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В дисертаційній роботі вирішується важлива науково-прикладна проблема 

розвитку теорії комутаційних процесів у силових трансформаторно-ключових 

вузлах (ТКВ) 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, а також вирішення питань екстремальності і 

передбачуваності перехідних процесів при цьому та створення систем керування 

комутаціями. Основною особливістю роботи ТКВ і зокрема їх трансформаторних 

компонентів,  є яскраво виражений вплив нелінійності і змінності параметрів 

компонентів, що є передумовою виникнення значних сплесків струмів при зміні 

їх стану. Це викликає суттєві складнощі при реалізації їх силових регулюючих 

органів, організації керування ними, дослідженні та  подальшому проектуванні. 

Мотивацією даної роботи було бажання аргументовано, за рахунок напрацювань 

в області цифрових методів математичного об’єктно-орієнтованого моделювання 

трансформаторів для потреб електроенергетики, показати їх ефективність для 

пристроїв силової електроніки на цій основі сформулювати загальні принципи та 

методи організації виконання комутацій для ТКВ. Можна стверджувати, що 

вирішення даної проблеми дозволяє в більшості випадків повністю використати 

електроенергетичні ресурси трансформаторів та комутаційних елементів, 

уникнути різного роду екстремальних проявів в струмі споживання та появи його 

аперіодичних складових після виконання комутації, поліпшити динаміку систем 
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регулювання. При цьому з’являється можливість уникнути застосування 

додаткових силових демпферних компонентів, наявність яких в комутаційному 

контурі до цього часу була обов’язковою і таким чином спростити керування ТКВ. 

В роботі висвітлено питання вибору та застосування відповідного апарату 

дослідження комутаційних процесів в силових ТКВ, методологічні аспекти основ 

аналізу і достовірності його результатів. Опрацьовано ряд доступних методів 

дослідження і показана доцільність застосування апарату візуального імітаційного 

моделювання і зокрема, середовища програмного пакету MatLab/Simulink, 

особливо в частині дослідження електромагнітних компонентів вузлів. Доведено, 

що при цьому ступінь достовірності перевершує аналітичні методи дослідження, 

а гнучкість використання дає істотну перевагу перед реальним фізичним 

моделюванням або експериментом. Показано, які спрощення при цьому є 

допустимими, або необхідними.  

Розглянуто принципи організації комутації суміжно-комутуємих тиристорних 

ключів за умов одночасної  зміни стану їх керуючого параметру. Запропоновано при 

організації комутацій в ТКВ відійти від конкретики реалізації (розгляду порядку 

нумерації ключів, форми графічного зображення ТКВ, топології його схеми і т. п.) 

а оперувати категоріями спрямованості комутації на “підвищення напруги” і  

“зниження напруги”. Показано, що в ТКВ при одночасній зміні керуючих сигналів 

ключів з природною комутацією зміна конфігурації вузла, спрямована на 

підвищення вихідної напруги повинна, проводиться за умови однополярності 

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

виконуватися в моменти їх різнополярності. Труднощі чи неможливість реалізації 

цих правил комутації вимагають звернутися до більш глобального принципу 

часової розбіжності, при зміни стану керуючих параметрів ключів в комутаційних 

контурах, що дещо звужує регулювальні та енергетичні можливості ТКВ.  

Відзначено, що в ТКВ, існує тенденція до збереження незмінними наявних 

магнітних потоків, тобто в характері комутаційних процесів є електромагнітна 

інерційна складова. При цьому, потокозчеплення є свого роду електромагнітним 

аналогом кількості руху і відображає енергетичний стан інерційної системи. 
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Показано, що струм навантаження силового ТКВ  визначає степінь інерційності 

електромагнітних процесів і крутизну спаду потоку при обезструмленні вузла. 

При такій трактовці, струм намагнічування є кількісним показником внутрішнього 

опору, який є інерційною реакцією спрямованою на протидію створенню 

початкового магнітного потоку. Показано, що магнітна система трансформатора є 

визначальним суб'єктом впливу на комутаційні процеси, проте на відміну від 

функціонування ключів ТКВ, з більш складними і менш очевидними причинами і 

наслідками. 

Розроблено і сформульовано узагальнений принцип безпечної комутації 

тиристорних ключів і обмоток однофазних трансформаторів (ОФТ), 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 ТКВ 

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.  

Доведено можливість застосування даного принципу при комутації 

вольтододаткових  трансформаторів (ВДТ). Показано, що ВДТ при усталеному 

режимі роботи і постійності вхідної напруги мають, за рахунок наявності 

складнішого комутуючого вузла, як різнополярне так і різне по величині значення 

потоку осердя, що ускладнює організацію системи комутації. При реалізації 

комутації із розбіжністю в часі між увімкненими станами суміжно комутуємих 

ключів і вимушено розімкнутій первинній обмотці ВДТ, його магнітопровід 

перемагнічується струмом навантаження через його вторинну обмотку. Через це, 
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в порівнянні із стаціонарним режимом роботи, напруги обмоток в комутаційному 

проміжку можуть мати суттєво більшу амплітуду. Визначено та проаналізовано 

шляхи зменшення даного ефекту. Обґрунтовано рознесення в часі моментів 

увімкнення обмотки ВДТ із активним навантаженням в аверсному і реверсному 

режимах його роботи, які дозволяють уникнути екстремальних комутаційних 

сплесків струмів, також показано, що можлива їх жорстка фіксація при 

навантаженнях, близьких до номінальних. Показано, що реалізація системи на 

основі принципу інерціальної комутації ВДТ є топологічно ускладненим 

варіантом моделі комутації  ОФТ. 

Розроблено основи реалізації принципу комутації на основі порівняння 

потоків при використанні трифазних трансформаторів (ТФТ). Також показана 

його спільність із відомими до теперішнього часу алгоритмами чи правилами 

реалізації зміни структури або стану ТКВ, що реалізовувалися на принципах 

почергової комутації відповідних фазних обмоток трансформатора і мали на меті 

алгоритмічне зменшення екстремальних комутаційних струмів. Визначено 

можливості генерації нових алгоритмів комутації ТКВ на основі даного принципу.  

Відмічена недопустимість автоматичного переносу прийнятних алгоритмів 

комутації однофазних еквівалентів трифазних систем на вузли із ТФТ.  Показано 

і доведено істотності впливу розгалуженості магнітопроводів трансформаторів 

силових вузлів і систем з'єднання обмоток ТФТ на перехідні процеси. 

Запропоновано метод приведення потоку магнітопроводу до нульових початкових 

умов шляхом здійснення розриву нульового проводу на вторинній стороні 

трансформатора безпосередньо перед його вимкненням із його наступним 

поновленням після здійснення комутації. Обґрунтовано, що при комутації ТФТ 

виникають тимчасові інтервали втрати динамічної врівноваженості магнітних 

потоків, пов’язані із інерційним характером електромагнітних процесів. Показано 

причини цього явища та запропоновано заходи щодо уникнення його впливу на 

систему керування комутаціями. 

На основі врахування ефекту електромагнітної інерційності магнітних 

потоків в сердечниках трансформаторів, запропоновані, розроблені та реалізовані 
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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  

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. 

Результати теоретичних досліджень підтверджено розробкою і практичною 

реалізацією зразків ефективних комутаторів, стабілізаторів, регуляторів напруги, 

імітаторів відхилень напруги мереж живлення (220/380 В, 50 Гц; 127/220 В, 

400 Гц)  змінного струму і т. п. загального, технологічного та спеціального 

призначення. Кількісно, вони дістали відображення в експериментальному, 

дослідному, одиничному, серійному і крупносерійному промислових 

виробництвах. Наведено приклади конкретної схемотехнічної та 

конструкторсько-технологічної реалізації пристроїв. 

 

Ключові слова: регулювання напруги, комутація, трансформатор, 

трансформаторно-ключова виконавча структура, моделювання, перехідний 

процес. 
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ABSTRACT  

 

Khalikov V. А. Transition processes and principles organization of commutation 

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

 

Thesis for a doctor of sciences degree of electrical engineering of specialty 

05.09.12 – Semiconductor Converters of Electric Energy. – Institute of Electrodynamics 

of the National Academy of Sciences of Ukraine, Kyiv, 2017. 

 

The thesis is dedicated to the scientific and applied problem of developing the 

principles of execution switching in power transformer-key nodes (TKN) at the a priori 

multivariate ness their topologies and structures in discrete single modes and natural 

switching keys, as well as issues of extreme and predictability of transients, creation of 

commutation control systems. The main feature of the TKN and in particular their 

transformer components is the pronounced influence of the nonlinearity and variability 

of the parameters of the components, which is a prerequisite for the emergence of 

significant surges of currents when changing their state. The motivation of this work was 

the desire to be reasoned, due to working out in the field of digital methods of 

mathematical computer simulation of transformers for the needs of the power industry, 

to show their effectiveness for power electronics devices on this basis to formulate 

general principles and rules for the execution of commutators for TKN. It can be argued 

that the solution of this problem allows in most cases to fully utilize the power resources 

of transformers and switching elements, to avoid all kinds of extreme manifestations in 

the current of consumption and the appearance of its aperiodic components after 

switching, to improve the dynamics of control systems. In this case, it is possible to avoid 

the use of additional power damping components, the presence of which in the switching 

circuit by this time was mandatory and thus simplify the management of TKN. 

The paper deals with the issues of the choice and application of the appropriate 

apparatus for the study of switching processes in power TKN, the methodological 

aspects of the basis of analysis and the reliability of its results. A number of available 

research methods have been worked out and the feasibility of using the visual imitation 
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modeling apparatus, in particular, the MatLab / Simulink software package environment, 

has been shown, especially in the study of electromagnetic components of nodes. It is 

proved with the degree of reliability exceeds the analytical methods of research, and the 

flexibility of use has a significant advantage over real physical modeling or experiment. 

It is shown which simplifications are permissible or necessary 

The principles of switching of adjacent-commutated thyristor keys are considered 

in the conditions of simultaneous change of state of their control parameter. It is 

proposed for the organization of commutations in TKN to depart from the specifics of 

implementation (review of the order number of keys, the form of graphic image TKN, 

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 TKN, 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 difficulty or the impossibility of implementing these switching rules requires the 

use of a more global principle, the time difference, when the state of control parameters 

of switches in the switching circuits changes, which somewhat reduces the adjustment 

and power of the TKN. 

It is noted that in TKN, there is a tendency to preserve the unchanged available 

magnetic fluxes, that is, in the nature of commutation processes there is an 

electromagnetic inertial component. In this case, the total magnetic flux is an 

electromagnetic analogue of the amount of motion  a value characteristic of mechanical 

systems. It is proposed to consider the magnetic one, and not the magnetization current 

of a kind analogue to velocity. In this case, the load current TKN plays in the role of 

mass in electromagnetic processes, that is, determines the degree of their inertia and the 

steepness of the downturn when disconnected of the node. In such an interpretation, the 

current of magnetization is a quantitative indicator of the internal resistance directed to 

counteraction by the effort directed at creating an initial magnetic flux. It is shown that 
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the magnetic system of the transformer is the determining factor in the effect on 

switching processes, but unlike the functioning of the TKN keys, with more complex 

and less obvious reasons and consequences. 

The generalized principle of safe switching of thyristor switches and windings of 

single-phase transformers (SPT) 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 TKN 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. It is shown that 

well-known rules for implementing switching, which have the same purpose, derive 

from the proposed generalized switching principle on the basis of comparison of flows 

and in fact there are some simplified cases of its implementation. 

The possibility of applying this principle during switching of volt booster 

transformers (VBT) has been proved. It is shown that VBT in the steady state of work 

and the constancy of the input voltage, due to the presence of a more complex switching 

node, is as different polar and different in size value of the core flow, which complicates 

the organization of the switching system. In the implementation of commutation with 

the time difference between the included states adjacent commutating keys and forced 

opening of the primary winding VBT, its magnetic core is magnetized load current 

through its secondary winding. Because of this, in comparison with the stationary mode 

of operation, the voltage of the windings in the switching interval may have a 

significantly higher amplitude. The ways of reducing this effect are determined and 

analyzed. It is substantiated the time spacing of the moments of connection of the 

winding of the VBT with the active loading in the obverse and reverse modes of its 

operation and it is shown that their hard fixation is possible at loads close to the nominal 
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ones. It is shown that the implementation of the system of inertial principle of switching 

VBT is a topologically complicated variant of the switching model SPT. 

The basics of the implementation of the switching principle based on the 

comparison of flows with the use of three-phase transformers (TPT) have been 

developed. It is also shows its association with known algorithms or rules for 

implementing a change in the structure or state of TKN that were realized on the 

principles of alternating switching of the corresponding phase windings of the 

transformer and aimed at the algorithmic reduction of extreme switching currents. The 

possibilities of generating new TKN switching algorithms on the basis of this principle 

are determined. 

It is shown that the automatic transfer of acceptable switching algorithms of 

single-phase equivalents of three-phase systems to nodes with TPT is inadmissible. The 

significance of the branching of magnetic core of power transformer transformers and 

the systems of connection of winding TPTs to transitional processes is shown and 

emphasized. It is proved that during switching of TPT there occur time intervals of the 

loss of dynamic equilibrium of magnetic fluxes associated with the inertial nature of 

electromagnetic processes. The reasons of this phenomenon are shown and measures are 

taken to avoid its influence on the system of commutation control 

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 

It is proposed to use the method of equivalent topological transformations of 

control systems in switching control systems. The rationality of its application is shown, 

which allowed not only to simplify the configuration of the systems, but also to improve 

their qualitative indicators, while reducing the requirements to their structural and 

algorithmic components. 

The results of theoretical studies have been confirmed by the development and 

practical implementation of samples of effective switches, stabilizers, voltage regulators, 
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power supply voltage deviator simulator (220 V, 50 Hz; 127 V, 400 Hz), alternating 

current, etc. for general, technological and special applications. Quantitatively, they 

were reflected in laboratory samples, experimental, single, serial and large-scale 

industrial production. Examples of specific circuitry and design and technological 

implementation of devices are given. 

 

Key words: voltage regulation, switching, transformer, transient process, 

simulation, power transformer-key nodes, commutation principles. 
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ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ 

 

АПВ – автоматичне повторне включення; 

АТ – автотрансформатор; 

АЦП – аналого-цифровий перетворювач; 

БК – блок ключів;  

ВДТ – вольтододатковий трансформатор; 

ВО – виконавчий орган; 

ДСП – дугова сталеплавильна піч; 

ЕMC – електромагнітна сумісність; 

ЕОМ – електронно-обчислювальна машина; 

ЗЗ – зворотній зв’язок; 

КЗ – коротке замикання; 

ККД – коефіцієнт корисної дії;  

ЛАТР – лабораторний автотрансформатор; 

ММА – режим дугового зварювання ручним електродом; 

ОП – операційний підсилювач; 

ОСK – організація системи комутації; 

ОФТ – однофазний трансформатор;  

ПК – персональний комп’ютер; 

РПН – регулювання під навантаженням; 

СЗН – стабілізатор змінної напруги;  

ТКВ –  трансформаторно-ключовий вузол;  

СK – система комутації; 

ТС – трансформатор струму;  

ФР – фазове регулювання; 

ФСУП – фазо-синхронізуючий управляючий пристрій;  

ХХ – холостий хід; 

ШІР – широтно-імпульсне регулювання; 

PLD – Programmable Logic Device. 
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 ВСТУП 

 

У електротехніці та електроенергетиці генерована та споживана електрична 

енергія характеризується видом її струму – постійним, чи змінним. Абсолютна 

більшість електроенергії відбирається від мереж загального користування 

змінного струму, що виробляється трифазними синхронними генераторами із 

стандартизованими рівнями вихідної напруги  на частоті 50 Гц (для країн Євразії), 

або 60Гц (для Америки). На шляху від генерації і до кінцевого споживання 

електроенергія неодноразово зазнає змін рівня своєї напруги (5 разів і більше) за 

допомогою електромагнітних перетворювачів, якими є трансформатори [1 - 3]. Їх 

широке використання в електроенергетичних системах, та силових пристроях і 

колах випливає із необхідності узгодження номінальних параметрів мережі 

живлення і навантаження та необхідності енергопередачі. Унікальність і 

незамінність цих компонентів кола полягає в тому, що тільки вони можуть при 

найвищій ефективності енергопередачі виконати одночасно функції узгодження 

напруг та забезпечення умов їх гальванічної непов’язаності. Проте на один 

суттєвий факт необхідно звернути особливу увагу –  це декілька кратні 

комутаційні сплески при комутації первинної обмотки трансформатора, пов’язані 

із станом його магнітної системи та величиною і фазою напруги, що 

підключається. 

Поняття комутації напряму пов’язано із таким неодмінним компонентом 

енергоємних електричних кіл та систем, як ключ. Якщо спочатку на нього 

покладалися задачі простого оперативного введення в роботу (включення) 

трансформатора, або навпаки виведення (відключення), то із розвитком  техніки 

та технологій його можливості, а відповідно і функції, набули істотно іншого, 

більш якісного, характеру [4 - 6]. До цього можна віднести і можливості по 

досягненні синхронності моментів комутації обмоток трансформатора із фазами 

напруги, чи струму мережі живлення, або і власне самого трансформатора, як 

передумови пом’якшення комутаційних сплесків струмів в обмотках. 
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Сьогодні розвиток більшості галузей сучасного виробництва та побуту 

нерозривно пов'язаний із розширенням застосування різного роду силових 

електротехнічних пристроїв та перетворювальної техніки.  В основу їх  роботи 

покладено симбіоз  напівпровідникових ключів та реактивних елементів. Ми є 

свідками та учасниками найширшого застосування такого роду пристроїв, 

перетворювачів, регуляторів електричної енергії чи систем в цілому для різних 

потреб як у побуті, так і у виробничій сфері. Ними виконується останній рівень 

трансформації та адаптації електроенергії промислової мережі живлення 

(380/220 В, 50 Гц) до потреб кінцевого споживача [6 - 11].  Із них можна виділити 

пристрої, в яких не піддається зміні такий параметр струму мережі живлення, як 

його частота. Коли функціонування такого перетворювача в часі має період 

дискретизації на порядок більший періоду частоти струму мережі живлення, то 

часто принципи роботи трансформаторно-ключового вузла (ТКВ), на перший 

погляд, досить прості і очевидні [9, 12, 13].   Проте це не стосується принципів 

організації комутації у цьому вузлі. Тому є природною необхідність у постійному 

його вдосконаленні, поліпшенні параметрів, техніко-економічних показників 

тощо [14, 15]. 

Ілюстрацій необхідності більш поглиблених підходів до такого роду 

комутаційних процесів більш ніж достатньо. Таким прикладом є зокрема, 

напівавтоматичні установки дугового зварювання в середовищі інертних або 

активних  газів, що за своїм поширенням і застосуванням займають друге місце 

після установок з режимом ручного зварювання [16, 17].  Як правило, в них основу 

джерела струму складає знижувальний трансформатор, що працює на частоті 

струму мережі живлення, із повторно-короткочасною комутацією (часто вона 

реалізується за допомогою звичайного магнітного пускача) первинної обмотки. 

Проте це не тільки практика відносно малопотужних (до 10 кВА на фазу) 

пристроїв, а і досить енергоємних. Наприклад, технологічні комутації пічних 

трансформаторів (близько 10 000 кВА) при виробництві феросплавів, як правило 

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

руйнівними як для трансформаторів так і вимикачів [18, … 20]. Внаслідок цього 
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скорочується у 2 ... 2,5  рази термін експлуатації трансформаторів, погіршується 

стан комутаційної апаратури, що в підсумку викликає значні економічні збитки. 

Проблемою при дослідженні та проектуванні ТКВ і зокрема його 

трансформаторних компонентів,  є яскраво виражена нелінійність і змінність їх 

параметрів. Відносно недавно, застосовуючи цифрові  методи обчислень, стало 

можливим користуватися більш точними аналітичними або кусочно-лінійними  

апроксимаціями кривої намагнічування магнітопроводів трансформатора, 

враховувати відповідним чином потоки розсіювання та електричні втрати у 

обмотках, а розроблені моделі трансформатора у відповідних програмних пакетах 

дозволили із прийнятною точністю описати перехідні, нестаціонарні та аварійні 

режими  у ТКВ [21 - 28].  

Оскільки проблема має досить тривалу історію, то і перелік публікацій, що 

в тій чи іншій мірі стосуються даної тематики, достатньо великий, а в загальному 

плані до певної міри  і неосяжний. Проте необхідно відмітити більш-менш 

системну роботу в деяких конкретних  традиційних напрямах перетворювальної 

техніки, що були вже давно закладені і традиційно виконуються вузівським 

науковцями. Це стосується Державних технічних університетів  Новосибірська, 

Нижнього Новгороду [14, 29, 30], Південно-Уральського (м. Челябінськ)  

державного університету [31], Томського політехнічного університету (відносно 

периферійних учбових центрів Російської Федерації), а також Національних 

технічних університетів Києва (“КПІ”), Одеси [32], Харкова [33] в Україні та 

інших. Відповідний вклад вносять академічні Інститути, в число яких входить 

Інститут електродинаміки НАН України [15, 34]. Географічно, в межах Європи, 

відслідковується неослабний інтерес до даної тематики, від північного 

норвезького Тронхейма [35] і до південних – італійського Мілану [22] та 

Португалії. Це ж стосується Університету Тайваню (факультет електротехніки та 

автоматики), континентального Китаю та Індії де, судячи із публікації [36], роботи 

часто виконуються в спеціалізованих науково-дослідних центрах при 

безпосередній підтримці і участі відповідних державних структур, департаментів, 

фірм і т. п., що ми бачимо також і в США [25, 37]. Ця проблематика найшла 
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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. 

У багатьох опублікованих роботах наявна досить значна деталізація 

проблеми, спрямована на повне вирішення конкретної поставленої мети [32, 38, 

39]. Через це, при розгляді подібних задач, складно, а часто і неможливо виявити 

спільний об’єднуючий їх орієнтир, що давав би полегшення по вирішенню 

аналогічних проблем при різних змінах обставин. Тобто, присутня спрямованість 

на реалізацію комутації для конкретного окремого ТКВ, часто при настільки ж 

конкретних маловаріативних параметрах навантаження. 

Обґрунтованість вибору теми дослідження. При розробці систем 

керування комутаціями ТКВ перетворювачів змінного струму, як правило 

неможливо забезпечити працездатність вузлів, нехтуючи при цьому 

специфічними інерційними властивостями ключів із природною комутацією 

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

керованістю [5 - 9,  38 - 42]. 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. Разом із тим стан інструментарію досліджень 

перехідних процесів в трансформаторах до недавнього часу був явно не належного 

рівня. При цьому інерційність властивостей процесів у трансформаторі 

проявляється в значно більшій степені, чим для ключів. Вона пов’язаним із 

магнітною системою силового трансформатора та приводить до згаданих значних 

комутаційних сплесків струму із наявністю в них постійної аперіодичної складової 

[1 - 3,  19, 22]. 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 
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напрацювань в області цифрових 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. 

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 багатолітній досвід автора по практичному 

застосуванню, розробці, теоретичному обґрунтуванню реалізації ТКВ,  систем 

керування ними і зокрема принципів організації  комутації ТКВ, який він набув 

при роботі в Інституті електродинаміки НАН України [43, … 82]. 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 споживачів по 

заданих критеріях” (шифр “Рестал” ) № ДР 0195U015220 (1995 … 1999 р.); 
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“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. [16, 17], 

“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 [83 - 87], “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 [86 - 89] (автор – відповідальний виконавець даних 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: 
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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 

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.  
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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 

електромагнітної інерційності його магнітних потоків та запобігає появі його 
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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 
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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. 

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 
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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, 

способи, 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 та методології 

дослідження за допомогою технологій комп’ютерного моделювання та 

обчислення.  

Зокрема, в працях в яких викладено основний зміст дисертації та 

опублікованих у співавторстві (див. с. 5-9 анотації роботи), особисто здобувачеві 

належить: в [1] – 3-й розділ монографії, в якому висвітлюються питання 

дослідження електромагнітних процесів; в [2] – методологія застосування 

програмного пакета MATLAB та моделі систем комутації; в [4, 5, 20, 22, 27] – 

розробка принципів комутації у трансформаторно-ключових вузлах та аналіз 

перехідних процесів; в [6, 7] – огляд та аналіз літератури по засобах САПР, 

моделюванню та дослідженню процесів при розробці перетворювачів; в [8] – 

цифрові системи імовірнісної обробки відхилень напруги в мережах промислової 

частоти; в [9, 10] – дослідження процесів та формулювання принципу комутації 

ключів; в [11 … 15] – оцінка та розрахунки струмових навантажень 

трансформаторних компонентів дискретних стабілізаторів напруги; в [16, 29, 30] 

– розробка алгоритмів регулювання напруги; в [18, 19] – дослідження процесів 

регулювання в електротехнологічному обладнанні; в [28] – дослідження 
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комутаційних процесів у трансформаторі з метою початкового та повторного 

запалювань зварювальної дуги (див. с. 5-9 анотації роботи, перелік основних 

публікацій за темою дисертації). 

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 [96, … 99],  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 ) [100], а 

також на семінарах Наукової ради НАН України “Наукові основи 

електроенергетики”. 

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. 

 

 

У вступі використано джерела інформації [1, … 100] (див. перелік 

використаних джерел, с. 308-319). 
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РОЗДІЛ 1 

 

КОМУТАЦІЯ, ЯК ПЕРЕДУМОВА ЕФЕКТИВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ 

НАПРУГИ ТА  ЯКОСТІ СИЛОВИХ ВУЗЛІВ ПЕРЕТВОРЮВАЧІВ 

 

1.1 Характеристика стану енергопостачання та вимог до нього 

споживачів електроенергії 

 

Джерела електроенергії, засоби її передачі до конкретних споживачів, 

пристрої та установки, що її використовують вирізняються своїми конкретними 

умовами роботи або експлуатації. Проте всі вони, в силу своєї функціональності, 

характеризуються відповідними значеннями активних та реактивних внутрішніх 

опорів, часто нелінійних і динамічних, тобто можуть суттєво відрізнятися від своїх 

ідеальних прототипів. При цьому за рахунок коливань, сплесків та перепадів 

величини навантаження виникають відповідні зміни величини напруги живлення. 

Згідно стандарту [101] ГОСТ 13109-97 (“Нормы качества электрической энергии 

в системах электроснабжения общего назначения”), який  застосовується в 

Україні, вважаються нормальними відхилення напруги у 5% від його 

номінального значення. Гранично допустима його норма дещо більша і складає 

10%. Проте і ці цифри обумовлюються для 95% розрахункового часу. Тобто 

вважається прийнятним, коли протягом доби значення напруги виходить за 

згадані допустимі межі, проте сумарно такі інтервали часу не повинні 

перевищувати однієї години.  

Це обумовлює бажаний більш-менш стаціонарний стан систем 

електроживлення і не відображає динаміку зміни напруги. Дослідження 

показують, що доля короткочасних (до півтора періодів струму) відхилень 

напруги поза нормовані межі досягає 75…79% [102, 103] від їх загальної кількості. 

Наявність таких анормальних явищ в мережах живлення підтверджують і більш 

сучасні зарубіжні дослідження, за даними яких такого роду короткочасні 

зниження напруги в мережі живлення досягають 87% від їх загальної кількості 
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[37]. Процент підвищень напруги є сумарно більш ніж на порядок меншим. 

Природа наявності такої різниці фізично досить очевидна, адже в умовах 

широкого використання електроприводу, пристроїв вторинного електроживлення, 

які в своїй масі містять на входах діодні випрямлячі із фільтруючими 

конденсаторами значної ємності, трансформатори і т. п. маємо кількакратну 

різницю у пускових та номінальних струмах таких об’єктів. Тобто,  їх увімкнення 

супроводжується значними затухаючими сплесками вхідних струмів, а 

обезструмлення – лише зменшенням сумарного струму споживання  

Таким чином, для стану мережі живлення у часі є характерною відносно 

довготривала статична складова відхилення її напруги від номінального значення 

і більш короткочасна – динамічна, із тенденцією до самоусунення. Якщо ставити 

задачу компенсації впливу зміни напруги в процесі функціонування комплексу 

“мережа живлення-перетворювач-навантаження”, то очевидно, що масогабаритні 

показники перетворювача визначатимуться обома складовими відхилення, проте 

динамічна складова задає  компромісний, або найбільш прийнятний варіант того 

чи іншого принципу перетворення та необхідних інерційних властивостей 

системи регулювання, в яку, власне, і повинен бути ввімкнений силовий 

виконавчий вузол перетворювача. 

Стабільність напруги для більшості споживачів є достатньо важливим а 

часто і критичним фактором, оскільки, наприклад, виділення тепла на активному 

опорі та момент обертання електричних машин знаходяться не у прямій, а 

квадратичній залежності від її величини. Проте для такого роду пристроїв при їх 

роботі є характерними значні інерційні прояви механічного походження, які в 

значній мірі згладжують негативні наслідки згаданих ненормованих 

короткочасних відхилень напруги живлення. Тобто, при застосуванні для них 

пускорегулюючих пристроїв  на базі силової електроніки часто достатньо 

компенсації лише відносно статичних відхилень напруги живлення, а динамічні 

характеристики забезпечуються на порядок меншими часовими параметрами 

інерційності систем регулювання останніх.   Проте, ряд споживачів масового 

застосування у цьому відношенні функціонально знаходяться у значно більш 
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чутливому стані [104, … 107]. Так, наприклад, світловий потік ламп розжарення є 

пропорціональним відносній зміні величини напруги в степені 3,61, а тривалість 

їх роботи уже визначається значенням степені рівним 14,0 [108].  При цьому 

інерційні властивості робочого тіла, в рамках поперіодного декілька процентного 

регулювання напруги, не відіграють амортизуючої ролі, тобто такого роду вплив 

фіксується візуально. 

Разом із тим, і більш часто, підведена електроенергія через різного роду 

особливості її використання потребує не тільки, і не стільки, стабілізації своєї 

напруги, а і більш суттєвого узгодження із навантаженням шляхом регулювання її 

параметрів, як правило, через варіації його струму споживання та напруги на 

ньому, або іншого функціонального перетворення. Наприклад, у зварювальній 

техніці загального призначення при використанні ручних електродів (режим 

роботи ММА) необхідно забезпечувати режим стабілізації струму у досить 

широкому діапазоні регулювання струму дуги у 30...500 А. Крім того, бажаним є 

щоб установки забезпечували горіння дуги відповідно за таких їх вольт-амперних 

характеристик, які б гарантовано забезпечували необхідну якість та комфортні 

умови виконання робіт [84, 87]. Проте, вже при зварюванні в середовищах 

захисних та активних газів, тобто при деякому ускладненні технологічних умов, 

для одержання прийнятних результатів діапазон варіацій необхідних значень 

величин струму ще більш розширюється. При цьому стійкість горіння дуги при 

короткочасних перериваннях її струму стає проблематичною, тобто процес 

характеризується досить низькою інерційністю свого ходу. Окрім того стає 

бажаною необхідністю реалізація оперативної маніпуляції величиною струму як 

впродовж  процесу і технологічного циклу, так і на його початкових та кінцевих 

етапах. Тобто, складніші техніка та технології потребують нових, значно глибших 

та більш якісних змін параметрів електроенергії. 

Проте, це стосується не тільки відносно малопотужних (до 10 кВА на фазу) 

пристроїв, а і досить енергоємних, таких, наприклад, як дугові сталеплавильні печі 

(ДСП). В якості ілюстрації можуть бути ДСП Стахановського заводу феросплавів, 

в яких використовуються електропічні трансформатори ЕОЦНК-21000/10 
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(9 000 кВА) із пристроями регулювання напруги під навантаженням РНО-20Ф-

625/35 [19]. Технологічні комутації пічних трансформаторів потужних і 

надпотужних ДСП, кількість яких досягає 30 ... 35 на добу, також супро-

воджуються 5-7 кратними амплітудами струмів вмикання [18] і є руйнівними як 

для трансформаторів так і ключів. Внаслідок цього у 2 ... 2,5 рази скорочується 

тривалість експлуатації трансформаторів суттєво погіршується стан, комутацій-

них компонентів системи регулювання. Відзначається низький ресурс механіч-

них комутаційних компонентів, причому частка пошкоджень у системах електро-

живлення по цій причині складала близько 70% від загальної їх кількості [20]. 

Природно, що дана ситуація є однією із причин, що викликає значні економічні 

збитки. Іншим такого роду прикладом можуть бути фазоповоротні пристрої, 

якими виконується керування відбором потужності від лінії електропередачі. Для 

цього використовуються вольтододавчі трансформатори, вектор напруги 

первинної обмотки, яких направлений під кутом до фазної напруги відповідної 

лінії електропередачі. Знову ж таки, функція регулювання реалізується за рахунок 

комутації відводів трансформатора механічними перемикачами.  Практичні 

реалізації тиристорних комутаторів, спрямованих на застосування в такого роду 

ТКВ, знаходиться ще на початкових стадіях [109, 110].  

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. При 

цьому вони, як правило,  є складовими систем регулювання в класичному їх 

розумінні, тобто останні характеризуються наявністю відповідних зворотних 

зв’язків. Функціональною межею таких систем, для заданого діапазону 

регулювання, є досягнення нульової статичної помилки регулювання, яка 

досягається за умови наявності астатизму системи.  Це досягається ввімкненням в 

коло зворотного зв’язку силового регулюючого вузла ідеального інтегратора для 

аналогових систем, або  спеціального цифрового фільтра (т. з. накопичувача із 

запізнюванням)  для дискретних систем.  Виходячи із принципу дуальності, 
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відповідно до якого задану функцію окремо взятої ланки можливо одержати за 

допомогою, ввімкненої у коло негативного зворотного зв’язку іншої ланки, 

функція якої є дуально протилежною, можна стверджувати, що реакція системи із 

пропорційної ланки та інтегратора в колі її зворотного зв’язку є аналогічною 

реакції окремо взятої диференційної ланки.  Відомо, що реакцією останньої на 

імпульс напруги є два імпульси протилежної полярності. Тобто у випадку 

реалізації достатньо динамічних силових систем регулювання, із реакцією 

співмірною із періодом частоти струму та реальних умов існування із високою 

вірогідністю короткочасних відхилень напруги живлення тривалістю такого ж 

порядку, можна констатувати, що такі системи, замість компенсації негативного 

ефекту, стають  його подвоювачами [103, 111].  

Окрім того, сам процес регулювання в системі реалізується через ряд 

відповідних комутацій у її виконавчому органі (ВО), які неминуче викликають 

відповідні перехідні процеси. Суміщення на виході системи двох процесів – 

відхилення та перехідного  інформаційно спотворює сигнал зворотного зв’язку 

(ЗЗ) і є перепоною до реалізації задачі оптимального регулювання.   Таким чином, 

кожний додатковий пристрій, ввімкнений між джерелом енергії та споживачем, 

окрім свого функціонального призначення, може бути як підсилювачем 

дестабілізуючих проявів характерних для мережі живлення, так і їх  автономним 

джерелом. Тобто, негативний вплив спрямований у двох напрямках – до  мережі 

живлення та споживача. Проте часто не приділяють уваги третьому напрямку, 

пов'язаному із взаємовпливом перехідних процесів всередині структури ВО, що в 

першу чергу стосується його суміжних стаціонарних станів. Це питання напряму 

пов’язане із працездатністю системи в цілому та її надійністю. Воно не діставало 

належного висвітлення не завдяки браку уваги до нього, а через його складність, 

в т. ч. і відсутність, до недавнього часу, відповідного загальнодоступного 

математичного апарату для його досліджень та наочності у розумінні подальших 

викладок.    
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Тому задачами організації комутацій в силових вузлах систем є  мінімізація 

їх тривалості у часі, зменшення або повна ліквідація екстремальних проявів під 

час їх проведення, мінімізація впливу комутаційних процесів на енергетичні  та 

інші параметри струму та напруги на вході та виході  системи та всередині неї. 

Останній аспект прямо пов'язаний із варіацією стану електромагнітних, а 

відповідно і ключових, компонентів ВО системи під час виконання комутацій, і є 

одним із найбільш неупорядкованих питань силової електроніки. Пом’якшуючим 

позитивним системним фактором може бути наявність в системі відповідних 

вузлів імовірнісної обробки сигналів відхилення  наділених часовим 

синхронізмом із моментами реалізації процесу комутації [51, 82]. Це може надати 

можливості по селекції цих двох вищезгаданих складових в колах зворотного 

зв’язку. 

Якість енергопостачання, судячи із кількості публікацій, знаходиться під 

неослабною увагою споживачів, проте із викладеного можна зробити висновок, 

що із збільшенням потужностей споживання знижуються вимоги до динамічних 

характеристик відповідних регуляторів, але в той же час збільшуються наслідки, 

до яких призводять екстремальні нештатні та аварійні ситуації в системі,  і 

навпаки. Це означає і те, що вимоги до точності підтримання належного рівня 

напруги більш раціонально задовольняти конкретно і індивідуально на 

розукрупнених, мінімально можливих номінальних потужностях споживання, 

враховуючи елементи економічної та технічної доцільності і ефективності. В 

такому випадку можливо, при необхідності, досягти прийнятних як динамізму 

індивідуалізованої системи регулювання, так, водночас, і електромагнітної 

сумісності як всередині конкретної розподільчої мережі, так і поза нею. Цим 

реалізується принцип пригнічення причин несумісності в місті їх виникнення, а не 

в точках їх сумарного групового проявлення. Проте необхідно відмітити, що 

інтервали співпадіння в часі екстремальних проявів в мережі живлення із 

моментами комутації в перетворювачах і є тими критичними точками, в яких 

найбільш імовірна аварійна ситуація. 
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1.2 Основні типи трансформаторно-ключових вузлів (схемотехніка, 

принципи роботи, порівняння параметрів та характеристик) 

 

Пристрої та установки перетворювальної техніки здійснюють у більшості 

своїх застосувань кінцеве (безпосередньо перед використанням) регулювання 

параметрів електричної енергії, що як правило, визначається потребами 

споживача. Оскільки йдеться про енергетичні перетворення, то зрозуміло, що 

забезпечення найвищих (прийнятних) значень коефіцієнта корисної дії (ККД) 

може забезпечити лише ключовий режим роботи  силових виконавчих вузлів 

перетворювача. Тому і подальші виклад та аналіз перехідних процесів 

спрямовуються і стосуються лише для таких режимів їх роботи.   

Основою майже кожного пристрою перетворювальної техніки, більш-менш 

значної потужності, є силова композиційна структура або силовий вузол, в основі 

якого лежить електричне з’єднання одного або декількох ключів та 

трансформатора (декілька трансформаторів) чи дроселя. По причині єдності 

функціонування та призначення таких електричних ланок, їх розглядають як 

трансформаторно-ключову виконавчу структуру (ТКВС) [12, 48, 50], або іншими 

словами –  про силовий трансформаторно-ключовий вузол (ТКВ).  Режими роботи 

ТКВ, в залежності від функціонального призначення, визначаються комутаціями 

ключів, що можуть бути як неперервні, із досить високою частотою порівняно з 

періодичністю струму мережі живлення [112, … 114], так і  дискретно-разові [8, 

13, 58, 115]. До останніх відносять досить нечисленні аперіодичні зміни стану 

силової структури шляхом переходів її до своєї чергової суміжної стаціонарної 

конфігурації. Такого роду поточна реконфігурація ТКВ  здійснюється по мірі 

настання необхідності у її виконанні, або ж доцільності. В процесі 

функціонування ТКВ ключі, в порівняння із трансформатором, мають більш 

активну позицію, оскільки саме вони визначають його режим роботи (частоту 

перемагнічування,  напруги обмоток, фазу чи момент часу початкового 

ввімкнення, значення магнітного потоку в осерді і т. п.). Таким чином вони 

можуть суттєво впливати на хід електромагнітних процесів, струми в обмотках, 
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допустимі  габарити магнітопроводу, тощо. Тому при систематиці схем ТКВ ключі 

(К)   виділяються як окремий вузол (блок ключів – БК). Якщо акцентувати увагу 

на положеннях БК в електричному колі відносно обмоток трансформатора та його 

функціонуванні, то можна бачити, що елементарних варіантів ввімкнення БК 

лише два: при першому реалізується комутація відводів вторинної обмотки 

(рис. 1.1 а), а при другому – комутація відводів первинної (рис. 1 .1 б). 

 

                               

        а             б 

Рис. 1.1.   Варіанти включення блоку ключів у однотрансформаторному ТКВ 

 

 При допустимості гальванічного зв’язку між мережею живлення та 

навантаженням, наведені схеми можуть бути реалізовані і в 

автотрансформаторному варіанті реалізації. У цих схемах ТКВ регулювання 

енергії, у його найбільш очевидному та найпростішому виді,  відбувається за 

рахунок перебору n-комбінацій ввімкнених ключів та відповідних секцій обмоток. 

У такий спосіб відбувається зміна ефективного коефіцієнта трансформації kТ 

схемної структури, під яким розуміється співвідношення між кількостями витків 

(w) обмоток трансформатора, реально задіяних в процесі електромагнітної 

передачі енергії для n-го поточного стаціонарного стану ТКВ. Потужності S1, що 

відбирається від мережі живлення і відповідно  –  S2, що споживається, в першу 

чергу залежать від величини опору навантаження (Z) ТКВ і є базовими 

величинами, що задають і визначають нижні межі маси та габаритів 

трансформатора. Трансформатор ТКВ часто має більше двох обмоток і таким 

чином хоча б одна із них, або її секція, може бути в процесі енергопередачі не 
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задіяна в стаціонарній n-й поточній конфігурації вузла. Тому при оцінці масо-

габаритних показників трансформатора та для конкретизації вибору 

магнітопроводу вводиться поняття його установленої потужності Sу. 

Разом із тим суттєва відмінність між Sу і S1 (S2) визначається також і схемною 

конфігурацією вузла, наприклад при автотрансформаторному (рис. 1.2 а), або 

вольтододатковому (рис. 1.2 б), варіантах його реалізації. В першому випадку 

виконується комутація відводів вторинної обмотки трансформатора, а в другому 

– первинної, що дає можливість оперувати суттєво меншими струмами ключів. 

Тобто ефективність використання БК зростає, проте при цьому до деякої міри 

втрачається функціональність –  можливість повного відключення навантаження 

від мережі живлення. 

 

                          

          а                  б 

Рис. 1.2.   Вольтододаткові структури ТКВ 

 

  Для таких схем  є характерним зменшення впливу внутрішнього опору 

трансформатора, причому воно пропорційне квадрату поточного коефіцієнта 

трансформації. Коли позначити через w1 та w2 кількості витків первинної та 

вторинної обмоток, підключених на даний поточний момент часу, а через z1 та z2 

 повні внутрішні опори, що з ними співвідносяться, то еквівалентне значення 

внутрішнього опору буде рівним:  z21 = z2 + z1 (w2 / w1)2 = z2 + z1 (kT)
2
. В цих випадках 

реальні зовнішні характеристики ТКВ визначаються іще більш складнішими 

функціональними залежностями [44, 46].  
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Якщо ключі ТКВ рис. 1.1 а  мають двохсторонню провідність, то такого 

роду схеми, при однакових по абсолютній величині ступенях (∆U2) зміни вихідної 

(U2) та при відносно незмінному значенні вхідної (U1) напруг, більш раціонально 

застосовувати в регуляторах змінної напруги. І навпаки, використання схеми 

рис. 1.1 б більш ефективно в задачах по стабілізації напруги U2 (в даному випадку 

на комплексному навантаженні Z) [99]. Під ефективністю 3розуміється 

наближення відношення S2 /Sу до одиниці, тобто якнайкраще використання сталі 

(активних  площ поперечного перерізу магнітопроводу та його вікна) і міді (витків 

обмоток та площі поперечного перерізу їх проводу) трансформатора. Коли 

діапазон роботи ТКВ відносно невеликий, а похибка регулювання може мати не 

абсолютне, а відносне значення до U2, то  тоді різниця у величинах S2 /Sу  для 

відповідних схем нівелюється. Але при широких діапазонах відхилень U1 і 

варіацій U2 та достатньо великих потужностях споживання (10 кВА і більше) із 

точки зору оптимуму масогабаритних показників, може бути раціональним 

комплексування ТКВ із двох окремих функціональних блоків –  1) стабілізації і 2) 

регулювання.    Проте в кінцевому рахунку практику реалізації диктує конкретика 

поставленої задачі та теоретичні, схемотехнічні, конструктивні і технологічні 

можливості її вирішення.  

 Максимальне спрощення конфігурацій схем ТКВ загального виду (рис. 1.1) 

буде досягнуто при використанні у БК лише одного ключа, підключеного до 

одного із двох відводів обмотки, що комутується (рис. 1.3 а, б). 

 

                                                  

 а               б 

Рис. 1.3.   Спрощені конфігурації схем ТКВ 

 

При синусоїдальній формі прикладеної напруги та при її діючому значенні 

U1, якщо не брати до уваги падіння напруги на первинній обмотці W1,  маса та 
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габарити трансформаторів рис. 1.3 а, б визначаються лише двома простими 

залежностями [3, 116]: 

U1= 4,44.f.Bmax .w1
. Scт. 

.10-4;     (1.1) 

w1
 = 0,5.Sвік.

 .kз.вік. 
.
  i / I1;     (1.2) 

 де       f – частота струму мережі живлення (Гц); 

Bmax – амплітудне значення магнітної індукції стрижня осердя (Тл); 

w1 – кількість витків первинної обмотки W1;  

Scт.– площа поперечного перерізу магнітопроводу (см2); 

Sвік.
 – площа вікна магнітопроводу (мм2); 

kз.вік. – коефіцієнт заповнення площі вікна міддю; 

i – допустима густина струму в проводі обмотки (А/мм2); 

I1 – номінальне значення струму первинної обмотки (А). 

Коефіцієнт 0,5 у виразі (1.2)  – показує, що обмотка W1 заповнює половину 

площі вікна магнітопроводу, тобто це значення виходить із умови паритетності 

обох обмоток.  

Перше рівняння (1.1) відповідає балансу електромагнітних процесів 

трансформатора для усталеного режиму його роботи і в системі CI при 

амплітудних значеннях напруги U1m та магнітного потоку Фm осердя має більш 

просту форму:  

U1m= 2πf . Фm . w1;    (1.3) 

оскільки Ф=B.Scm.,  а коефіцієнт 4,44 =  2π /√2 


. 

Другий вираз (1.2) – співвідноситься із тепловими умовами експлуатації 

трансформатора і, в першу чергу, його обмоток. Добуток Scт.
.Sвік., одержаний на 

цій основі (1.1, 1.2) дозволяє підібрати варіанти магнітопроводів для даної 

потужності навантаження S2, або його спроектувати. Орієнтовні значення 

величин, наприклад для S2 =1,0 кВА  та  f =50 Гц, складають близько 1,5 ... 1,6 Тл 

– для максимального значення індукції в магнітопроводі Bmax та i =2 А/мм2, – за 

температури перегріву обмоток у 50°С та їх природному способі охолодження. 
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Коефіцієнт заповнення kз.вік. – має значну варіативність, оскільки залежить від 

форми поперечного перерізу проводу та особливостей виконання його ізоляції, 

проте, наприклад, для проводу ПЕВ-2 круглого перерізу при U1≤ 500 В та вказаній 

потужності S2 =1,0 кВА  kз.вік.= 0,33 ... 0,36. Відповідно, при прямокутній площі 

перерізу kз.вік. збільшується [116]. Таким чином, більш ніж столітній період 

розвитку теорії, експериментальних досліджень, практики конструювання та 

досвід експлуатації такого роду електричних машин, як трансформатори, дає 

змогу більш-менш обґрунтовано підійти до конкретики його застосування в 

силових ТКВ. Проте, це стосується тільки усталених режимів їх роботи та за умови 

відносної незмінності форми прикладеної напруги. Як правило, обмежуються 

випадками її синусоїдальності і, в значно меншій степені, –  прямокутності. 

Загалом такі припущення  дозволяють одержати достатньо прості інженерні 

розрахункові співвідношення для проектування такого компонента ТКВ, як 

трансформатор  Необхідно відмітити, що унікальність і незамінність цього 

компонента силової структури, як і для любого іншого електричного кола, полягає 

в тому, що тільки трансформатор може при найвищій ефективності 

енергопередачі, виконати одночасно функції узгодження напруг мережі живлення 

і навантаження та забезпечення умови їх гальванічної непов’язаності. 

Іншим неодмінним  компонентом ТКВ є ключ. Він комплексується з 

трансформатором від часу його застосування останнього, наприклад, як 

компонент систем електропередачі і т. п. Спочатку на нього покладалися задачі 

простого оперативного введення в роботу (вмикання) трансформатора ( рис. 1.3 

б), або навпаки виведення (вимикання), це ж стосується і його навантаження 

(рис. 1.3 а). Але із розвитком  техніки та технологій його можливості, а відповідно 

і функції, набули істотно іншого, більшого якісного, характеру. Стан ключа став 

визначальним не тільки для тривалих в часі статичних режимів роботи 

трансформатора із частотою перемагнічування осердя, що задається формою 

напруги мережі живлення [117], а і для динамічних, стаціонарних, перехідних та 

інших режимів, що можуть характеризуються іншими, відмінними частотою 

перемагнічування (як правило, її значення може бути суттєво вищим), варіаціями 
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форм та величин  напруг і струмів обмоток тощо [118, 119]. Збільшення частоти 

роботи ключа призводить до інтенсифікації електромагнітних режимів 

трансформатора, внаслідок чого стають більш суттєвими можливості зменшення 

його маси та габаритів при збереженні його функціональності. Таким чином, 

стримуючим фактором стають вже не так обмеження, характерні усталеним 

режимам роботи ТКВ, як перехідним, аналіз яких є більш складнішим, а 

нехтування ними призводить до більш тяжких наслідків.  

 Знаходять застосовування і більш складні конфігурації ТКВ, коли, 

наприклад,  один трансформатор пов'язується із двома окремими БК (рис. 1.4 а), 

або навпаки, ключова група обслуговує одночасно два трансформатори (рис. 

1.4 б). Очевидно, що в останньому випадку (рис. 1.4 б)  БК  безпосередньо не 

пов'язаний ні із мережею живлення, ні із ланцюгом навантаження.  Це дозволяє 

адаптувати відповідним чином режими роботи ключів вузла до бажаних, а 

сумарний коефіцієнт трансформації (kTΣ), або іншими словами коефіцієнт 

пропорціональності між U1 та U2 , такої структури буде дорівнювати добутку 

kTΣ = kT.Т1 .kT.Т2 коефіцієнтів відповідних трансформаторів (Т1, Т2).  З точки зору 

масогабаритних показників, конфігурація ТКВ, що наведена на рис. 1.4 а може 

бути ефективною, наприклад, у випадку коли вхідний БК (К1) в комбінації із 

виводами первинної обмотки трансформатора реалізує функцію стабілізації 

напруги, а вихідний (К2) відповідно її регулювання. Із персональної практики 

реалізацій такого роду (рис. 1.4 а)  можна навести –  силовий блок програмного 

стенду перевірки  блоків живлення ЕОМ. Він дозволяє довільно одержати на 

своєму виході номінальну напругу 220 В та її два додаткові класифікаційні 

значення, що мають відхилення від номінального у +10% та – 15% із 

двопроцентною допустимою похибкою. Вихідний комутатор, що реалізує цю 

задачу, має у своєму складі, три тріаки, об’єднані катодами в спільну точку, із 

почерговим їх ввімкненням, тобто кількість ключів даного БК дорівнює числу 

рівнів необхідних напруг. Проте вже на вході приведеного ТКВ, при 6 тріаках 

застосованих у блоці К1, формується 9 дискретних стаціонарних станів вузла, чим 
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досягається можливість стабілізації напруги при її відхиленнях у +15% ... – 20% 

від номінального значення U1ном..   

 

          

        а              б 

Рис. 1.4.   Ускладнені конфігурації схем ТКВ 

 

Тобто реалізується задача функціональності вузла при меншій, по можливості,  

кількості використаних ключів. Із цією метою при використанні у ТКВ одного 

трансформатора застосовується секціонування тієї чи іншої обмотки таким чином, 

що ключі однієї секції можуть працювати незалежно від стану іншої [12]. Сумарне 

число можливих рівнів напруги ТКВ буде дорівнювати добутку чисел, що 

відповідають максимальному числу станів кожної секції. Тобто в наведеному 

прикладі може бути реалізованим розділення первинної обмотки трансформатора 

на дві секції і відповідно застосовано по три ключі в кожній із них. Фактично, 

зміна ефективного (підключеного на даний момент) числа витків первинної 

обмотки забезпечує при варіаціях вхідної напруги постійність одного із ключових 

параметрів трансформатора –  значення напруги на одному витку обмотки 

(вольт/виток), що, власне, і необхідно для простої реалізації та прийнятного 

функціонування згаданого регулятора напруги. 

Наступним логічним кроком є  розділення регулюючого трансформатора  на 

два (декілька), що дає,  окрім того  більшу незалежність функціонування блоку. В 

першу чергу вона проявляється у відсутності магнітного зв’язку між обмотками, 

що комутуються і тими що знаходяться в стаціонарному стані. По цій причині вже 
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не будуть відбуваються зміни напруги в одній  обмотці за рахунок варіацій 

магнітного потоку в іншій. 

Застосування декількох трансформаторів також збільшує комбінаторну 

варіативність вузла. Для прикладу, застосування у БК схеми рис. 1.4 б  чотирьох 

ключів дає можливість одержати 6 рівнів напруги при такій же кількості 

комбінацій із двох одночасно замкнених ключів.  Проте такого роду схеми 

раціонально застосовувати при вузькодіапазонному регулюванні.  Із розширенням 

діапазону регулювання стає більш пріоритетною тенденція до зменшення маси та 

габаритів саме трансформатора при прийнятній кількості ключів.  Взагалі, 

останній фактор  диктує використання більш простих конфігурацій схем обмоток, 

трансформаторів в цілому, що звужує можливості по варіативності числа ключів, 

їх схем з’єднання та типономіналів і т. п. 

 Достатньо очевидно, що як кількість ключів ТКВ, так і параметри обмоток 

(в першу чергу, це стосуються їх числа та значення напруг, прикладених до них) 

його трансформаторів визначаються допустимою похибкою регулювання, 

пов’язаною із дискретністю функціонування ТКВ, а  також  необхідним 

діапазоном його роботи. Тобто, останній визначає сумісно із значенням 

дискретності регулювання ∆U2 необхідну для забезпечення функціональності 

пристрою кількість коефіцієнтів kTΣ, що повинні бути сформовані у ТКВ шляхом 

відповідних комбінацій ввімкнених ключів та обмоток. 

 Найбільш наочно цей взаємозв’язок передає графічна ілюстрація даної 

задачі, оскільки при ідеальних параметрах трансформаторів kT = U2/U1 і тому він 

може бути представленим у вигляді відрізка прямої в полі дійсних значень 

взаємоперпендикулярних осей U1, U2, який бере початок в точці їх перетину, тобто 

нульовому відліку. На рис. 1.5 в такій площині показано формування сімейства із 

n відповідних коефіцієнтів kTΣ для випадків реалізації регулювання напруги 

(рис. 1.5 а) за умови незмінності значення його дискретності ∆U2, та її стабілізації 

(рис. 1.5 б).   Суцільні лінії, що співвідносяться із відповідними коефіцієнтами kTn 

, показують область розрахункових робочих режимів ТКВ. Межі цих режимів та 
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відрізки співвідносні із значеннями kT  при можливих нештатних значеннях U1, U2 

показані штриховими лініями. 

Якщо для ТКВ, діаграмою роботи якого є приклад наведений, на рис. 1.5 а, 

знехтувати похибкою регулювання ∆U2/2, то можна допустити, що діапазон 

регулювання вихідної напруги (U2.max –U2.min) при максимальному значенні вхідної 

U1.max =U1.2 дорівнює різниці U2.3 – U2.2. При цьому необхідна кількість рівнів 

дискретизації ∆U2 дорівнює 4, що забезпечується при формування у ТКВ п’яти 

коефіцієнтів трансформації (пропорціональності) kT1 ... kT5. Проте, зменшення 

вхідної напруги вже до значення U1.1, вимагає із метою дотримання необхідного 

рівня U2.max до суттєвого збільшення кількості коефіцієнтів –  до 9, тобто у ТКВ 

необхідна реалізація іще 4 додаткових рівня ∆U2 (збільшення на 100%). 

 

       

а              б 

Рис. 1.5.   Діаграми роботи ТКВ 

 

 Такого роду негативні тенденції до кількісного збільшення числа ключових 

компонентів, ускладнення конфігурації та погіршення масогабаритних показників 

ТКВ і т. п. із метою компенсації суттєвих спадів напруги U1 пом’якшуються лише 

відносно невеликим розширенням діапазону регулювання при U1.min =U1.1 до межі 

U2.min = U2.1, що помітно менше заданого значення (U2.2) та зменшенням похибки 

установки U2. Навіть із досить поверхневого аналізу діаграми роботи ТКВ в 

0 0
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режимі регулювання (рис. 1.5 а) і з незмінним значенням величини його 

дискретизації достатньо очевидно, що максимальне значення коефіцієнта 

трансформації (kTmax) визначається відношенням U2.3 /U1.1, і відповідно мінімальне 

(kTmin) – U2.2 /U1.2. Необхідна кількість коефіцієнтів одержується від округлення до 

цілого результату обчислення: ((U2.4 – U2.2.)/∆U2)+1. Оскільки прямі, що 

ілюструють відповідні коефіцієнти kT1 ... kT9, не є паралельними, а мають 

віялоподібний характер, то і похибка регулювання із зменшенням напруги U1 від 

U1.2  і до U1.1 буде зменшуватися. Такого роду ефект також можна віднести до 

позитиву. Це досить наочно ілюструє діаграма рис. 1.5 а, оскільки весь діапазон 

регулювання U2.3 –U2.2 при U1.1 перекривається за рахунок 6 дискретних переходів, 

а при U1.2 – достатньо лише чотирьох. Як висновок, необхідно відмітити, що при 

регулюванні напруги компенсація відхилень її вхідного значення призводить до 

суттєвого ускладнення ТКВ. 

 Реалізація в ТКВ алгоритмів стабілізації напруги U2, коли ставиться задача 

її утримання в деяких межах U2.max  ... U2.min, ілюструється рис. 1.5 б. При цьому 

відповідно: U2.max =U2.2, а U2.min =  U2.1.  Знову ж таки, по аналогії із попереднім 

прикладом (рис. 1.5 а), максимальне значення коефіцієнта трансформації 

kTmax= kT1 = U2.1 /U1.1. Із збільшенням вхідної напруги від U1.1 до U1.2, наступає 

необхідність у переконфігурації структури ТКВ до нового стану, для якого 

характерним є інше – менше значення коефіцієнта трансформації (kT2 = U2.1 /U1.2). 

Подальша зміна напруги U1, а відповідно і U2, в тому ж напрямку ініціює 

послідовну зміну стану ТКВ при U1.3, U1.4, аж до досягнення ним межі регулюючих 

можливостей при U1.5. При протилежному напрямку зміни напруги U1 (від U1.max  і 

до. U1.min) процес переконфігурування ТКВ повторюється, проте в напрямку 

зворотного ліку порядкових номерів kT. Тобто в даному виді рис. 1.5 б відображає 

не тільки значення необхідних коефіцієнтів трансформації, а і в дещо більшій 

степені, в порівнянні із попереднім прикладом, також і алгоритм роботи системи 

регулювання в цілому, виконавчим органом якого і є ТКВ. 
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 При розрахунку інших значень коефіцієнтів kT 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.      (1.4) 

Вона напряму пов’язана із похибкою регулювання, що витікає із дискретної 

зміни напруги U2 ТКВ, тобто:  

∆U2(%)= 100.(γ– 1)/(γ+1).     (1.5) 

Проте для ТКВ значення такого параметричного коефіцієнта як 

γ виражається і через суміжні значення U1  (рис. 1.5 б ), при набутті яких 

виконується комутація обмоток ТКВ чи їх секцій із метою переходу до наступного 

стаціонарного стану, при цьому: 

γ = U1(j+1) / U1j .      (1.6) 

Тобто для даного прикладу: γ = U1.2 / U1.1 =  ...  = U1.5 /U1.4 і тому він 

безпосередньо пов’язаний із діапазоном вхідної напруги U1.1  ... U1.5. Через це, при 

відомому певному значенні ∆U2, необхідна кількість (J) коефіцієнтів kT для 

забезпечення функціональності ТКВ визначається із співвідношення:  

    G = γ J = U1.max /U1.min    ;      (1.7) 

і, таким чином, вона залежить лише від його діапазону роботи по вхідній напрузі. 

При цьому відношення першого (найбільшого) коефіцієнту kT до останнього 

(найменшого) буде мати вид: 

     kT1 / kTJ = G / γ.       (1.8) 

Наведені співвідношення (1.3, ... 1.8) дають граничні кількісні параметри ТКВ, але  

за умов наближення характеристик і параметрів трансформаторів та ключів до 

ідеальних. 

 При реалізації у ТКВ алгоритмів стабілізації напруги, співвідношення між 

коефіцієнтами kT має наступний вигляд: 

kT2 = kT1/ γ ,    kT3 = kT1/ γ2,    kT4 = kT1/ γ 3,  ...  kTj = kT1/ γ (j-1).  (1.9) 
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Такого роду вибір kT не заважає реалізації функції регулювання напруги, що 

ілюструється рис. 1.6 , який є розширеною по вертикалі модифікацією рис. 1.5 б. 

Аналіз показує, що величина наступної суміжної ступені (U2.3 –U2.2) регулювання 

в сторону підвищення U2 має значення: 

(U2.3 –U2.2) = (U2.2 –U2.1) .γ,        (1.10) 

а при потребі зменшення вихідної напруги значення дискрети регулювання (U2.1 –

U2.0) вже буде складати:  

               (U2.1 –U2.0) = (U2.2 –U2.1) / γ.      (1.11) 

 

 

Рис. 1.6.   Область функціонування ТКВ 

 

Таким чином, коли вести розрахунок від максимального значення ступені 

дискретності, то одержимо співвідношення для кожної наступної суміжної ступені  

аналогічне по формі із виразами (1.9) для коефіцієнтів kT. Природно, що при такій 

же кількості задіяних значень kT (рис. 1.5 б), при переході на іншу ступінь U2, 

одержимо звуження та зсув ефективного діапазону стабілізації. Наприклад, у 

випадку зниження U2, до значення у межах U2.0 ... U2.1, цей діапазон буде 

знаходитися уже у межах від U1.0 і до U1.4, що навіть візуально, суттєво менше від 

значення різниці U1.5 –U1.1, відповідній діапазону із максимальними значеннями 

дискрет U1. При реалізації підвищення U2 на одну ступінь його дискретизації, 

також відбувається зміщення згаданого діапазону в сторону більш високих 

значень напруги, проте абсолютного розширення діапазону стабілізації за рахунок 
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віялоподібного характеру прямих відповідних kT, не відбудеться. Причиною є 

граничне значення магнітної індукції осердя трансформаторів. Фактично робоча 

область ТКВ обмежена площею п’ятистороннього багатокутника із вершинами: a, 

b, c, d, e (рис. 1.6).   

 Неважко показати, відповідним чином доповнивши рис. 1.6, що вирішити 

проблеми із діапазоном стабілізації U1 можливо за рахунок збільшення 

відповідним чином кількості kT. При цьому кожна наступна ступінь  дискретності 

обійдеться в один додатковий коефіцієнт трансформації, який природно, що 

необхідно передбачити в силовій структурі ТКВ через його схемотехніку, 

габарити магнітопроводу та т. п. Визначити необхідну кількість 

J=jmax  коефіцієнтів трансформації kT, що повинні бути сформовані в структурі 

ТКВ при умові їх функціонування відповідно діаграмам роботи, наведеним на 

рис. 1.5 б або рис. 1.6,  у заданих межах (U1.min … U1.max), тобто при діапазоні роботи 

D = U1.max – U1.min можна із наступного виразу [12]:  

 

J = jmax  = (1/ ln γ) 

.ln (U1.max / U1.min) = ln G / ln γ.    (1.12) 

Для ТКВ із однаковою величиною приросту вихідної напруги U2 (рис. 1.5 а) 

визначення J  досить очевидно із цього ж графічного представлення принципу 

роботи такої силової структури.  

 Кожний силовий вузол, як кожна окрема ланка, що вмикається в загальну 

систему регулювання, має відповідну передаточну функцію (W), наприклад, при 

логарифмічній залежності (11) вихідної величини (U2) від параметру керування (i) 

[12], при чому, як правило imax  = jmax, тоді : 

 

W=d U2 / d i = U2.min 
. kTj 

.
 γ j .ln γ ;        (1.13) 

а при лінійному характері (рис. 1.5 а) залежності  U2 від параметру керування (i) 

ця функція матиме наступний вид: 

 

   W=d U2 / d i = (D /  jmax) 
. kTj .                



 37 

У наведених виразах для W значення поточного коефіцієнту трансформації 

kTj ТКВ при значних величинах імпедансу компонентів структури може 

замінюватися узагальненим коефіцієнтом передачі kПj  = (U2.j / U1.j), і в разі потреби 

уточненого аналізу він може мати комплексний характер. Тобто рівність kTj = kПj 

властива лише режиму холостого ходу ТКВ. Змінність kTj в процесі регулювання 

показує, що такі системи відносяться до таких, що мають змінні параметри, тобто 

їх повноцінний наближений до реальності аналіз можливий лише цифровими 

комп’ютерними методами, а аналітичні дають тільки перше наближення [103, 

111].  Також очевидно, враховуючи викладене, що тривалість процесу комутації 

при переході від одного стаціонарного стану ТКВ, що характеризуються 

відповідним значенням kПj, до іншого kП(j+1) повинна вкладатися в межі часового 

інтервалу дискретизації системи. Якість комутації може оцінюватися як 

тривалістю цього процесу, так і утриманням вихідної величини, або інших 

супутніх величин, що описують хід процесу, в проміжку між межами, які 

відповідають поточному і наступному станам ТКВ. Оскільки балансу 

електромагнітних процесів трансформаторів ТКВ  при усталеному режимі його 

роботи відповідає вираз (1.3), в якому присутні лише три змінних, то очевидно що 

впливати на хід процесів можливо лише їх варіацією. При цьому більш схильними 

до екстремальності будуть процеси, при яких варіація відповідної змінної, або 

одночасно декількох змінних, будуть мати більший діапазон. 

 Таким чином, у викладеному в загальному виді розглянуто принципи 

побудови ТКВ, основи їх функціонування в області стаціонарних усталених 

режимів роботи та характерні їх особливості. Ці дані є фундаментом для розгляду 

питань комутації у таких вузлах, як процесів чи необхідних операцій, що 

пов’язують два суміжні стаціонарні стани ТКВ. 
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 1.3  Концептуальні основи організації комутації в елементарному вузлі 

ключ-трансформатор 

  

Найбільш концентровано концептуальні та схемотехнічні основи організації 

комутації проявляються при реалізації функціонування  ТКВ із простими 

схемотехнічними структурами, тобто при мінімальному числі компонентів таких 

вузлів. При цьому буде максимальною ступінь дискретності між суміжними 

стаціонарними станами ТКВ і відповідно перехідні комутаційні процеси будуть 

носити більш екстремальний характер. Структури із використанням 

двообмоткового трансформатора (у елементарних конфігураціях ТКВ  рис. 1.3) 

характеризується найбільшою різницею суміжних стаціонарних станів таких ТКВ. 

При цьому для трансформатора є лише два основних варіанти розміщення ключа: 

між вторинною обмоткою W2 і навантаженням Z (рис. 1.3, а), або ж  між 

первинною обмоткою W1 та одним із входів до мережі живлення (рис. 1.3, б). Хід 

електромагнітних процесів при комутації ключа  в першому варіанті реалізації 

ТКВ (рис. 1.3, а),  має найбільш простий характер, оскільки фактично мова іде про 

цикл ввімкнення-вимкнення навантаження до джерела струму із дещо збільшеним 

активно-індуктивним (за рахунок впливу імпедансу трансформатора) внутрішнім 

опором.  Тому вважається, що характер перехідних процесів, які виникають при 

комутації, визначається переважно властивостями та параметрами навантаження. 

При цьому вплив трансформатора враховується еквівалентним RL– опором, 

значення струмів та напруг піддаються аналітичним розрахункам, а характер їх 

зміни достатньо передбачуваний [14]. Це дійсно так, якщо не брати до уваги 

можливість появи асиметрії  в струмі навантаження в процесі комутації, тобто 

постійної складової цього струму. Проте і цей фактор часто можна проігнорувати, 

наприклад, за умови, що величина навантаження в кілька разів (3 ... 5) менша 

номінальної потужності трансформатора. Це автоматично знижує на таку ж 

величину ефективність використання установленої потужності трансформатора, 

що може бути неприйнятним і, як правило, таким і є. На рис. 1.7  показано 
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синфазні струми первинної (рис. 1.7, б), та вторинної (рис. 1.7, а) обмоток у 

відносних одиницях до своїх номінальних значень,  при виконанні аперіодичного 

циклу ввімкнення-вимкнення номінального активного навантаження (рис. 1.3 а) 

симетричним тиристорним ключем (тріаком).  

 

             

а       б 

Рис. 1.7.   Струми при комутації  вторинної обмотки трансформатора 

 

 Порівняння наведених графіків показує, що проміжкам часу, які 

характеризуються відсутністю струму (а, b, c, d) для рис. 1.7, а співставні 

однойменні відрізки рис. 1.7, б, відповідні кривим струму I0  холостого ходу (ХХ) 

первинної обмотки W1. Разом із тим, лише для першого проміжку  (а, рис. 1.7, б) 

результат є задовільним, адже на кожному наступному відповідному проміжку 

часу (b, c, d), проявляються характерні сплески, пов’язані із насиченням 

магнітопроводу трансформатора [1, 2]. Зрозуміло, що вони приводять до 

додаткових втрат енергії та інших негативних ефектів. Причина їх появи  це 

різниця ампер-секундних площ позитивної та негативної областей даного графіка 

на етапах провідності ключа, що викликає підмагнічування осердя 

трансформатора. Їх зрівнювання, для випадку активного навантаження, можливе, 

проте характер навантаження може змінюватися, далеко не завжди воно має 

лінійні властивості і т. і., а тиристорні ключі комутатора характеризуються 

неповною керованістю на етапах свого вимикання, що не сприяє простому 

вирішенню задачі. В деякій мірі процес нагадує підмагнічування трансформатора 

при однопівперіодному випрямлянні струму, проте ускладнений імпульсним та 

важко передбачуваним характером комутації.  Аналітичні методи дослідження 
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такого роду процесів із-за згаданих властивостей компонентів ТКВ і, головним 

чином,  нелінійних проявів в магнітопроводі трансформаторів при цьому, 

ускладнюються настільки, що аналіз результатів стає неможливим. Це і є 

причиною, що в даній області спираються скоріше на досвід застосування, 

експеримент і т. п., ніж на наукову основу. 

Реалізація ключа в такого роду та інших комутаційних  вузлах також може 

бути різною – на основі транзисторів, тиристорів (тріаків), механічних контактів, 

електромагнітних елементів, їх комбінацій і т. п. [4, 5, 13, 115]. Із точки зору 

розробника силовий ключ повинен мати, по можливості, ідеальні властивості. 

Тобто він повинен бути здатним, при близькій до нуля потужності керування, 

миттєво перемикати безкінечно великі струми, відсікати максимально можливі 

напруги, мати нульові значення падіння напруги у замкненому стані та струму при 

розімкненому. Проте це може бути лише в уяві та у таких віртуальних задачах, як 

наприклад, моделювання схем перетворювальної техніки на комп’ютері. 

Реальність дещо інша, наприклад,  динамічні характеристики згаданих 

компонентів знаходяться у зворотній залежності від значення рівня їх 

максимального струмового перевантаження. При частоті напруги промислової 

мережі 50 Гц кратність перевантаження тиристора протягом півперіоду складає 

7…10 при його неповній керованості в цьому проміжку часу, а для транзистора, 

позбавленого цього недоліку, вона дорівнює лише 1. Електромеханічні контакти 

не витримують ніякої критики в плані динамічних характеристик та ресурсу 

роботи, проте можуть мати, в залежності від контактного тиску, конструкції і т. п., 

кратність перевантаження для того ж проміжку часу – 100…400, і в цьому плані 

вони поза конкуренцією. Це власне і є однією із причин реалізації ключів у виді 

паралельного з’єднання двох компонентів: – тиристор + транзистор,  механічний 

контакт + тиристор [120] тощо. Таким чином, тут ціною ускладнення, але все ж 

присутні намагання використати ті властивості відповідного комутуючого 

елемента, які є ближчими до ідеальних. Електричні кола із ключами, наближеними 

по своїх властивостях до ідеальних, також простіші в організації керування ними 
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і легше піддаються аналізу і моделюванню. Наприклад, значно простіше 

передбачити  наслідки при комутації польового транзистора в режимах, близьких 

до холостого ходу, в порівнянні із роботою ключа, реалізованому на дроселі із 

підмагнічуванням.  Для кіл змінного струму із навантаженням загального, тобто 

невизначеного типу є характерним наявність струмових ексцесів (при 

використанні двигунів – пускових струмів, конденсаторів – зарядних струмів, 

трансформаторів –  струмів намагнічування і т. п.), тому по цій причині у 

випадках, коли дискретність системи регулювання пристрою значно нижча 

частоти струму мережі живлення, перевага надається тиристорним ключам і, як 

правило, із природною комутацією. Взагалі це перший напівпровідниковий 

електронний компонент масового застосування, що надав можливість 

синхронізації комутації трансформатора в залежності від фази напруги, струму, 

потоку чи іншого вибраного параметра, при досить прийнятних для кіл змінного 

струму параметрах та характеристиках допустимого для нього струмового 

перевантаження. Для  захисту тиристора в аварійних режимах часто, і як правило, 

достатньо звичайного плавкого запобіжника. Разом із тим,  характер і хід процесів 

при повній  керованості ключів комутаційного вузла (транзистори, тиристори із 

вузлами примусової комутації) та одинично-разовій частоті перемикання є, як 

правило, окремими випадками електромагнітних процесів у ТКС при застосуванні 

ключів із природною комутацією.  

Таким чином, вище був проілюстрований взаємовплив ключа на 

трансформатор при його підключенні до вторинної обмотки останнього. Причому 

такого роду процеси часто недооцінюються чи ігноруються, адже вони 

проявляються  лише при частотах комутацій, співставних із частотою струму 

мережі живлення.  

При іншому варіанті композиції ключа і трансформатора рис. 1.3, б 

відбувається 100% переривання не тільки струму, пов’язаного із потужністю 

навантаження, а і струму намагнічування, який, власне, забезпечує через 

магнітопровід електромагнітний зв'язок між W1 та W2 [121]. В теорії електричних 

машин ілюстрація та розрахунок режимів трансформатора виконуються за 
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допомогою Т-подібної схеми заміщення рис. 1.8, де електромагнітні зв’язки та 

параметри обмоток корелюються із відповідними  чисто електричними 

компонентами такої схеми. В ній вторинну обмотку W2 трансформатора, через 

значення коефіцієнту трансформації kT, приводять до первинної W1, що означає 

перехід від реальних U2 , I2 до приведених (U 2́ = U2/kT, Í 2 = I2/kT).   Значення (R1, 

R2) величин компонентів R1, R2  ́ схеми обумовлені активними опорами обмоток, 

відповідно W1 та W2 ,́ а для L1 та L2  ́  – їх індуктивностями, пов’язаними із 

потоками розсіювання даних обмоток. При цьому значення R0 дорівнює величині 

коефіцієнта пропорціональності між активною потужністю P0 , що споживається 

від джерела струму при ХХ та квадратом значення I0, за тих же умов і не пов'язано 

із активними опорами обмоток. Величина L0 індуктивності L0 визначається 

індуктивним опором xL0  контуру намагнічування.  

 

 

Рис. 1.8.   Еквівалентна схема трансформатора 

 

Параметри схеми заміщення визначаються розрахунковим, або 

експериментальним шляхом, наприклад, при дослідженні режимів холостого ходу 

та короткого замикання трансформатора [3]. 

Питанням комутації трансформатора в даному випадку (рис. 1.3, б)  завжди 

приділялося достатньо уваги [122, 123, 124], адже сплески струму при ввімкненні, 

не пов’язані із характером навантаження, а викликані внутрішніми особливостями 
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функціонування трансформатора, можуть в сотні раз перевищувати струм ХХ (I0) 

і кілька кратно - номінальний (I1ном.). Наслідки пом’якшуються лише відносною 

короткочасністю таких процесів. Але із розвитком інших принципів роботи 

ключових елементів та практики їх застосування ігнорування такого роду процесів 

стає неможливим.  При лінійних компонентах схеми заміщення (рис. 1.8), при 

замиканні ключа (рис. 1.3, б), відповідно теорії перехідних процесів,  процес може 

бути розділений на дві формально незалежні складові – усталену та перехідну. 

Тобто при розгляді магнітного потоку осердя:  

Ф = Фу+Фп.       (1.14) 

Коли підключити обмотку W1 на синусоїдальну напругу U1, при її фазовому 

куті Ψ, рівняння прикладеної до обмотки напруги має вид:  

u1= U1m sin (t + Ψ)= w1
.(dФ/dt)+ i0

.
 R1.     (1.15) 

Коли залежність між потоком та величиною i0 лінійна, то [3]: 

i0 = w1
.Ф/L0 .          (1.16) 

Співвідношення (1.16) одержується при зрівнянні виразів для напруг, в яких 

присутня і електрична складова процесів I0  і магнітна – Ф: U1m= I0m
. xL0 = I0m

. 2πf L0 , 

та (1.3) U1m= 2πf . Фm 
. w1, тобто тоді коли  I0m

. 2πf .L0= 2πf . Фm 
. w1 ,  рівняння (1.14) 

модифікується наступним чином: 

(U1m /w1) sin (t + Ψ)= (dФ/dt)+ Ф.R1/ L0.        (1.17) 

Вирішення рівняння (1.17) відносно Ф має наступний вид [3]:  

Ф = Фm cos(t + Ψ)+ Фm cosΨ .е – (R1/ L0)t ± Фз .е – (R1/ L0)t,            (1.18) 

причому перший доданок відповідає усталеній складовій потоку:  

Фу = Фm cos(t + Ψ),             (1.19) 

а два інших  –  перехідній:  

Фп = Фm cosΨ .е – (R1/ L0)t ± Фз .е – (R1/ L0)t.              (1.20) 

 Максимально швидке досягнення нових наступних усталених значень 

відповідних напруг (1.15), струмів (1.16), потоку (1.19) (які пов’язані між собою 
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електромагнітними зв’язками) у контурах ТКВ є метою регулювання, знаряддям 

якого є комутація. Висхідним пунктом процесу комутації є попередній стан ТКВ,  

при якому для даного прикладу: U1= 0,  I1= 0, Фу = 0 і т. д. Проте однієї мінімізації 

часової тривалості процесу недостатньо. Також, бажаним було б, щоб згадані 

параметри як в процесі комутації ключа, так і безпосередньо після неї (часовий 

проміжок наступної реакції ТКВ може досягати декількох періодів струму а іноді 

і десятків) не перевищували межі, що характерні для них в усталених режимах 

ТКВ (попередньому і наступному). При цьому нормалізація того чи іншого 

параметру може сприяти, або взаємовиключати можливість нормалізації іншого і 

т. п. Наприклад, для магнітного потоку (1.18) умовою його нормалізації, або 

усталеності є зведення перехідної складової (1.20) до нуля. 

Із точки зору електромагнітної сумісності, найбільш небажаним при 

комутації є збільшення вхідного струму I1, який є спільним і для ключа і для 

первинної обмотки W1. Він має дві складові (рис. 1.8), проте із наближенням ТКВ 

до режиму ХХ зрівнюється із I0 і, таким чином, відповідно (1.16) стає прямо 

взаємопов’язаним із потоком. Оскільки умова мінімізації маси та габаритів 

трансформатора реалізується наближенням номінального значення магнітної 

індукції до максимально допустимої величини (1.1), (1.3), а це значить, що  

конкретно взятий трансформатор експлуатується при величинах потоку достатньо  

близьких до характерного для усталеного режиму, тобто максимального значення 

Фm. Перевищення  даної межі за рахунок Фп (1.14), (1.20) є небажаним, оскільки 

це не тільки призводить до збільшення I0 і не тільки за рахунок приросту величини 

потоку (1.16)  на перехідну складову Фп, а й через насичення магнітопроводу, при 

якому величина L0, стає суттєво меншою. Тому, як випливає із (1.18) і (1.20), є 

один шлях виконання умов прийнятної (оптимальної) комутації – виконати 

замикання ключа в такий момент часу, або при такому фазовому куті Ψ напруги 

U1, при якому б Фп =0. Як випливає із приведеного співвідношення (1.20), це 

можливо при Ψ = π/2 та Фз = 0. Перша умова стосується організації керування 

ключем і реалізується при його замиканні в момент часу, відповідний досягненню 
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U1 своєї амплітуди. Друга умова пов’язана безпосередньо із станом 

магнітопроводу трансформатора перед комутацією ТКВ. Оскільки викладене має 

своєю передумовою наявність у компонентах лінійних властивостей, то до даних 

процесів діє принцип суперпозиції. Тобто ті ж самі умови прийнятної комутації 

по відношенню до струму намагнічування будуть справедливі і при навантаженні 

ТКВ.  

На рис. 1.9 показано криву I1 у відносних одиницях до номінального 

значення при активному характері I2 nom та серії короткочасних підключень 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 

знятті з нього керування. Процес в інтервалі часу t1 ... t2 демонструє ідеальне 

співпадіння із викладеними тезами. Але в наступних інтервалах замкненого ключа 

(t3 ... t4, t5 ... t6)  вже наявні характерні сплески струму I1, що в своїх максимумах 

перевищують більш ніж в 3 – 4,5 разу, амплітуду його номінального значення 

I1m   nom.. Ситуація дещо поліпшується із збільшенням інтервалу обезструмленного 

стану, що демонструє комутація при t7, адже  t7 – t6 приблизно у 5 разів перевищує 

різницю t5 – t4, або t3 – t2, що дає в даному прикладі двократне зменшення 

амплітуди сплеску струму. 

 

 

Рис. 1.9.   Струми при комутації  первинної обмотки трансформатора 

 

Причиною цього є, як випливає із співвідношення для перехідної складової 

потоку магнітопроводу (1.20), другий доданок даного виразу: ± Фз .е – (R1/L0)t, 

значення якого з часом зменшується в експоненціальній залежності. Як наслідок, 
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чим більш тривалий час обмотка W1 трансформатора знаходиться в відключеному 

стані, тим ближче величина Фз спадає до свого граничного, нульового значення, 

при якому фаза кожного наступного ввімкнення (Ψ = π/2) є незмінною. 

Таким чином, задача по організації прийнятної комутації може бути 

поставлена двояко: або найти і реалізувати методи активізації розмагнічування 

осердя із метою як найскорішої підготовки трансформатора до наступного 

ввімкнення у фіксований момент часу, або не зважати на зміну Фз, сприйнявши 

даний факт як даність, і 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. [125, 126, 127]. 

Із порівняння рис. 1.7, б та рис. 1.9 видно, що процеси при комутації 

первинної обмотки трансформатора носять більш екстремальний характер, 

оскільки сплески струму намагнічування додаються до I1 nom. , а не накладаються 

на I0 в безструмову паузу для I2, а їх амплітуда має на порядок більшу величину. 

Тому в подальшому наголос в першу чергу акцентується на такого роду процесах. 

Приведений аналіз є адекватним по відношенню вибору моменту комутації, 

загального якісного характеру перехідної складової магнітного потоку, але 

реальні кількісні параметри процесів (рис. 1.9) відображає досить приблизно, 

оскільки не враховує нелінійність кривої намагнічування осердя трансформатора.  

Окремо необхідно відмітити очевидну невідповідність між електричною 

схемою ТКВ (рис. 1.3, б) та схемою заміщення (рис. 1.8), що проявляється в 

прямому електричному зв’язку входу та виходу останньої. Із-за цього 

застосування аналітичних методів для багатоконтурних ТКВ ускладнюється 

настільки, що стає невиправданим, проблематичним, а то і неможливим. Тобто, 

навіть за можливості таких спрощень та лінійних компонентах схеми, подальший 

хоча б якісній аналіз процесів можливий лише при використанні комп’ютерних 



 47 

числових методів обчислень. Їх область застосуванні починається відразу із 

введенням в об’єкт аналізу навіть найпростішої Т-подібної схеми заміщення 

(рис. 1.8) [14].  

Окрім двох основних елементарних конфігурацій ТКВ (рис.1.3) існує іще 

одна – додаткова (рис.1.10), яка не має самостійного застосування, проте є 

проміжною конфігурацією при виконанні комутації у вузлі, коли регулювання 

напруги виконується за допомогою вольтододаткового трансформатора (ВДТ) 

(рис. 1.2, б).  

 

 

Рис. 1.10.   Режим прямої передачі ВДТ 

 

Як видно, при замкненому ключі режим роботи трансформатора, відповідно 

до наведеного співвідношення (3) між напругою та потоком, характеризується 

нульовим значенням останнього. Саме ввімкнення та режим роботи в такому стані 

ідентичний функціонуванню трансформатора струму (ТС). Безумовно, характер 

процесів при підключенні U1  чи обезструмленні трансформатора знаходиться в 

рамках загальної теорії, проте він розглядається більше під кутом зору 

селективності та працездатності релейного захисту електроліній, метрології і т. п. 

[21, 35], особливо при коротких замиканнях в лінії електропередачі, її відключенні 

та повторної подачі напруги (АПВ). Для організації комутації у ТКВ важливіше 

знати та оцінювати вплив електромагнітних процесів в обмотках на роботу 

ключових компонентів вузла з метою правильного вибору моменту наступної його 

перекомутації спрямованого на мінімізації струму споживання . Із конструктивних 

особливостей необхідно відмітити відносно малий коефіцієнт трансформації ВДТ 

W2

W1
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в порівнянні із штатними ТС, що відображається на характері перехідних 

процесів. 

На рис. 1.11, а, б показані відповідно струми вторинної та первинної 

обмоток трансформатора із kT=4, віднесених до свого номінального значення, при 

розмиканні ключа К (рис. 1.10) в момент часу t1=45 mC (Ψ = 0)   та наступному його 

замиканні при t2=80 mC (Ψ = π/2).   

 

 

            а      

 

               б 

Рис. 1.11.   Струми в обмотках при комутації ВДТ 

 

Як видно із рис. 1.11, а, комутація ключа не викликає екстремальних проявів 

у струмі споживання (I2). Зменшення середнього значення струму та його 

відхилення від синусоїдальної форми  в проміжку t1 ... t2, що характеризується 

розімкнутим станом ключа К, є наслідком “дросельного” вмикання W1 та 

перемагнічування магнітопроводу із його переходом в область насичення. Проте 

форма струму I1 після повторного замикання ключа (t2) має якісно відмінний 

характер, а кількісно характеризується подвійною амплітудою початкового 
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сплеску та точкою переходу своєї кривої через нульовий рівень після комутації (t2) 

не через четверть періоду, а відбувається в інтервалі часу, більш наближеному (t3) 

до закінчення тривалості півперіоду струму мережі живлення.  

При розробці організаційних принципів комутації тиристорних БК, одним із 

питань є вибір джерела синхронізації роботи системи, яким визначаються 

інтервали того чи іншого стану ключів. Синхронність, при комутації ТКВ, дає 

можливість максимального використання динамічних властивостей силового 

вузла, які в своїй граничній межі, при природній комутації ключів, визначаються 

тривалістю кратною півперіоду струму. Інколи ця функція реалізується на основі 

періодичності струму навантаження або споживання, проте перепоною є широкий 

динамічний діапазон даних параметрів, тому, як правило, таким джерелом 

виступає напруга мережі живлення. При цьому припускається деяка 

детермінованість між фазністю відповідних струмів та напруг. 

Проте із порівняння кривої струму I2 на рис. 1.11, а , що є ідентичною і для 

вхідному струму, а також повторює форму напруги на навантаженні, із 

залежністю I1 (рис. 1.11, б), яка починаючи від моменту t2, демонструє явне 

відхилення від синусоїди, очевидно,  що неможливо, керуючись часовими 

точками відповідними переходам кривої рис. 1.11, а через нуль, визначати 

полярність струму через ключ. Тобто, щоб вирішити технічну задачу 

синхронізації виконання перемикань, необхідна мати вирішення проблеми 

наукової – усунення причин виникнення аперіодичних складових струму та 

напруги в контурах комутації.  

Викладене характеризує взаємовпливи  зміни стану ключа на 

трансформатор і навпаки при варіаціях конфігурацій ТКВ, шляхом виконання 

відповідних комутаційних процедур. Проте розширення функціональних 

можливостей ТКВ, як було показано раніше, нерозривно пов’язано із 

ускладненням його схемотехніки і, як наслідок, збільшення числа ключів. Тобто, 

як стоїть задача організації керування для окремої комбінаційної структури ключ-

трансформатор, точно так же є актуальною проблема раціонального вирішення 
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задачі по комутації суміжних (по переходу із замкнутому стану в розімкнутий для 

одного ключа і навпаки для іншого) ключів. 

 

1.4  Принципи організації комутації в вузлах із кількома ключовими 

компонентами та особливості комутаційних процесів 

 

Більшість ТКВ суміщають в собі функції не тільки простого ввімкнення-

вимкнення трансформатора, а і більш складного регулювання. На початкових 

етапах розвитку цієї проблеми мова йшла про ступінчату зміну (регулювання) за 

допомогою механічних перемикачів величини коефіцієнта трансформації без 

зняття навантаження (РПН) [115]. Для цього у найпростішому випадку комутації 

однофазного трансформатора треба задіяти хоча б два ключі (рис. 1.12, в якості 

ключів показано симетричні тиристори – тріаки), а одна із його обмоток, як 

правило, повинна мати бодай один додатковий відвід [8, 21].  

 

                         

 

 

 

 

а                       б 

Рис. 1.12.   Спрощені двоключові структури ТКВ 

 

При цьому алгоритм організації комутації розгалужується на дві окремі 

гілки. Перша із них пов’язана із необхідністю створення умов прийнятної 

комутації ключів, тобто забезпечення не аварійності величин струмів у 

короткозамкненому контурі, що складає обидва ключі та обмотку 

трансформатора, в перехідному режимі при перенаправленні струму 

навантаження  із одного ключа на інший. Другою – є згадане недопущення під час 

такої операції, а також і  внаслідок неї, насичення магнітної системи 
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трансформатора для його убезпечення від дії екстремальних струмів 

намагнічування, ілюстрацією яких є рис. 1.9. Створення та дотримання передумов 

для виконання прийнятної комутації ключів незалежно від її спрямованості та 

порядку виконання є необхідною запорукою працездатності обох схем рис. 1.12. 

В той же час забезпечення другої умови більш актуально для рис. 1.12, б. Таким 

чином, при організації комутації, необхідно одночасно сумістити процедури, що 

диктуються цими двома умовами і, в той же час, не залишати поза увагою можливі 

наслідки реакції навантаження при проведенні відповідних дій. Сприйняття і 

дотримання першої умови комутації, пов’язаної із порядком комутації ключів 

найбільш опрацьоване. При використанні властивостей природної комутації 

тиристорних ключів принцип організації керування ними розділяються на два 

варіанти:  

1. Відкриття необхідного ключа, шляхом подачі відповідного струму на його 

електрод керування, відбувається лише після гарантованого закриття іншого, 

ввімкненого раніше в попередній суміжній конфігурації ТКВ.  

2. Подача струму на керуючий електрод ключа, що повинен відкритися, 

відбувається одночасно із обезструмлення кола керування ключа, що вимикається. 

Закриття останнього відбувається за рахунок струму КЗ, який розвивається в 

напрямі, протилежному струму через даний ключ на момент початку комутації. 

Перший варіант виконання комутації, ілюстрацією якого є для відповідних 

напруги та струму рис.1.13, при чисто активному навантаженні ТКВ рис.1.12, а, 

найбільш очевидний. Зняття керування із VS2 виконується в момент часу t1 , 

відповідний позитивному значенню амплітуди U1, із зменшенням струму через 

нього до нуля, на t2 припадає закриття даного ключа,  а ввімкнення наступного 

суміжного ключа VS1 відбувається шляхом подачі на нього струму керування в 

момент t3, відповідний негативному значенню амплітуди U1. 



 52 

  

Необхідно відмітити, що збільшення вихідної напруги U2 на 30% 

(рис.1.13, а) призводить до збільшення значення I1 майже на 70% (рис.1.13, б), 

проте такого роду ефект (значення зміни вхідного струму є пропорціональним 

квадрату величини зміни вихідної напруги) не стосується якості комутаційних 

процесів, а відноситься до особливостей, які необхідно враховувати при 

розрахунках режимів ТКВ в тих чи інших його стаціонарних  станах. Для такого 

методу комутації є характерною нульова пауза в кривій U2 (рис.1.13, а), а значить, 

і для I1 в інтервалі t2 ... t3. Слід уникати одночасності закритого стану ключів, щоб 

не порушувати умови енергообміну між мережею живлення і навантаженням та 

запобігти виникненню сплесків е.р.с. самоіндукції, які більш характерні для схеми 

рис. 1.12, б. Можливе суміщення  моменту ввімкнення t3 наступного ключа із 

моментом вимикання t2 попереднього, проте лише для випадків незмінного 

лінійного характеру навантаження. Алгоритм виконання такого роду 

комутаційних процедур не залежить від функціональної спрямованості при його 

виконанні (на збільшення U2, I2 чи на їх зменшення), дискретно-разова зміна стану 

ТКВ при активному навантаженні та місце ввімкнення БК у вторинне коло 

регулюючого трансформатора суттєво не змінює форму вхідного струму, в 

порівнянні із наведеною на рис.1.13, б.   

Варіації характеру навантаження  привносять суттєві зміни в хід 

комутаційних процесів. При лінійному активно-індуктивному навантаженні ТКВ 

(рис.1.12, а) при тому ж алгоритмі керування ключами, апробованому при його 

активному характері, одержимо відносно передбачувану криву U2 (рис.1.14, а), 

достатньо співставну із рис.1.13, а.   

                    а               б 

Рис. 1.13.  Комутаційні процеси у двоключовій структурі ТКВ 
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а                        б 

Рис. 1.14.  Комутаційні процеси при активно-індуктивному навантаженні ТКВ 

 

Проте, як амплітуда так і характер вхідного струму I1 (рис.1.14, б), є суттєво 

відмінним від наведеного на рис.1.13, б у бік сторону свого погіршення. Тобто зі 

зміною характеру навантаження  кратність I1 після перемикання ключів виросла 

до двох в порівнянні із докомутаційним  станом, а в самій його формі з часом 

почали проявлятися характерні  сплески струму, що свідчать про примусове 

підмагнічування осердя регулюючого трансформатора. Процес в деякій мірі 

подібний до наведеного на рис.1.7, б. Реалізація подібного алгоритму комутації 

для ТКВ (рис.1.12, б), викличе іще більш контрастні результати із-за 

безпосереднього впливу БК та струм намагнічування. Таким чином, навіть для 

простих конфігурацій ТКВ  є актуальною вироблення таких концептуальних 

правил реалізації комутації, які б  дали можливість при навантаженні загального 

характеру, а не у окремому випадку (рис.1.13) одержати прийнятне протікання 

струму споживання як в комутаційному проміжку часу, так і після нього. 

 Другий варіант виконання комутації для ТКВ рис.1.12, а, тобто при 

одночасній зміні керуючих сигналів в суміжних ключах структури на протилежні, 

на перший погляд характеризується більш прийнятним рухом зміни  I1. Публікації 

на цю тему в часі співставні із початком доступності тиристора, як реального 

компонента і продовжуються по нині  [9, 128, 129]. 

 При цьому правила комутації ключів у своєму формулюванні мають 

варіативність від конфігурації схеми ТКВ. Наприклад, у ТКВ,  схемотехнічно 

подібних до рис. 1.12, б, для тиристорних ключів у випадку одночасної, на обох із 
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них, зміни стану керуючого сигналу на протилежний: а) подачу керуючих 

імпульсів на ключі “нижчого” відводу необхідно виконувати при однаковій 

полярності комутаційних струму та напруги; б) подачу керуючих імпульсів на 

ключі “вищого” відводу необхідно синхронізувати із моментом переходу струму 

через нуль [130]. Можна привести і інші подібні суті та формі варіанти алгоритмів 

[13, 30]. Очевидно, що дані формулювання прямо кореспондуються на конкретику 

конфігурації схеми, при візуальній відносності понять “нижчий” та “вищий”, в той 

час, як співставленні їм алгоритми (а, б) є суттєво різними. Наприклад, для схеми 

рис. 1.12, а такий алгоритм комутації буде справедливий, але з точністю його 

виконання до навпаки. Таким чином, і до нинішнього часу так і не було 

сформульовано дані принципи комутації безвідносно до зображення схеми ТКВ. 

В загальному випадку практика їх реалізації також показує не досить прийнятні 

результати, дослівно це звучить так: – “Експериментальна перевірка показала, що 

динамічні режими виконуються безаварійно, кратність сплесків струму короткого 

замикання (КЗ) не перевищує 3 від номінального значення, а форма струму, що 

протікає через тиристорний ключ, який повинен закриватися – типова” [41]. Тобто 

в даному випадку просто констатується факт генерації сплесків КЗ, хоча вони і 

проявляються у вхідному струмі в дещо зменшеному, на відповідний коефіцієнт 

трансформації, виді.  

Наявність великої кількості публікацій на цю тему свідчить, із одного боку, 

про її актуальність, а з іншої, при всій її відносній простоті, про відсутність 

визначеності в концептуальних принципах такого варіанту комутації в ТКВ. Це 

пояснюється в більшій степені експериментальним та практичним підходом до неї 

внаслідок обмеженості можливостей наукового апарату її відображення. 

Звичайно, проблему необхідно вирішувати, але комплексно, не тільки за рахунок 

модифікації алгоритмів комутації, а й, власне, інших варіантів реалізації силового 

вузла на основі ТКВ. Пояснення полягає в тому, що є ряд схем, або  конфігурацій 

вузлів, для яких при навантаженні загального характеру неможливо 

алгоритмічними методами позбутися екстремальних проявів, в першу чергу це 

стосується відповідних контурних струмів під час виконання в них комутацій. 
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Проте виявити такого роду недоліки або переваги, закладені у конфігурації 

силової структури ТКВ, можливо лише за абсолютної ясності ходу комутаційних 

процесів в них та наявності можливостей їх якісного аналізу.  

Застосування в ТКВ лише тиристорних ключів не є беззастережним. 

Достатньо широко використовується механічне перемикання виводів обмоток, а 

для деякої компенсації інерційних властивостей контактів, що призводять до 

сплесків струмів КЗ в комутаційних контурах та споживання, як правило 

застосовуються  обмежуючі елементи (демпферні реактори, резистори і т. п.) 

[115]. До того ж вони зменшують і вплив струмів, пов’язаних із насичення 

магнітної системи трансформатора, проте мова про їх унеможливлення не йде. Це 

ж стосується і роботи реакторів: фактично неможливо наперед передбачити стан 

їх магнітної системи в процесі комутації, тобто його можливості по пригніченню 

початкового сплеску екстремальних струмів. Таким чином, щоб якось вийти із 

такого стану, необхідно надавати перевагу таким ключам та розробці їх 

алгоритмів функціонування, які могли б забезпечувати не тільки бездугову 

комутацію, а і прийнятні та передбачувані умови роботи обмоткових компонентів 

ТКВ.    Такими є комбіновані ключові структури із паралельного з’єднання 

тиристора та механічного ключа, проте їх потенційні можливості часто 

недовикористовуються по згаданим причинам [131].  

Наведених прикладів досить для переконаності, що магнітна система ТКВ є 

основним компонентом, вплив якого на комутаційні процеси достатньо великий, 

проте його наслідки і причини, на відміну від функціонування БК, не завжди 

можуть бути очевидними і зрозумілими з першого погляду. По степені 

необхідності та першочерговості правильного врахування стану магнітної 

системи ТКВ розділяються на три типи, у яких: 

1. Відсутня комутація струму намагнічування регулюючого трансформатора 

(рис. 1.1, a,  1.2, a, 1.3 а, 1.12, а), коли первинна обмотка підключена 

безпосередньо до мережі живлення; 
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2. Під час комутації здійснюється часткова зміна струму намагнічування, 

шляхом перемикання відповідних відводів первинної обмотки (рис. 1.1, б,   1.2, б,   

1.4, б,   1.12, б); 

3. Виконується комутація, переривання, реверсування всього струму 

намагнічування (рис. 1.2, б,  1.3, б,  1.4, б,  1.12, б). 

Віднесення одних і тих же конфігурацій ТКВ як до другого, так і третього типу 

пояснюється тим, що останній пункт класифікації є реалізацією граничного 

випадку попереднього. 

 Таким чином, підсумовуючи викладене, можна сказати, що повинна бути 

сформульована концептуальна основа організація комутацій в ТКВ, яка б 

коректно і раціонально враховувала особливості функціонування, як ключів вузла 

так і його електромагнітних елементів в їх нерозривній пов’язаності.  

 

ВИСНОВКИ ПО РОЗДІЛУ 1 

 

1. Розвиток техніки та технологій, зокрема, з використанням 

перетворювальної техніки, розширює спектр використання електроенергії як в 

якісному, так і кількісному плані, проте одночасно це може бути джерелом ряду 

дестабілізуючих факторів, що є причиною зниження якості електроенергії та її 

постачання. 

2. Силові трансформаторно-ключові вузли в своїй функціональності є одним 

із ефективним засобів вирішення проблем енергоспоживання та електромагнітної 

сумісності. Дослідження їх функціонування, як правило, стосуються стаціонарних 

усталених режимів із точки зору оптимізації масогабаритних параметрів, балансу 

електромагнітних та теплових процесів. Через змінність і нелінійність параметрів 

ТКВ, а значить складність осмислення, висвітлення комутаційних процесів є 

суттєво недостатньою. 

3. Задачею організації комутацій в силових вузлах систем силової електроніки 

є  мінімізація їх тривалості в часі, зменшення або повна ліквідація екстремальних 

проявів в процесі функціонування ТКВ, мінімізація впливу комутаційних процесів 
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на енергетичні  та інші параметри струму та напруги на вході та виході  системи 

та всередині неї. 

4. Системи організації комутації є складовими частинами загальних систем 

регулювання силових систем із трансформаторно-ключовими вузлами і перехідні 

процеси, ініційовані процесами комутації, повинні не перевищувати часовий 

інтервал дискретизації системи регулювання.  

5. Основним шляхом до алгоритмічного запобігання екстремальних струмових 

проявів під час виконання комутації є фазова синхронізація циклів вимикання-

увімкнення ключів ТКВ. 

6. До найбільш екстремальних відносяться комутації, пов’язані із 

перериванням або реверсуванням всього струму намагнічування, а, відповідно, і 

комутації всієї напруги первинної обмотки трансформатора.  

7. Сучасний стан аналізу комутаційних процесів в ТКВ характеризується 

недостатнім висвітленням більшості питань, пов’язаних із їх протіканням, 

виникненням та причинами екстремальних проявів і організаційними  

концептуальними принципами, які б цьому запобігали. 

______________________________________________________________________ 

 

У першому розділі використано джерела інформації [1, ... 5, 8, 9, 12, 13, 14, 

18, ... 21, 30, 35, 37, 41, 44, 46, 50, 51,58, 82, 84, 87, 99, 101, ... 131] (див. перелік 

використаних джерел, с. 308-322). 
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РОЗДІЛ 2 

 

АПАРАТ ДОСЛІДЖЕННЯ КОМУТАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ, 

МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ОСНОВ  АНАЛІЗУ ТА ДОСТОВІРНІСТЬ 

ЙОГО РЕЗУЛЬТАТІВ 

 

2.1  Сучасний апарат дослідження комутаційних процесів у силових 

трансформаторно-ключових вузлах, його розвиток та можливості 

 

В основі силових ТКВ лежить композиційна структура, створена на базі 

топологічних комбінацій лише двох компонентів – ключа та трансформатора, 

тому апарат дослідження функціонування ТКВ у перехідних режимах спирається, 

в першу чергу, на аналітичні залежності [6, 14], що описують процеси в цих двох 

структурно зв’язаних компонентах таких вузлів, як окремо для кожного із них, так 

і у їх взаємовпливі.  

До ключа, як окремо взятого компонента ТКВ, може бути неосяжно великий 

діапазон вимог розробників та споживачів відносно номінальних струмів, 

допустимих напруг, потужностей, частот, часу перемикання та інших параметрів 

і характеристик. Із такої точки зору, силовий ключ повинен мати, по можливості, 

ідеальні властивості. Тобто він повинен бути здатним при близькій до нуля 

потужності керування, миттєво перемикати нескінченно великі струми, відсікати 

нескінченно великі напруги, мати нульові значення падіння напруги у замкненому 

стані та струму при розімкнутому. Проте це може бути лише віртуальних задачах, 

як наприклад, моделювання схем перетворювальної техніки на комп’ютері і т. п. 

Реально будь-якого єдиного універсального типу ключа не існує. Разом із тим, при 

аналізі комутаційних процесів та синтезі систем керування комутаціями для ТКВ, 

часто йдеться не про кількісні, а про якісні параметри та показники різного роду 

проявів у процесі зміни стану силової структури. При цьому необхідно мати на 

увазі значно вищу, порівняно із ключем, ступінь неідеальності іншого компонента 

ТКВ – трансформатора, яка може відрізнятися від деяких параметрів ключа на 
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порядок, а іноді і набагато більше. Через це характер процесів переважно 

визначається власне трансформатором, а не ключами, що комутують його 

обмотки, навіть при максимальних варіаціях реальних параметрів останніх.  Тому 

для спрощення викладок, прискорення обрахунків числовими методами, часто 

використовують ідеальні, або ж достатньо наближені до них параметри ключів, 

вплив яких достатньо просто можна було б урахувати. Якщо ж мати на увазі 

застосування як ключів лише напівпровідникових силових компонентів, то і деякі 

кількісні характеристики перехідних процесів в ТКВ можуть співпадати із 

реальними в межах похибок вимірювання. Сучасний стан розвитку такого роду 

ключів та їх номенклатура досить детально висвітлена у довідникових каталогах 

та іншій літературі [4, 5], а також у відповідних розділах  інтернет-сайтів найбільш 

відомих виробників такого роду продукції [132]. Звичайно, що їх роботу необхідно 

розглядати в першу чергу в ракурсі забезпечення ними ключового режиму роботи. 

Еволюція якісного розвитку та поширення напівпровідникових ключів має 

піввікову історію, але все ж продовжується тенденція до покращення їх 

параметрів та характеристик шляхом освоєння нових технологій та удосконалення 

старих, впровадження елементів керування в структуру ключа, комплексування і 

т. п.  Математично поведінка таких ключів може бути досить детально 

проаналізована за допомогою того чи іншого комп’ютерного програмного пакету 

при використанні відповідних їм базових чи удосконалених (розширених) 

бібліотечних моделей [26, 93], залишаючи при цьому в більшості аспектів далеко 

позаду по ступені достовірності аналітичні методи дослідження, а також часто і 

реальне фізичне моделювання чи експеримент, не виключаючи останні, а лише 

якісно доповнюючи. Найбільшим ступенем деталізації параметрів та 

характеристик напівпровідникових компонентів вигідно і уже традиційно 

вирізняються їх PSpice-моделі, що  використовуються у модифікаціях 

схемотехнічної програми проектування електроніки OrCAD [93], та інших 

подібного роду пакетах, що використовують такі самі, або дещо модифіковані 

алгоритми обчислень. При цьому виробники, зацікавлені в застосуванні своїх 

нових розробок, часто надають моделі (PSpice-моделі) відповідних компонентів, 
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орієнтованих на використання саме в таких пакетах візуального імітаційного 

моделювання. Цілий ряд програмних пакетів такого ж спрямування, тобто 

орієнтованих на схемотехніку напівпровідникових компонентів (Micro-Cap, 

Altium Designer), наслідують та розвивають застосування такого роду алгоритму 

обчислення в ідентичному,  або дещо модифікованому, виді. Проте коли ідеться 

не про конкретику реалізації, а про розробку принципів роботи, то більш 

раціонально використовувати середовище програмного пакету MatLab/Simulink 

[26, 133, 134]. Він характеризується не тільки більш відкритою структурою своєї 

побудови, а і більшими можливостями автоматизації обчислень, моделювання, 

обробки результатів. Інші програмні пакети часто мають більшу деталізацію 

параметрів та характеристик ключів, проте через замкненість своєї структури, 

обмеженого числа алгоритмів аналізу та варіацій величин, по яких визначаються 

кількісні та якісні характеристики комутаційних процесів, можуть мати суттєві 

переваги в окремих випадках досліджень, але як правило поступаються 

MatLab/Simulink при розробці концептуальних принципів роботи систем із ТКВ 

[28, 135] . 

Другий компонент ТКВ – трансформатор, має значно довшу історію 

еволюції, він не має такої різнорідності принципів роботи, властивої для ключів. 

Його широке застосування в силових пристроях обумовлено необхідністю 

узгодження номінальних параметрів мережі живлення і навантаження. Суттєво по 

формі та якісно, він змінився лише один раз, при переході від розімкнутого типу 

осердя до замкнутого, із шихтованим магнітопроводом (близько 1884 р.). 

Вдосконалення трансформатора, в історичному розрізі, в основному стосувалися 

підвищення ефективності  його роботи на промислових частотах за рахунок нових 

технологій виготовлення електротехнічних сталей із більшими значеннями 

індукції насичення та меншими втратами при перемагнічуванні [1, 2, 3]. При 

роботі в діапазоні підвищених частот (10...100 кГц) ефективна робота 

трансформатора досягається шляхом використання у магнітопроводах 

феромагнетиків.  
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Проте, з точки зору величини екстремальних комутаційних проявів, 

поліпшення параметрів трансформатора, які характеризують його якість у 

статичних чи стаціонарних режимах (зменшені значення I0, L0 і т. п.) лише 

збільшують імовірність їх виникнення та величину їх амплітуди. Тобто довільна 

комутація трансформатора із розімкнутою формою осердя, як правило, буде 

характеризуватися набагато більш прийнятним ходом перехідного процесу в 

порівнянні із аналогічною операцією для трансформатора у його сучасній 

реалізації. Таким чином, спрямованість на поліпшення електротехнічних 

параметрів спричиняє більшу імовірність екстремальних перехідних процесів.   

При аналізі електромагнітних процесів силових вузлів із застосуванням 

трансформаторів можливі два шляхи. Перший із них базується на основі 

допущення, що індуктивності обмоток трансформатора є лінійними, або ж стан 

магнітної системи взагалі не враховується, а другий – на тій чи іншій апроксимації 

кривої намагнічування його магнітопроводу. Лінійна теорія застосовується на всіх 

етапах розрахунку маси, габаритів, співвідношення витків і т. п., вона адекватно 

відображає  стаціонарні режими (в тому числі і режим номінального 

навантаження) трансформатора і при цьому дозволяє одержати принципові 

характеристики процесу регулювання для силового вузла в складі системи [116]. 

При цьому можуть ефективно застосовуватися кожен із згаданих програмних 

пакетів візуального імітаційного моделювання. У найпростішому випадку 

реалізація другого шляху передбачає прямокутно-ступінчату апроксимацію 

кривої намагнічування [13, 136], коли центральна частина кривої приймається 

вертикальною і співпадаючою із віссю ординат, а  її відрізки, відповідні 

насиченому стану магнітопроводу, є горизонтальними і паралельними осі абсцис. 

На такому ж припущенні базуються і основи теорії розрахунку магнітних 

підсилювачів [136, 137], завдяки цьому спрощуються і стають більш доступними 

для сприйняття аналітичні вирази, що описують роботу подібного 

електромагнітного елемента. Часто для наочності впливу струму холостого ходу 

вертикальну частину фігури апроксимації відхиляють від осі ординат таким 

чином, щоб її проекція на вісь абсцис відповідала значенню струму холостого ходу 
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трансформатора [138].  В такому разі при дослідженні динамічних процесів 

комутації у ТКС можна приблизно виявити умови, при недотриманні яких в 

відповідних колах будуть виникати екстремальні прояви із значним 

перевищенням номінальних режимів.  

Проте сьогодні, застосовуючи комп’ютерні методи обчислень, можна 

користуватися більш точними аналітичними або кусочно-лінійними  

апроксимаціями кривої, враховувати відповідним чином потоки розсіювання та 

електричні втрати у обмотках, тобто одержати цілком пристойну і прийнятну для 

практики модель трансформатора, що дозволяла б із високою точністю описати 

перехідні, нестаціонарні та аварійні режими  у ТКС. Аналітично це виглядає, як 

система належних диференціальних рівнянь. Наприклад, для режиму ХХ 

трансформатора, схема заміщення (рис. 1. 8) якого дещо модифікована із метою 

роздільного визначення активної та реактивної складових струму намагнічування, 

буде мати вид відповідний рис. 2. 1. 

 

 

Рис. 2.1.  Еквівалентна схема трансформатора в режимі ХХ 

 

Для такої схеми буде справедливою система наступних рівнянь: 

 

i1 = i0L  + i0R, 

u1 = i1 R1 + L1 di1/dt + w1 
. (dФ/dt), 

i0R R0 = w1 
. (dФ/dt) = u2. 
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Проте це лише початковий етап формування моделі, який є однаковим для виміру 

процесів як у його лінійному еквіваленті так і при врахуванні ефекту насичення 

магнітопроводу. Точно такий же, по формі і суті, початковий процедурний етап 

створення моделі дроселя, що детально описано в літературі [30]. 

Більш практично і набагато наочніше та раціональніше, коли такого роду 

моделі транслювати у формі структурних схем в середовищах належних 

програмних пакетів, що дає можливості використання їх розвинутого апарату 

вводу-виводу для вхідних величин, одержаних результатів, їх обробки і т. п. 

Відповідно наведеній процедурі [30], це може бути MatLab/Simulink. По формі 

таке математичне моделювання повністю асоціюється із методами аналогового 

моделювання на АВМ, які проте уже реалізовані на базі використання цифрових 

обчислень.  Разом із тим, такого роду модель є швидше наочно-учбовою 

ілюстрацією роботи трансформатора, оскільки вона в такому виді не може 

поєднуватися своїми портами з’єднаннями електричного характеру із візуальними 

імітаційними моделями інших, або подібних компонентів ТКВ. Також при 

варіаціях того чи іншого параметру необхідно вносити зміни одразу в декілька 

компонентів структури даної моделі. Цей процес легко автоматизується і тому 

останнім часом в рамках того ж програмного пакету розроблені і доступні для 

використання більш якісні і адекватні моделі трансформаторів, що надають 

можливість опціонально змінювати значення типових параметрів (задаються в 

абсолютних та відносних значеннях) в рамках одного і того ж графічного 

інтерфейсу, а також дозволяють візуально ілюструвати топологію електричних 

зав’язків ТКВ. Такі моделі трансформатора дозволяють виявити в процесі 

перевірки роботи схеми не тільки ефекти, пов’язані із насиченням магнітопроводу, 

а і, наприклад, з явищем гістерезису в ньому і т. п. Проте використання спрощених 

апроксимацій [91, 139] необхідно, адже лише за їх допомогою, застосовуючи 

алгебраїчні чи геометричні методи перевірки, можна кількісно оцінити ступінь 

достовірності комп’ютерної моделі.  

До недавнього часу рівень розробки адекватних моделей трансформаторів, 

в порівнянні із напівпровідниковими компонентами, не відповідав ні реаліям, ні 
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потребам. Адже трансформатори не тільки мають достатньо велику варіативність 

параметрів і характеристик, але і рівень їх тиражування, в порівнянні із 

ключовими елементами, значно менший і часто він носить індивідуальний 

характер. Тому розробка відповідних математичних моделей фактично була 

віддана на відкуп розробникам силової перетворювальної техніки та 

електротехніки [40] із різним рівнем підготовки. Таким чином їх робота в частині 

математизації процесів обмежувалася стінами лабораторій, оприлюднені 

результати можливо було перевірити лише шляхом фізичної реалізації, оскільки 

не було потужного, доступного всім та достатньо відкритого по своїй структурі 

програмного пакету із розробленими комп’ютерними реалізаціями числових 

методів вирішення диференціальних рівнянь. В ретроспективі вже давно був 

доступним апарат аналізу схемотехнічно надскладних ключових схем, але в 

глухому куті залишалося  числове моделювання  бодай найпростішого 

двообмоткового трансформатора, при якому б враховувалися наслідки насичення 

магнітопроводу. До цього часу ще є актуальними розробки PSpice-моделей 

трансформаторів, про що свідчать публікації в періодиці [21], проблематика більш 

повного відображення впливу явищ гістерезису [123] і т. п. Проте, через 

незадовільність, в ряді аспектів, станом проблеми були розроблені альтернативні 

програмні пакети [140], які більш коректно вирішували задачі комутації 

трансформаторів із врахуванням впливу нелінійності кривої намагнічування 

осердя та ефекту його насичення. Із викладеного очевидно, що математичне 

моделювання трансформатора, незважаючи на очевидну його простоту, як 

компонента електричного кола, виявилося досить непростою задачею. Разом із 

тим, в цілому, не претендуючи на всеохватність, на сьогодні сформована база, 

використання якої, розширює можливості повноцінного якісного аналізу 

комутаційних процесів для більшості конфігурацій ТКС, особливо при 

промислових частотах їх роботи.  

Є досить великий вибір систем моделювання, проте при аналізі схем із 

трансформаторами, в яких враховувалися б ефекти насичення магнітопроводу та 

гістерезису, лідером став  неспеціалізований, а у своєму зачатку – математичний  
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програмний пакет MATLAB із додатком спрямованим на візуальне імітаційне 

моделювання  – Simulink. Вже потім, коли він показав свою ефективність, на 

наступних етапах свого розвитку пакет дістав інші доповнення спеціалізованого 

призначення, включаючи і розділ силової електроніки SimPowerSystems [26, 31, 

91, 92, 133, 134] із типовими моделями поширених типів ключів, комутаторів, 

випрямлячів, інверторів і т. п. та схем керування ними. В першу чергу це було 

досягнуто завдяки вбудованим у його структуру матричним алгоритмам 

обчислень, що як ніякі інші підходять для моделювання складних систем, а також  

відкритості архітектури програми і можливості через це участі у її вдосконаленні 

сторонніх зацікавлених осіб. Позитивом є регулярне (два рази на рік) обновлення 

пакету. Викладене не означає, що проблема адекватного відображення процесів 

повністю вирішена, адже воно стосується більш-менш типових, найбільш 

розповсюджених реалізацій трансформаторів. До цих пір застосовуються 

трансформатори із перерозподілом напруг на принципі витіснення потоку в 

магнітопроводі за рахунок підмагнічування [13], для них характерна більш 

складна конфігурація і конструкція осердя і тому, через такого роду складнощі, 

ще не створені моделі для такого роду компонентів. Природно, що в такому разі   

та інших подібних випадках, аналіз методами імітаційного моделювання стає 

неможливим, або ж утрудненим.  

Таким чином, можна сказати, що значно більша ступінь неідеальності 

трансформатора, в порівнянні із напівпровідниковим ключем, велика 

варіативність його параметрів, різноманіття конструктивних реалізацій і т. п. є, 

були і будуть перепоною на шляху повноцінного аналізу процесів із його 

використанням, а проблематика розробка прийнятних математичних моделей 

трансформаторів виявилася достатньо складною задачею, як по об’єму, так і по 

своїй суті.  
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2.2 Методологічні основи аналізу процесів в середовищі 

MatLab/Simulink 

 

Зараз детально розроблена методологія дослідження ТКВ [31, 91, 92, 133, 

134], що дає можливість, наряду із поширенням викладання основ курсу 

імітаційного візуального моделювання в вищих учбових закладах, більш 

осмисленого підходу до згаданих задач. Використання цифрових методів аналізу 

дозволило ускладнити еквівалентну схему (рис. 2. 2), наприклад, для 

найпростішого однофазного трансформатора із лише двома обмоткам до 

прийнятного виду, в якій фігурують не приведені, а реальні значення струмів та 

напруг, додержати умову електричної непов’язаності первинної і вторинної 

обмоток через ввімкнення ідеального трансформатора  Т1 із необхідним 

коефіцієнтом, та задати нелінійний характер індуктивності намагнічування (L0), 

що відповідає фізичним реаліям. 

 

 

Рис. 2.2.  Розширена еквівалентна схема трансформатора 

 

Візуально в Simulink/SimPowerSystems бібліотечна модель ОФТ із двома 

вторинними обмоткам відповідає рис. 2. 3, вона практично майже співпадає із 

загальноприйнятою конфігурацією зображення трансформатора і також має 

відповідну кількість портів для реалізації імітації зовнішніх електричних зв’язків. 

На рис. 2. 4 із трьох доступних діалогових панелей (Configuration, Parameters, 

Advanced) показана одна  Parameters, через  яку виконується задання та 

редагування параметрів цієї моделі.  
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 Оскільки у моделі відсутня конкретика по конструктивним параметрам 

трансформатора (кількість витків обмоток – w1, w2, w3, площа поперечного 

перерізу магнітопроводу – Scт. і т. п.), то раціональним є коли більша частина 

параметрів задається не у загально прийнятних одиницях системи CI, а у 

відносних одиницях (pu – “per unit”). У   другому вікні (Nominal power and 

frequency)  панелі (рис. 2. 4) задаються   номінальні   потужність  Pn  та частота 

струму fn (у нашому випадку, наприклад, 2200 ВА, 50 Гц), у третьому, четвертому 

та п’ятому  вікнах (Winding parameters) відповідно першими задаються номінальні 

значення напруг обмоток (220 В – для спрощення, параметр взято однаковим для 

всіх обмоток), а також значення R1, R2, R3 і L1, L2, L3 у відносних одиницях (pu) 

до значень (у термінології MATLAB) Rbase, aбо Lbase. Причому, Rbase = 1pu = 

(Un)2
/Pn , a Lbase = 1pu = Rbase /2 .fn. В нашому випадку 

Rbase = 1pu =2202
/2200 = 22,0 Ом; Lbase = 1pu = = 22,0/2.50 = 0,14 Гн. 

 

 

 

 

                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.3.  Об’єктно-орієнтована 

модель однофазного 

трансформатора 

A

B

C

N

a

b

c

Three-Phase
Transformer

(Two Windings)

1

2

3

Saturable Transformer

Рис. 2.4.  Параметри моделі 

однофазного трансформатора 

Block Parameters: Saturable Transformer 
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Тобто компоненти еквівалентної схеми (рис. 2. 2), матимуть наступні значення: 

R1 = 0,002.22,0 = 0,044 Ом; L1= 0,008.0,14 = 0,0011 Гн і т. п. Значення опору 

Rm (pu) у шостому вікні діалогової панелі характеризує активні втрати в осерді 

від перемагнічування (тобто реальне значення Rm відповідає компоненту R0 

еквівалентної схеми рис. 2. 2 і дорівнює: Rm = 500.22,0 = 11 000 Oм). Через 

особливості моделювання значення активних опорів R1 ... Rm повинні бути 

позитивними і відмінними від нуля, проте значення індуктивностей розсіювання 

можуть бути нульовими. Очевидно, що більш раціонально абстрагуватися від 

конкретики абсолютних значень параметрів, притаманних еквівалентній схемі, 

діапазон яких, через значну різницю в типономіналах потужностей 

трансформаторів, що використовуються, може бути практично безмежним. 

Перехід до одиниць, віднесених до номінального навантаження, звужує діапазон 

значень параметрів (по аналогії із напругою в % при “досліді КЗ”, що змінюється 

в рази при варіаціях потужності трансформаторів на декілька порядків) і дає 

можливість попередньо орієнтовно оцінювати їх внесок у хід досліджуваних 

процесів.  Для даного прикладу можна сказати, що втрати на кожній із обмоток 

при їх повному завантаженні складуть 0,2% від номінальної активної потужності 

трансформатора, втрати енергії на осерді від перемагнічування визначатимуться 

такою ж цифрою (при Rm = 500) і вдвічі меншою (0,1%) при Rm = 1000. 

Шосте вікно використовується для задання кусочно-лінійним способом, 

причому  у відносних одиницях,  характеристики намагнічування осердя 

(рис. 2. 5), в даному випадку всього лише по трьох точках, що, як правило, 

достатньо для якісного (а часто і кількісного) аналізу процесів, пов’язаних із 

ефектами насичення магнітопроводу. Перше значення – струм первинної обмотки 

I0 (in), а друге – магнітний потік (phin) осердя, або ж індукція чи напруга U1  на 

первинній обмотці, що фактично рівноцінно, оскільки як випливає із викладеного 

та рівняння балансу електромагнітних процесів (1.3)  

 Фbase = U1m
.2



/ 2πf  .                            (2.1) 
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Проте, коли підходити більш строго, то необхідно відмітити, що поняття 

потоку у MatLab/Simulink 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).      (2.2) 

В подальшому викладі раціонально притримуватися саме такої трактовки 

цього параметру. Це, в цілому, не впливає на фізичний смисл процесів, пов’язаних 

із характером зміни потоків при комутаціях, і викликано необхідністю 

абстрагування від конкретики конструктивної реалізації окремо обраного 

трансформатора, із якою пов’язано поняття потоку в його класичному визначенні.  

 

 

Рис. 2.5.  Кусочно-лінійна апроксимація кривої намагнічування 

 

Зрозуміло, що реалізація кусочно-лінійної апроксимації кривої 

намагнічування (рис. 2. 5) може не обмежуватися таким спрощеним крайнім 

випадком, як в даному прикладі та дослідженні,  і при потребі може бути як 

завгодно наближена до реальної кривої. Також в даному варіанті не 

відображається ефект гістерезису (тобто така модель найбільш прийнятна при 

магнітно-м’яких матеріалах осердя та відносно низьких частотах 
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перемагнічування). Застосовані координати кривої намагнічування безпосередньо 

пов’язані із експериментальним її одержанням в умовах реальної оцінки якості 

конкретних трансформаторів методом вольтметра – амперметра.   

Синтаксис заповнення вікна панелі даними зрозумілий із рис. 2. 4 – 

координати однієї і тієї ж точки розділяються пробілом, а суміжні координати – 

крапкою з комою. Тобто числовий ряд у відносних одиницях  такої форми: [0,0 ; 

0.05,1.0 ; 1.0,1.05] (рис. 2. 4), де перша цифра відповідає значенню I0m  , а друга – 

U1m. Фактично це означає, що до насичення магнітопроводу, яке характеризується 

відносним значенням потоку Ф = ±1, що відповідає точкам a і b кривої 

намагнічування рис. 2. 5, струм первинної обмотки при ХХ складе 5% від значення 

(I1.nom) при номінальному навантаженні  і досягне 100% при лише 

п’ятипроцентному перевищенні напругою  U1m  своєї одиничної номінальної 

величини (в такому випаду також і Ф = ±1,05).  

Природно, що першими при такій спрощеній апроксимації виникають 

питання, як кількісно відрізняються результати обчислень при таких допущеннях 

та наскільки це впливає на досягнення основної мети – розробки таких алгоритмів 

комутації, які б унеможливили екстремальні сплески струмів, як наслідку 

виконання  комутаційних процедур?  

Трифазний трансформатор (ТФТ), в порівнянні із однофазним, має більш 

складну конфігурацію магнітопроводу, внаслідок чого сумарний магнітний потік 

у ньому має розгалужений вид, і тому його варіації в процесі комутації не завжди 

очевидні. Відповідно утруднюється і розуміння взаємозв’язків між потоками та 

сплесками вхідних струмів ТФТ, що виникають при насиченні стрижнів осердя 

трансформатора. Тому функціонально достовірну модель ТФТ було реалізовано 

значно пізніше, ніж для ОФТ. Окрім того, при ввімкненні ТФТ в склад ТКВ 

проблему ускладнює неодночасність, внаслідок властивості природної комутації,  

вимкнення тиристорних ключів комутаторів через наявну різницю в фазових 

кутах струмів різних обмоток. Як результат, одержуємо той випадок, коли 

моделюванню процесів немає альтернативи, через суттєве зменшення впливу 
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людського евристичного фактору і, як наслідок, уникнення помилок та 

неправильних висновків.  

Бібліотечна модель ТФТ (рис. 2. 6) в Simulink/SimPowerSystems візуально 

оформлена у виді макромоделі із змінною кількістю вхідних та вихідних портів (в 

залежності від вибраної конфігурації з’єднання обмоток та систем їх ввімкнення 

до вхідної напруги та навантаження). Діалогова панель (Parameters) блоку 

параметрів моделі ТФТ (рис. 2. 7) суттєво не відрізняється від реалізації для 

однофазного варіанту (рис. 2. 4). Відмінність, лише в додатковому вікні (Initial 

fluxes) для задання початкових значень потоків відповідних стрижнів на момент 

початку моделювання.  

 

 

 

 

Візуально (рис. 2. 6), про систему з’єднання обмоток ТФТ свідчать лише 

відповідні піктограми, наближені до  умовних позначень первинної та вторинної 

Рис. 2.6.  Об’єктно-орієнтована 

модель трифазного 

трансформатора 
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B

C

N
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b

c
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(Two Windings)

1

2

3

Saturable Transformer

Рис. 2.7.  Параметри моделі 

трифазного трансформатора 

Block Parameters: Three-Phase Transformer 
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обмоток (в даному прикладі: Y – з’єднання “зіркою” для первинної обмотки і  ∆ – 

з’єднання “трикутником” для вторинної).  Більш детальна інформація та реалізація 

вибору схем з’єднань відповідних обмоток надається через вкладку 

“Configuration” (рис. 2. 8). Тобто в даному прикладі ідеться про з’єднання 

“зіркою” із нульовим проводом для первинної обмотки і  “трикутником” для 

вторинної.   

Відповідно до еквівалентної схеми трансформатора рис. 2. 2 та значень  її 

параметрів для ОФТ (рис. 2. 4), так і ТФТ (рис. 2. 7) активні опори обмоток та їх 

індуктивності розсіювання є незмінними і не залежать від величини 

навантаження, температури і т. п. Те ж саме стосується і кривої намагнічування. 

  

До особливостей представлення ключів в Simulink/SimPowerSystems 

необхідно віднести їх неповну фізичну ідентичність, яка проте спрямована на 

Block Parameters: Three-Phase Transformer 

Рис. 2.8. Вибір системи 

з’єднання обмоток моделі ТФТ 
Рис. 2.9. Параметри моделі 

ключів ТКВ 
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спрощену реалізацію моделей систем у виді симбіозу структурних 

функціональних схем та електричних ланок і кіл. Перші, як правило, мають  

ознаки однонаправленості, тобто показують напрямок передачі оброблюваного 

сигналу чи параметру, а другі ілюструють замкнутість електричного кола, де 

досліджуваний параметр може циркулювати в обох напрямках. Через це моделі 

ключів мають два різні типи виводів або портів. 

Наприклад, для моделі Ideal Switch тільки два її функціональні виводи є 

електричними (1, 2), інші ж мають неелектричний характер. Вхід g, призначений 

для подачі керуючого логічного сигналу – 1 чи 0, а із виходу m виводяться два 

векторні мультиплексові інформаційні сигнали  напруги на ключі та струму через 

ключ. Як правило, надається можливість варіації ряду параметрів. (рис. 2. 9)  В 

даному випадку задається величини активної Ron складової опору ключа у 

замкненому стані, також можна задати логічній рівень (1 або 0), яким 

ініціалізується розімкнений стан ключа та параметри послідовної демпферної RC-

ланки, що вмикається паралельно ключу. Включення в структуру моделі такої RC-

ланки (із двох компонентів Rs і Cs) загалом відповідає практиці схемотехніки 

силових вузлів, адже, як правило, паралельно тиристору ставиться такого роду 

ланка з метою зменшення величини dU/dt. Проте, в даному випадку це пов’язано, 

в першу чергу, із необхідністю досягнення прийнятних збіжності та швидкості 

моделювання, а не із практикою схемотехніки. Інколи це не прийнятно, оскільки 

може протирічити реаліям моделюємої схеми, проте конфігурація та параметри 

моделі можуть бути і такими, що недотримання цієї умови не буде стримуючим 

фактором, а Rs–Cs ланку можна виконати або чисто резистивною, або чисто 

ємнісною, чи то взагалі вимкнути (Rs=Inf, Cs=0). Якщо ж через ключ ввімкнена 

схема із ємнісним характером навантаження, то кращі результати будуть 

досягнуті, коли коефіцієнт затухання ланки Ron – Cсхеми (Cсхеми – загальна 

ємність зовнішніх ланок схеми ТКВ по відношенню до приєднаних виводів 

конкретного ключа) буде більшим, ніж 0,5. У інших моделях ключів 

SimPowerSystems  наявна цілком природна тенденція до наростаючої деталізації 
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параметрів при наближенні їх характеристик до властивостей реальних 

компонентів. Наприклад, компонент Breaker повторює параметри моделі Ideal 

Switch , проте вже має властивість відображення ефекту природної комутації, 

характерному для тиристорів. Коли в якості ключів використовуються моделі 

тиристорів (бібліотечні компоненти Thyristor, Detailed Thyristor ) та транзисторів, 

надається можливість установки значення напруги на бар’єрному переході 

компонента і т. д.  

В ході досліджень є раціональним і рекомендованим використання більш 

простих компонентів бібліотек (це перший крок до прийнятних часу 

моделювання, збіжності результатів обчислень, їх достовірності) та застосування 

алгоритмів моделювання оde23tb, оde15s, або їх близьких, по функціональних 

ознаках, модифікацій [91].  Останні вибираються за допомогою панелі Simulation 

parameter (вкладка Solver, група вікон Solver options) моделі. Проте при 

комбінуванні ключа і трансформатора перший алгоритм, як правило, більш 

ефективний. 

 Таким чином, із урахуванням викладеного, де в спрощеному побіжному 

узагальнюючому виді розглянуто деякі аспекти стану, принципів, методики та 

методології сучасного апарату дослідження комутаційних процесів у силових 

вузлах ТКВ, із основним акцентом на  вирішення проблеми адекватного 

відображення роботи трансформаторів в області перехідних (комутаційних) і 

стаціонарних усталених режимів роботи, виявлення характерних їх особливостей 

функціонування та різного роду проявів при цьому, можна констатувати належні 

і достатні розвиненість та поширеність цього апарату. В основі цього є те, що 

власне він сам є продуктом довготривалої, методичної, клопітливої роботи далеко 

не одного колективу авторів протягом десятків років із спрямованістю на 

неперервне подальше його вдосконалення. Проте, як правило, завжди стоїть 

питання достовірності одержаних результатів, кількісної оцінки їх відхилення від 

реальності. 
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2.3 Нелінійні властивості магнітопроводу трансформаторів та 

трансляція параметрів намагнічування у /Simulink/SimPowerSystems 

 

Екстремальні прояви при комутаціях трансформатора у вигляді значних 

багатократних струмових перевантажень напряму пов’язані із нелінійністю 

кривих намагнічування сталі його осердя [3], про що додатково свідчить також і 

зміст попереднього розділу. Цифрові методи досліджень такого роду процесів, 

пов’язаних із нелінійними властивостями компонентів електричних кіл,   

достатньо розроблені, широко застосовуються та показали свою ефективність 

[133]. Проте для того, що б оцінити результати даних, одержаних в результаті 

застосування таких методів та обчислень, в тому числі і у середовищі 

Simulink/SimPowerSystems, необхідне їх порівняння із аналогічними даними, 

одержаними іншими методами, або практичним шляхом з застосування фізичних 

експериментів і дослідів. Тобто, необхідно мати такого ж роду придатні для 

порівняння  характеристики та дані, одержані для реальних трансформаторів. 

Практичне дослідження кількісних характеристик процесів при нелінійних 

параметрах компонентів на змінному струмі традиційними методами до деякої 

міри неоднозначне. Вимірювальні прилади мають різні принципи своєї реалізації, 

хоча вони і мають цілком прийнятну точність, проте лише при цілком конкретних 

фіксованих умовах. Їх класифікація, градуювання виконується при синусоїдальній 

формі вхідного сигналу, проте по його інтегральних параметрах, а, в той же час, 

справу доводиться мати із суттєво відмінною формою фізичних величин. В таких 

випадках наявна суттєва відмінність між показами електронних та 

електромеханічних вимірювальних приладів, проте більш достовірнішими, із-за 

електромагнітодинамічних принципів дії, інерційності механічної системи 

вимірювального пристрою (це є першопричиною їх усереднюючих інтегральних 

згладжуючих властивостей, тобто завадостійкості), його відносно низького 
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вхідного опору, вважаються останні, при більшій роздільності суміжних показів 

для перших.  

Також актуальне питання про ступінь узагальнення одержаних результатів 

та висновків і їх поширення на інші подібні компоненті, вузли та системи.  

В першу чергу уявлення про реальні якісні властивості і кількісні параметри 

трансформатора та його магнітної системи складаються на основі даних, які  

одержують при виконанні для них класичних дослідів ХХ та КЗ. Для такої оцінки 

нелінійності магнітної системи та електромагнітних властивостей 

трансформаторів і подальшого співставлення із результатами моделювання 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 (табл. 2.1) [141].  

 

             Таблиця 2.1 
 

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 

 

В таблиці 2.1 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). Кількісні 

показники результатів досліду холостого ходу для ОФТ ОСМ1-0,4У3 наведені у 

перших двох колонках таблиці 2.2, а відповідно на рис. 2.10 показано для цього 

трансформатора їх графічне представлення. Дані вимірювань одержано 

відповідними стрілочними приладами електромагнітної системи класу точності 

0,5%.  
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Проте, ці та аналогічного типу дані по інших типономіналах 

трансформаторів в абсолютних значеннях величин не  дозволяють їх порівнювати 

в одних і тих же співрозмірних координатних осях, із-за більш ніж шестиразової 

різниці в потужності даних компонентів ТКВ. Тому при розгляді, відповідно до 

рівняння електромагнітних балансу (1.1), раціонально перейти від напруги до 

магнітної індукції (B= U1 .104/4,44.f .w1
.Scт), тобто до параметру, безпосередньо 

пов’язаному із характеристиками сталі осердя та рівнем її намагнічування.  

 

 Таблиця 2.2 
 

Результати досліду ХХ ОСМ1-0,4У3 
 

 

 

 

Цим можна абстрагуватися від конкретики значень Scт та w1, які є суттєво  

відмінні, проте у кожному конкретному випадку пропорціонально 

взаємопов’язані. Відповідно і струм ХХ первинної обмотки I0  раціонально 

віднести у процентному відношенні до її струму при номінальному навантаженні. 

Нормалізовані таким чином, тобто відкориговані для можливості порівняння, дані 

для трансформатора ОСМ1-0,4У3 наведено у колонках 3, 4 таблиці 2.2, а їх 

графічне відображення на  рис. 2.11. Аналогічно оброблені дані по інших 

U1(B) I0(A) B(Tл)  I0/I1nom (%) 
1 2 3 4 

0 0 0.00 0.00 

150 0.112 1.06 6.15 

160 0.125 1.13 6.87 

180 0.150 1.27 8.24 

200 0.175 1.41 9.62 

220 0.215 1.55 11.81 

230 0.250 1.62 13.74 

240 0.300 1.69 16.48 

250 0.400 1.76 21.98 

260 0.650 1.83 35.71 

270 1.590 1.90 87.36 

280 4.200 1.97 230.77 0

50

100

150

200

250

300

0 1 2 3 4

U1 (B)

I0 (A)

U1=f(I0)

ОСМ1-0,4У3

Рис. 2.10. Крива намагнічування 

по основі досліду ХХ 
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трансформаторах серії ОСМ1-У3 наведені у таблиці 2.3  і графічно відображені на  

рис. 2.12. 

 

Рис. 2.11.  Апроксимація кривої намагнічування ОСМ1-0,4У3 
 

 

         Таблиця 2.3 
 

Нормалізовані дані результати дослідів ХХ трансформаторів серії ОСМ1-У3 
 

 

 

 

 

 

 

  Криві, відповідні ОСМ1-0,4У3 і ОСМ1-2,5У3, на своїх пологих ділянках 

проходять в проміжку між графіками для ОСМ1-0,63У3 і ОСМ1-1,6У3 і тому із 

0,0

0,4

0,8

1,2

1,6

2,0

0 50 100 150 200 250

B(Tл)

I0 /I1nom(%)

B=f(I0/I1nom)%
a

b

ОСМ1-0,4У3

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

B(Tл) I0/I1nom (%) B(Tл) I0/I1nom (%) B(Tл) I0/I1nom (%) B(Tл) I0/I1nom (%) 
1 2 3 4 5 6 7 8 

0 0 0 0 0 0 0 0 

0.57 3.50 0.7 3.4 1.06 2.80 0.65 1.88 

1.13 6.99 0.99 4.89 1.2 3.47 0.81 2.41 

1.2 7.62 1.13 5.74 1.27 4.00 0.98 3.01 

1.35 9.44 1.27 6.81 1.34 4.53 1.14 3.76 

1.5 11.4 1.41 8.09 1.41 5.13 1.30 4.89 

1.65 14.3 1.55 9.57 1.48 6.00 1.46 6.62 

1.73 16.8 1.69 12.55 1.55 7.33 1.54 8.2 

1.8 23.1 1.83 20 1.62 8.53 1.63 10.8 

1.88 41.26 1.9 29.8 1.69 11.73 1.71 14.5 

1.95 90.91 1.97 53.2 1.76 19.33 1.79 23.7 

2.03 244.8 2.04 101.1 1.83 46.67 1.87 45.1 

2.06 314.7 2.11 165.1 1.9 126.7 1.95 107.1 

  2.14 210.2 1.97 266.7 2.03 180.5 
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метою збереження наочності загального графіку (рис. 2.12) не наведені. Оскільки 

вони по своїй потужності хоча і є крайніми номінантами даної вибірки, проте 

мають проміжні (середні) характеристиках своїх магнітних властивостей в 

порівнянні із іншими наведеними, тому в подальшому можна посилатися лише на  

дві останні. 

 

B
f
I
0

I
1
n
o
m
 

 
 

Рис. 2.12.  Сімейство кривих намагнічування ОФТ 0,4 ... 2,5 кВА 

 

Від характерного граничного значення індукції із  величиною, відповідною 

точці злому “b” (рис. 2.11), –  від крутопадаючої ділянки графіка до пологої,  

можна відняти величину, що відповідає, приблизно, 10% допуску, який забезпечує 

штатну роботу трансформатора (без насичення магнітопроводу) при відповідному 

підвищенні напруги обмотки. При цьому, для всіх розглянутих ОТФ, одержимо 

однакове розрахункове значення магнітної індукції при номінальній напрузі U1 nom 

обмотки, рівне 1,55 Тл. Це відповідає загальноприйнятій практиці проектування 

ОФТ і також до деякої міри задає межі допустимого діапазону похибки 

функціонування систем організації комутації, варіація якої із таким допуском не 

призведе до суттєвих сплесків струму намагнічування, пов’язаних із виконанням 

власне самої комутації [116]. 

0
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1,5

2

0,00 50,00 100,00 150,00 200,00

B (Tл)

I0 /I1nom (%)

ОСМ1-1,0У3
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Як свідчить рис. 2.12 для даної конкретному вибірки найкращою 

конструктивно-технологічною реалізацією характеризується трансформатор 

ОСМ1-1,6У3, у якого найбільше наближення кривої намагнічування до 

прямокутної форми, що відповідатиме найменшому відносному значенню струму 

ХХ. Проте для нього буде характерною і найбільша кратність струму первинної 

обмотки у випадку насичення магнітопроводу, в порівнянні із номінальним 

режимом роботи із-за менших значення підвищення напруги, необхідного для 

цього, та крутизни нахилу відповідного відрізка графіка (рис. 2.12), що 

характеризує насичений стан осердя. Тобто якість, в плані зменшення струму ХХ, 

обертається необхідністю більш прискіпливої уваги на предмет появи процесів, 

пов’язаних із станом магнітної системи при комутаціях та їх врахуванням чи 

необхідності їх запобігання. 

Графіки рис. 2.10 … 12  характеризують стаціонарний стан трансформатора, 

є базовими для оцінки перехідних комутаційних процесів та визначення величин 

компонентів моделі рис. 2.4, 2.7. Проте, щоб більш якісно уяснити характер 

процесів необхідний перехід від усереднених інтегральних значень електричних 

величин до миттєвих. Тим більше, що сучасні прилади реєстрації (запам’ятовуючі 

осцилографи, реєстратори перехідних процесів), маючи інтерфейс обміну із 

комп’ютером, дозволяють у подальшому проводити автоматизовану обробку 

даних табличними процесорами. Це дає можливість одержати більш осмислену не 

тільки якісну картину процесів, а і виконати необхідну кількісну оцінку. При 

цьому похибка реєстрації амплітуди вибраного параметру має такий же порядок, 

як і при стаціонарних вимірюваннях, і очевидно, що в першу чергу вона залежить 

від рівня дискретизації вимірюваного параметра. Реально доступний діапазон 

значень, як правило,  не перевищує 8 розрядів у системі із основою 2 (0 … 255). 

Проте значення похибки обмежується не рівнем апаратної реалізації (розрядністю 

обробки сигналу), а, здебільшого, величиною завад, присутніх у мережах 

загального користування та каналі відбору сигналу, непереривними флуктуаціями 

фази та миттєвих значень напруги та струму.  
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На рис. 2.13 показано одержану таким чином, криву струму ХХ 

трансформатора ОСМ1-0,4У3 в рамках крутопадаючої ділянки кривої рис. 2.10, 

тобто режиму, близькому до номінального з напругою U1=230В. Внаслідок 

спотворення форми струму i0, його амплітуда (0,58А) має суттєво більше 

значення, а, значить, і коефіцієнт амплітуди, ніж при такій же величині струму (у 

діючому еквіваленті, табл. 2.2) I0=0,25А, але при його синусоїдальній формі. 

Якщо, співвіднести один період значень  i0 (рис. 2.13) із відповідними миттєвими 

значеннями напруги u1 , прикладеної до обмотки, то одержимо реальну криву 

перемагнічування осердя  (рис. 2.14).  

 

 

Незважаючи на ефект гістерезису та візуально суттєву несинусоїдальність 

форми струму i0 та пов’язані із цим інструментальні похибки, відрізок графіку від 

початку координат і до межі свого перегину, наведеного на рис. 2.10 буде в цілому 

співпадати із кривою, яку можна провести в першому квадранті рис. 2.14 через 

точки, рівновіддалені від висхідної та низхідної гілок петлі перемагнічування. 

Тобто якісної різниці в результатах, одержаних різними апаратними засобами, 

немає, а кількісна – в межах сумарної похибки вимірювання обома методами. При 

підвищенні напруги U1 від рівня U1 nom на 20 … 25% струм i0 , в порівнянні із 

номінальним режимом (рис. 2.13, 2.14) збільшиться в 20 … 25 разів (рис. 2.15, 

Рис. 2.13.  Форма напруг і струмів 

при ХХ ОСМ1-0,4У3 
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2.16). При такому, відносно глибокому насиченні магнітопроводу основна частина 

площі в рамках петлі перемагнічування (рис. 2.16) зосереджується в області 

максимальних значень напруги (індукції).  

Сумарна площа, що знаходиться в межах замкнутої петлі перемагнічування 

пропорціональна втратам енергії на виконання цього процесу. Тому при 

комутаціях, які супроводжуються насиченням магнітопроводу (рис. 2.16), втрати  

енергії на перемагнічування можуть бути більш ніж на порядок більші в 

порівнянні із стаціонарним (усталеним) режимом (рис. 2.14)  роботи 

трансформатора. Тобто, при недотриманні раціональних принципів організації 

процесів комутації можуть виникати екстремальні перехідні режими роботи ТКВ, 

які супроводжуються не тільки значними сплескам струмів та пов’язаними із цим 

іншими процесами та ефектами, а і додатковим нагрівом магнітопроводу, 

залежним від глибини його насичення.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Крива намагнічування номінального режиму (рис. 2.14) через суттєве 

збільшення відображених величин на рис. 2.16 буде візуально сприйматися як 

майже вертикальна пряма із стохастичними відхиленням із-за рівня величини 

завад та дискретизації аналого-цифрового перетворення. В такому разі достатньо 

прийнятним є чисто теоретичне представлення цієї ділянки у  вигляді прямого 

Рис. 2.16.  Ефект гістерезису при 

глибокому насиченні трансформатора 
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відрізка а-о-b (рис. 2.5), або відповідної його частини о-а, в позитивній півплощині 

(рис. 2.11), одержаної експериментально при досліді ХХ. 

Якщо, із метою більшої деталізації ділянок перегину кривої петлі 

перемагнічування, дещо зменшити степінь насичення, то тоді  через точки, 

рівновіддалені від висхідної та низхідної гілок даної області графіка, можна 

провести усереднену криву, аналогічну одержаній по даних досліду ХХ 

(рис. 2.10). Такого роду залежність показано штрих-пунктирною лінією для 

верхньої позитивної півплощини петлі гістерезису на графіку рис. 2.17, де для 

порівняння наведена графічна інтерпретація (штрихова лінія) даних досліду ХХ 

(рис. 2.10) для цього ж типу трансформатора, проте зведених, для співставності 

порівняння, до свого амплітудного значення (тобто помноженого на коефіцієнт 

амплітуди2


 ).  

 

  

Рис. 2.17.  Порівняння кривих намагнічування одержаних різними методами 

 

Така маніпуляція у виді відтворення  графіків, відповідних цим 

залежностями, на одній і тій же площині наочно демонструє відмінність характеру 
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цих кривих, дані побудови яких одержані різними методами. Якісна оцінка  цієї 

різниці показує, що значення однієї із  них, побудованої на основі усереднених 

інтегральних принципів вимірювання параметрів класичним методом, в області 

насичення магнітопроводу, буде завжди більшою від аналогічного, відповідно 

вибраного по іншій кривій, що одержана на основі зчитування миттєвих значень 

струму та напруги. 

Кількісно ця різниця (збільшення) по осі u1  на рівні чотирикратного 

перевищення i0  (2,0А) свого номінального амплітудного значення i0 nom (0,50А) 

складе близько 7% (тобто відношення відрізків ac/ab=1,07, рис. 2.17). Подальше 

наростання u1  призводить до більшого насичення магнітопроводу, тобто 

деформації форми струму i0 в напрямку набуття нею пікоподібності 

(рис. 2.13, 2.15), що призводить до збільшення абсолютного та процентного 

(приблизно на 1% на кожне наступне чотирикратне прирощення струму i0) 

значень згаданої різниці (відрізок bc), проте кут між пологими ділянками кривих 

намагнічування є фактично незмінним. Це дає можливість відкоригувати значення 

даних досліду ХХ трансформатора таким чином, щоб вони в більшій степені 

відповідали реальності, для подальшого їх задання табличним способом (рис. 2.4, 

2.7) в якості параметрів моделі. Більш обґрунтовані та точніші результати можна 

одержати, оперуючи середніми значеннями I0.  Таким чином, дані досліду ХХ 

одного трансформатора, які було одержано традиційним методом, можливо 

використовувати для задання кривої намагнічування та поширити їх на інші 

типономінали подібного призначення та конструкції. При цьому необхідно лише 

скоригувати ці дані, враховуючи системну похибку, що виникає із-за наростаючої 

несинусоїдальності струму намагнічування та помітного зростання його 

коефіцієнта форми по мірі насичення магнітопроводу, яка, до того ж, має таку ж 

тенденцію до свого збільшення  в абсолютному та відносному значеннях.  

Для прикладу в колонках 3, 4 табл.2.4 наведено відкориговані дані (U1k, I0k) 

досліду ХХ трансформатора ОСМ1-0,4У3, що були наведені в колонках 1, 2 
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табл.2.2 та аналогічно продубльовані у табл.2.4 (U1, I0). Дані (Ф*, I0/I1nom) задання 

характеристики намагнічування для Simulink/SimPowerSystems наведено у 

стовбцях 5 і 6 табл.2.4 у відносних одиницях,  що обраховано для потоку, як 

відношення   U1k /U1nom (U1nom=220 B), із-за його прямої пропорціональності із 

напругою, а для струму відповідні значення I0k/I1nom одержано із врахуванням того, 

що I1nom = S/U1nom = 400/220 = 1,82 A. Тобто у відповідному діалоговому вікні 

Saturation characteristic (рис. 2. 4) повинен бути 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]. На рис. 2.18 

показана суцільною лінією ( f 
*) його графічна інтерпретація, а штриховою ( f  )  – 

його варіант, проте без проведення згаданої вище корекції, який є по суті 

повторенням у іншому масштабі залежності B=f(I0/I1nom)% наведеної на рис. 2.11. 

  

          Таблиця 2.4 
 

       Дані характеристики намагнічування  

 

 

Таким чином, дані для задання кривої намагнічування можна одержувати і 

традиційними методами, виконавши деяку корекцію даних, які стосуються 

насиченого стану магнітопроводу. 

U1(B) I0(A) U1k(B) I0k(A) Ф* I0/I1nom 

1 2 3 4 5 6 

0 0 0 0 0 0 

150 0.112 150 0.112 0.682 0.06 

160 0.125 160 0.125 0.727 0.07 

180 0.15 180 0.15 0.818 0.08 

200 0.175 200 0.18 0.909 0.1 

220 0.215 220 0.22 1 0.12 

230 0.25 230 0.27 1.045 0.15 

240 0.3 240 0.37 1.091 0.2 

250 0.4 246 0.5 1.118 0.27 

260 0.65 250 0.75 1.136 0.41 

270 1.59 252 1.5 1.145 0.82 

280 4.2 254 4.2 1.155 2.31 
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Рис. 2.18.  Коригування 

характеристики намагнічування 
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2.4 Достовірність результатів моделювання при дослідженні 

комутаційних процесів 

 

Після з’ясування питання по конкретиці більш-менш коректного задання 

параметрів, що кількісно визначають характер нелінійності магнітопроводу, 

наступним і цілком природним є питання – наскільки адекватно в такому разі 

результати моделювання будуть відображати реальні перехідні процеси для 

відповідного окремо взятого трансформатора. Для прикладу можна взяти процес 

ввімкнення трансформатора (ОСМ1-0,4У3) при довільно взятій фазі U1 (для більш 

наочного результату бажано робити прив’язку моменту комутації у відносній 

близькості до переходу синусоїди вхідної напруги через нуль, тоді процеси носять 

по своїй амплітуді та тривалості найбільш екстремальний характер) та порівняти 

дані моделювання при заданні даних (табл. 2.4, колонки 5, 6) відповідних 

відкоригованій плавно-змінній кривій намагнічування (рис. 2.18) із результатами 

реального фізичного експерименту. 

На рис. 2.19 наведена модель цього експерименту у середовищі 

MatLab/Simulink/SimPowerSystems, яка візуально відповідає принциповій схемі 

його виконання в реальності. На рис. 2.20 наведена панель параметрів моделі 

трансформатора Т1 цієї схеми.  

Оскільки дослід КЗ (табл. 2.1) дає характеристику активних втрат для обох 

обмоток, тобто: R1 (pu) + R2 (pu)  = (U1 КЗ / I1 nom) : (U1 nom / I1 nom) = U1 КЗ / U1 nom = 

= 10,5/ 220=0,048, то, для раціонально спроектованого двообмоткового 

трансформатора, значення параметру R1 (pu) складе орієнтовно половину (50%) 

від суми [R1 (pu)+ R2 (pu)]:  

R1 (pu) = 0,048/ 2 =0,024. 

Інший параметр  Rm, що характеризує втрати енергії від перемагнічування 

осердя та відповідає активному опору R0 еквівалентної схеми рис. 2. 2, при своєму 
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значенні: Rm = 500 (рис. 2.20) задає їх величину у 0,2% від номінальної активної 

потужності трансформатора. Це достатньо постійна величина при усталених 

режимах роботи трансформатора, яка не залежить від його потужності і, в 

основному, визначається маркою сталі магнітопроводу. 

 

 

 

 

 

 

 

Параметр, що характеризує лінійну індуктивність розсіювання первинної 

обмотки L1 (pu) неможливо визначити на основі статичних експериментальних 

даних із-за того, що в сумарній дії компонентів L0, L1, L2 еквівалентної схеми 

рис. 2. 2  перший із них має нелінійні властивості. Існують методи його 

наближеної оцінки на основі аналізу конструкції, електромагнітних параметрів 

трансформатора [3], які є достатньо громіздкими та мають емпіричні складові. 

Тому при комп’ютерних обчисленнях в першому наближенні величину L1 (pu) 

можна взяти таку ж, як і для R1 (pu), тобто 0,024. Значення ж L1 (pu) =0,014, що 

Рис. 2.19.  Модель комутації 

трансформатора ОСМ1-0,4У3 

Timer1

1 2

T1(OCM1-0,4У3)

c
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220 V 

Рис. 2.20.  Параметри моделі 

трансформатора ОСМ1-0,4У3 
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наведене  у відповідній графі панелі параметрів (рис. 2.20), є уточненням від 

передуючого наближеного (L1 (pu) =0,024), і одержано на основі декількох сеансів 

моделювання та порівняння, при відповідних ітераціях значень L1 (pu), до 

досягнення наступного співпадіння результатів фізичного експерименту 

(рис. 2.21) та моделювання (рис. 2.22, а).  

 

В часі момент комутації трансформатора t1 = 0,096 с для обох випадків 

показано на рис.2.22, б на кривій першого періоду напруги його первинної 

обмотки, при чому цій точці відповідає нульовий відлік осі часу рис.2.21.  Варіація 

моменту комутації в ту чи іншу сторону при ХХ та номінальному навантаженні 

Рис. 2.21.  Комутація трансформатора ОСМ1-0,4У3 (фізичний експеримент) 

 

Рис. 2.22. Моделювання комутації трансформатора ОСМ1-0,4У3 та її умови) 

 

а б 
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Т1 при наступному порівнянні результатів дозволяє додатково впевнитися у 

досить високому не тільки якісному а і кількісному співпадінні результатів 

практики та обчислень. Це показує і фактичне співпадіння амплітуд сплесків 

струму намагнічування на рис.2.21 та рис.2.22, б, де різниця проявляється 

фактично на рівні похибки вимірювання. 

Як видно із спрощеного виразу для потоку (1.20),  інтенсивність 

аперіодичного спаду для амплітудних значень відповідних величин у процесі 

перехідного режиму визначає співмножник е – (R1/ L0)t . При застосуванні Т-подібної  

схеми заміщення один із компонентів (L0) цього виразу повинен мати уже вигляд: 

(L1+L0). Оскільки фактично L0 описує приблизний характер поведінки кривої 

намагнічування (рис.2.18), то її табличне задання в панелі параметрів 

трансформатора у нескоригованому виді (показано штриховою лінією) 

еквівалентно збільшенню L0. В результаті, після обчислення за умови незмінності 

L1, це буде сприйматися, в порівнянні із реальністю, як деяке затягуванню в часі 

процесу експоненціального спаду сплесків струму намагнічування.  Тому такий 

же результат (рис.2.21, рис.2.22, а), в частині співпадіння амплітуди сплесків 

вхідного струму при нескоригованих даних, що задають параметри кривої 

намагнічування, може бути одержано шляхом подальшого зменшення значення L1 

до відновлення такого ж самого значення суми (L1+L0). В такому випадку 

абсолютно ідентичний результат перехідного процесу буде одержано при  L1 (pu) 

=0,007, тобто при меншій в два рази величині із рекомендованою (рис. 2.20). При 

ХХ трансформатора, з точки зору як якісної, так і кількісної оцінки перехідних 

процесів та подальших задач по розробці систем організації комутації, такі варіації 

значення L1  не є суттєвими, їх вплив стає помітним лише при близьких до 

номінальних навантажень вторинної обмотки. Проте нехтування значенням L1, 

або деяка довільна його варіація в рамках суми (L1+L0) при аналізі комутаційних 

процесів, може випадково дати достовірний результат для одного із режимів 

роботи трансформатора, проте, разом із тим, може призвести до значних похибок 

в іншому, суттєво відмінному режимі. Це, в першу чергу, стосується ряду типів 
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трансформаторів, які характеризуються підвищеною індуктивністю розсіювання 

(наприклад, зварювальні трансформаторі із регулюванням струму магнітним 

шунтом).  

Подібні результати порівняння даних фізичного експерименту та 

моделювання характерні і для інших  розглянутих типономіналів 

трансформаторів.  Наприклад, для  ОСМ1-2,5У3, що знаходиться на 

протилежному кінці лінійки розглянутих номіналів,  на рис. 2.23 наведено вид 

перехідного режиму при ввімкненні при таких же параметрах фазового кута 

(рис.2.22, б) половини його первинної обмотки на напругу 190В, а на рис. 2.24 

відповідно результат моделювання цього процесу при аналогічних параметрах 

(табл.2.4, рис. 2.20) для кривої намагнічування.  

 

Як і в наведеному вище прикладі (рис.2.21, рис.2.22, а), достатньо очевидне 

співпадіння значень амплітуд сплесків струму. Деяка відмінність (рис.2.23, 

рис.2.24), в області малих значень струмів в значній мірі пов’язана із великим 

значенням ступені дискретизації вимірювання регістратора та необхідністю 

згладжування, через значний рівень завад. Для розглянутої лінійки всіх 

трансформаторів характерна незначна відмінність відношення L1 (pu)/R1 (pu), яка 

складає 45 … 60%.  

Рис. 2.23.  Комутація трансформатора ОСМ1-2,5У3 (фізичний експеримент) 
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Таким чином, маючи на основі даних досліду КЗ значення R1 (pu), можна 

задати приблизну орієнтовну величину L1 (pu). При цьому,  вже на першій спробі 

моделювання процесу комутації можна одержати достатньо прийнятні по 

достовірності результати.  Незначна варіація L1 (pu) у розглянутому ряді 

типономіналів трансформаторів пояснюється єдністю призначення, 

конструктивного виконання, виробництва і т.  п., тому природно, що в 

індивідуальних випадках, коли виходять за рамки розглянутих найпростіших, 

типових реалізацій, буде більшим і діапазон можливих значень для  L1 (pu). 

Разом із тим, до сформульованих   рекомендацій по вибору значення 

компонентів еквівалентної схеми заміщення не можна відноситися, як до повністю 

узагальнюючих та всеоб’ємних, тобто результат, одержаний на їх основі завжди 

повинен піддаватися критичному аналізу. Наочним прикладом не лише бажаності, 

але і необхідності цього є варіанти результатів, одержаних при виконання досліду 

КЗ для ОСМ1-2,5У3 (380B/110В) (табл. 2.1), який має двокотушечну конструкцію 

із стрижневим магнітопроводом, тобто його обмотка W1 із U1 nom = 380В 

розподілена на дві ідентичні її секції W1.1 та W1.2  із однаковими відповідними 

напругами U1.1 nom = U1.2 nom=190В, що розміщені на різних стрижнях. Аналогічна 

реалізація вторинної обмотки W2 із U2 nom = 110В, що має також дві ідентичні 

розміщені на різних стрижнях секції W2.1 та W2.2  при однакових їх напругах 

Рис. 2.24.  Результат моделювання комутації трансформатора ОСМ1-2,5У3 
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U2.1 nom = U2.2 nom=55В. Тобто, секції обмоток W1.1 та W2.1  розміщені на одному 

стрижні, а W1.2 і  W2.2 - на іншому. Згідно з даними табл. 2.1 при I1 nom = 6,6A 

значення R1 (pu)+ R2 (pu) =U1 КЗ / U1 nom =7,4/ 380=0,0195. Проте, при електричному 

роз’єднанні секцій W1 і  W2 стають доступними інші варіанти виконання досліду 

КЗ, що відрізняються комбінаціями вибраних обмоток та стрижнів, на яких вони 

розміщені. Дані чотирьох характерних по результатах, варіантів досліду КЗ для 

ОСМ1-2,5У3 наведені в табл. 2.5, причому у першому її рядку наведено, для 

порівняння, дані досліду КЗ при нероз’єднаних секціях обмоток. 

 

    Таблиця 2.5 

Варіанти результатів досліду КЗ для ОСМ1-2,5У3 

 1 2 3 4 5 6 

 
 
 

№ 

 

Обмотка 

ввімкнення 

напруги 

 

Номінальна 

напруга 

обмотки 

(В) 

 

Коротко-

замкнута 

обмотка 

Номінальна 

напруга 

коротко-

замкнутої  

обмотки (В) 

 

Напруга 

короткого 

замикання   

(В) 

 

R1 (pu)+ 

R2 (pu) 

1 W1 380 W2 110 7,4 0,0195 

2 W1.1 190 W2.1 55 3,7 0,0195 

3 W1.1 190 W1.2 190 27 0,142 

4 W1.1 190 W2.2 55 27 0,142 

 

Із табл. 2.5 випливає, що кінцевий результат (колонка 6) при різних 

варіантах досліду відрізняється більш чим у 7 раз, а причиною такого його 

суттєвого збільшення є розміщення обмоток живлення та КЗ на різних стрижнях 

магнітопроводу, що показує порівняння індексів відповідних секцій. 

Таким чином, необхідний достовірний результат, що відображав би активні 

втрати в обмотках, буде досягнуто або при броньовім магнітопроводі 

трансформатора, тобто при обмотках, конструктивно виконаних в єдиній котушці, 

або ж в тому випадку, коли секції обмоток, задіяні в досліді КЗ, розміщені на 

одному і тому ж стрижні. Цим досягається мінімізація впливу індуктивності 

розсіювання. 
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При аналізі процесів значно оперативніше та простіше, коли  

використовується достатньо елементарна лінійна апроксимація кривої 

намагнічування рис.2.5 (це застосовується  у подальшому), конкретизацію якої 

(рис.2.11), для розглянутого прикладу із ОСМ1-0,4У3, наведено штриховими 

лініями. Проте, наскільки оправдане і необхідне таке спрощення, адже при 

наявних  можливостях цифрових методів аналізу начебто в цьому немає 

необхідності. Природно, що повинна бути дана оцінки величини кількісної 

похибки при дослідження перехідних процесів від запровадження  такого 

спрощення. Як видно із рис. 2.20, хід кривої намагнічування задається значеннями 

даних, наведених в колонках 5, 6 табл. 2.4, які продубльовано в дещо більш 

простому виді (табл. 2.6, а) у символах позначень величин, прийнятих для 

SimPowerSystems. У табл. 2.6, б наведено дані спрощеної апроксимації кривої 

намагнічування, достатні для аналізу процесів для даного конкретно вибраного 

трансформатора. Очевидно, що дані першої і останньої колонок цих таблиць 

повинні співпадати, а дані середнього стовбця табл.2.6, б відповідати точці “а” 

рис. 2.11, яка лежить на перетині прямих, апроксимуючих пологу та круто-

падаючу ділянки характеристики намагнічування. 

 

                  Таблиця 2.6, a 

Варіанти даних для задання параметрів намагнічування осердя ОСМ1-0,4У3 

i (pu) 0 0.06 0.07 0.08 0.1 0.12 0.15 0.2 0.27 0.41 0.82 2.31 

phi (pu) 0 0.682 0.727 0.818 0.909 1 1.045 1.091 1.118 1.136 1.145 1.155 

 

Таблиця 2.6, б 

i (pu) 0 0.1 2.31 

phi (pu) 0 1.14 1.155 

 

  

Чисто арифметично задання у спрощеному виді (табл. 2.6, б), в чотири рази 

простіше, що само по собі є запорукою оперативності аналізу, але й виникнення 

помилок. Разом із тим при повторенні того ж самого досліду, результати якого 

наведені на рис. 2.22, а, але при спрощених даних параметрів (Saturation 
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Characteristic) для моделі трансформатора (рис. 2.20) будуть, на перший погляд, 

абсолютно ідентичні. Кількісний аналіз розходження показує, що різниця в 

процентах до величини сплеску струму по його діючому значенню складає одразу 

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

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

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

сплеску.  

Таким чином, при дослідженні комутаційних процесів при використанні 

трансформаторів загального призначення, біль-менш точна апроксимація кривої 

намагнічування, що призводять до значного насичення їх магнітопроводів, є в 

значній мірі надлишковою. Особливо це стосується розробки 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, із-за візуальної плавності 

(розмитості) 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. 

 

ВИСНОВКИ ПО РОЗДІЛУ 2 

 

1. Ряд поширених загально доступних програмних пакетів має достатньо 

розвинутий та апробований апарат дослідження комутаційних процесів на основі 

комп’ютерного візуального імітаційного моделювання електричних схем та 

систем. Аналіз процесів у силових вузлах та у їх трансформаторних компонентах 
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базується на загально прийнятих для них класичних Т-подібних еквівалентних 

схемах та таких же допущеннях. 

2. На дослідження перехідних процесів у силових трансформаторно-ключових 

вузлах, пов’язаних із насиченням магнітопроводів спрямовано лише два 

програмних пакети, причому одним із найбільш прийнятних для застосування є 

MatLab/Simulink/SimPowerSystems, який характеризується достатньою 

бібліотечною базою, можливостями варіації алгоритмів моделювання. 

3. Нелінійні властивості трансформаторів у їх моделях задаються параметрами 

кривих намагнічування, які можуть одержуватися різними методами, тому 

необхідно виконувати деяку корекцію даних, в першу чергу тих, що стосуються 

насиченого стану магнітопроводу 

4. При коректному заданні кривих намагнічування аналіз застосування 

MatLab/Simulink дає високе, але не достатнє, співпадіння результатів фізичних 

експериментів та моделювання, здійснене за його допомогою. Лише дотримання 

викладених методологічних засад та відповідний вибір компонентів 

еквівалентних схем дає можливість досягти достатньо якісних результатів із 

похибками, що по своїй величині зрівнюються із інструментальними, при 

вимірюваннях тих же самих фізичних параметрів та величин в реальності. 

5. При дослідження за допомогою MatLab/Simulink/SimPowerSystems 

комутаційних ефектів, пов’язаних із нелінійними властивостями 

трансформаторів, достатньо задавати параметри кривих намагнічування у 

максимально спрощеному кусково-лінійному виді, що дає в такому випадку 

несуттєву похибку по величині амплітуди параметру (не більш ніж одиниці 

процента від реальності), при більшій оперативності аналізу та можливостях 

приблизної аналітичної оцінки його достовірності. 

______________________________________________________________________ 

 

У другому розділі використано джерела інформації [1, ... 6, 13, 14, 26, 28, 93, 

116, 132, ...  140] (див. перелік використаних джерел, с. 308-323). 
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РОЗДІЛ 3 

 

ОРГАНІЗАЦІЯ КЕРУВАННЯ КЛЮЧАМИ ЗМІННОГО  

СТРУМУ ІЗ ПРИРОДНОЮ КОМУТАЦІЄЮ  

 

3.1 Комутація ключів при стаціонарних параметрах активного 

навантаження 

 

При організації комутації будь-якої групи ключів, як відмічалося у 

підрозділі 1.3, необхідною умовою її здійснення є така її реалізація, яка могла б 

забезпечити відсутність екстремальних проявів у виді сплесків струму та напруги 

як на  вході, так і виході ТКВ, а також у перехідних короткозамкнених колах, що 

виникають у ТКВ під  час зміни його стаціонарного стану, або безпосередньо після 

нього уже в наступному півперіоді напруги. Аналітика такого роду процесів є 

найбільш простою і наочною, коли, вплив у комутаційному колі обмоток 

трансформатора зводять лише до наявності відповідних їм джерел е. р. с. та 

індуктивностей розсіювання. Як підкреслювалося, реалізація організації 

функціонування суміжно-комутуємих ключів можлива лише у двох її варіантах. 

Причому найбільш очевидним є варіант із часовим рознесенням моментів 

вимкнення одного (або групи ключів) і ввімкнення іншого ключа (або групи 

ключів) ТКВ.  Проте, в такому випадку на комутаційні процеси власне ключів 

накладається вплив зміни стану магнітних систем трансформаторів ТКВ, який 

через можливість досить значного проміжку часового рознесенням моментів 

ввімкнення та вимкнення ключів та фазових параметрів цих моментів часу є важко 

передбачуваним. Подальший хід процесів є подібним до описаних у підрозділі 1.3, 

що ілюструють комутацію трансформатора одним ключем.    Більш 

проблематичним для функціонування, проте і таким, що забезпечує значно 

сприятливіші умови енергопередачі від джерела струму і до навантаження, є 

другий варіант, при якому відбувається одночасна зміна  стану керуючого 

параметру суміжно-комутуємих ключів на протилежний. У такому разі, через 
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короткочасність комутаційного періоду можна до деякої міри нехтувати впливом 

стану магнітопроводів ТКВ (зміною значення магнітного потоку осердя в 

комутаційному проміжку часу) і сформулювати окремі правила організації 

комутації –  спрямовані лише на ключову групу компонентів силового вузла.   

При цьому очевидно, на прикладі одного із найпростіших ТКВ, виконаного 

на базі однофазного трансформатора (рис. 1.12), де комутаційне коло складається 

із одного джерела е.р.с та двох ключів, що інтенсивність процесу вимкнення 

одного ключа повинна переважати інтенсивність процесу ввімкнення іншого, або 

ж в крайньому випадку вони повинні бути однаковими.  Для виконання такого 

роду умов, в першу чергу, необхідні алгоритмічні (чіткі правила виконання 

комутацій), або ж апаратні заходи їх забезпечення, до того ж, властивість 

неповнокерованості найбільш поширених ключів змінного струму – тиристорів 

лише ускладнює стан проблеми. 

З’ясування закономірностей при комутаціях ТКВ є найбільш доступними і 

зрозумілими, коли у БК задіяно мінімальну кількість ключів. В такому разі, їх 

повинно бути лише два і кожен із цих ключів буде на 100% суміжно-комутуємим 

із іншим та навпаки. В їх якості використовуються двонаправлені тиристори – 

тріаки (рис. 1.12), або зустрічно-паралельно ввімкнені тиристори. Подальше 

спрощення змісту викладок, при абсолютній ідентичності результатів аналізу та 

висновків, буде при реалізації у силовому вузлі (рис. 1.12) автотрансформаторного 

варіанту ввімкнення навантаження. Тоді для схеми рис. 1.12, б такий варіант ТКВ 

при активному характері його навантаження матиме зображення, ідентичне 

наведеному на рис. 3.1.  Очевидно, що комутаційний режим роботи такої схемі 

полягає у переспрямуванні струму від входу ТКВ із напругою U1, до навантаження 

(R)  від ключа (VS1)  до ключа (VS2) та зворотному напрямі, за умови дотримання 

або недопущення аварійних значень струмів у короткозамкненому контурі (VS1, 

W2, VS2), що утворюють обидва ключі та обмотку трансформатора. У такого 

силового вузла (рис. 3.1)  є два стаціонарні стани, що характеризуються 

максимальним значенням вихідної напруги U2max, що буде при умові відкритого  

весь півперіод напруги U1 нижнього ключа VS2, і, навпаки, мінімальною 
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величиною U2min  U1, що буде при постійно ввімкненому верхньому ключі 

VS1.Вихідна напруга при цьому буде мати таку ж саму форму, що і вхідна, а її 

величина залежатиме від співвідношення витків w1, w2  відповідних обмоток (W1, 

W2) трансформатора. 

 

Рис. 3.1.  Двоключова структура ТКВ 

 

За умови ідеальної провідності ключів та обмоток для відповідних 

стаціонарних станів такого ТКВ будуть справедливими співвідношення: 

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

Ефект регулювання (комутація ключів) призводить, в порівнянні із значенням U1, 

до підвищення напруги U2, або ж до її зрівнюванні із величиною U1. Як і більшість 

ТКВ, цей вузол має властивості дуальності, коли навантаження та джерело 

вхідного струму можуть мінятися місцями. Проте його функціональність в такому 

разі зміниться, адже результатом регулювання уже буде зниження напруги U2, 

тобто: 

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

Разом із тим, можна бачити, що незалежно від конфігурації (прямої, 

наведеної на рис. 3.1, чи зворотної –  дуальної, аналог якої наведено на рис. 

1.12, а), для вирішення задачі підвищення напруги, порядок комутації ключів 

залишається одним і тим же, – від розмикання VS2, до наступного замикання VS1. 

Фактично, можна 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 
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комутації ключів, безвідносно до їх кількості, числа обмоток трансформатора, 

конфігурації з’єднання всіх цих компонентів ТКВ. Це може бути раціональним при 

формулюванні загального правила організації функціонування вузла (тобто 

виконання в ньому відповідних комутаційних процедур, при дотриманні яких хід 

електричних процесів буде у нашому визначенні задовільним). 

При другому варіанті організації комутації ТКВ (рис. 3.1) можливі два його 

режими роботи – 1) дискретно-разова (рис.3.2, а), тобто одиночна не періодична 

комутація (приклад реалізації при t=0,03c), що виконується епізодично, по 

виникненню необхідності із часовим проміжком, кратним декільком періодам U1 

в напрямку збільшення або зменшення U2; 2) двократна напівперіодна комутація 

ключів, що виконується  у кожному наступному півперіоді і спрямована спершу 

на підвищення (зниження) U2 та подальшого повернення до попереднього  стану 

(рис.3.2, б),  тобто на формування ступінчато-синусоїдальної напруги U2. 

 

Регулювання ступінчато-синусоїдальної по формі напруги U2 виконується 

за рахунок зміщення моменту ввімкнення  ( 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.3.1, 3.2, б), 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 

Рис. 3.2.  Варіанти комутації ТКВ при активному навантаженні 

а б 



100 
 

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 [103, 111]. 

Зауважимо, що перший режим роботи, ілюстрацією, якого є рис.3.2, а   це крайній 

спрощений випадок другого режиму, принцип реалізації якого наведено на 

рис.3.2, б.  

Робота такого роду ТКВ в моменти комутації базується на тому принципі, 

що при подачі керуючого сигналу на нижній ключ VS2 при іще ввімкненому, за 

рахунок неповної керованості тиристорів, верхньому VS1, у створеному в момент 

 замкненому контурі VS1,W2,VS2  напрям струму КЗ буде таким, що він 

призведе до природного закриття попередньо ввімкненого тріака. Зворотній  же 

перехід від ввімкненого VS2 до VS1 найчастіше жорстко синхронізують із спадом 

до нуля напруги U2 і відповідного струму I2, тому що комутація струму із VS2 на 

VS1 в проміжку 0 , створює такі умови в контурі, при яких, навпаки, буде 

підтримуватись струм у попередньо ввімкненому ключі і це призведе до розвитку 

струму короткого замикання в контурі із подальшими негативними наслідками 

[130]. Тобто, вибором мінімальних значень електричних величин на момент 

комутації намагаються знизити екстремальні негативні прояви у виді 

комутаційних сплесків струму КЗ.  

Наскільки це відповідає дійсності, можна із достатнім ступенем реальності 

оцінити, використовуючи модель схеми рис. 3.1 , що створена в середовищі 

MatLab/Simulink (рис. 3.3) із використанням відповідних блоків бібліотеки 

SimPowerSystems (аналогічні результати можуть бути одержані і в інших 

програмних пакетах, коли не ставляться задачі дослідження ефектів, пов’язаних із 

насиченням трансформатора, проте перевагу надаємо MatLab/Simulink із метою 

досягнення методологічної єдності та подальшого спрощення викладок). 

Параметри складових блоків моделі (рис. 3.3) задаються у вікнах відповідних для 

них діалогових панелей і є аналогічними, що і для наведеного прикладу [142]. 
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Тобто, для діалогу джерела напруги U1= 220V задаються: – Peak amplitude 

(V):  220*sqrt(2); Phase (deg):  – 90; Frequency (Hz): – 50 (для виділення струму I1 

необхідно використання блоку Current Measurement, або послідовного 

ввімкнення додаткового резистора, оскільки модель компонента не передбачає 

виводу його значення). 

 Відповідно для блоку Timer: – Transition times (s): [0 1.5/50]; States (0/1): [1 

0]; таким чином значення 1.5/50 задає момент комутації через півтора періоду 

після початку моделювання (рис. 3.2.а).  

Для трансформатора T (Saturable Transformer) основні суттєві параметри 

мають значення: –  Nominal power and frequency [Pn (VA) fn (Hz)]: – [650 50]; 

Winding 1 parameters [V1(Vrms) R1(pu) L1(pu)]: –  [250 0.02 0.08]; Winding 2 

parameters [V2 (Vrms) R2(pu) L2(pu)]: –  [60 0.02 0.08]; Saturation characteristic 

[i1(pu) phi1(pu); i2 phi2; ...]: – [0 0 ; 0.01 1.2 ; 1 1.3]. 

Навантаження R (Parallel RLC Load) відповідно має параметри: Nominal 

voltage Vn (Vrms): – 230; Nominal frequency fn (Hz): – 50; Active power P (W): – 600; 

Inductive reactive Power QL (positive var): – 0; Capacitive reactive power Qс (negative 

var): – 0. 

Одержані результати, виводяться через вікно блоку Scope (на рис. 3.3 не 

показано), для співставлення та порівняння характеру поведінки, як правило 

неспіврозмірних величин, необхідне відповідне масштабування. Наприклад, на 

Рис. 3.3.  Модель двохключового ТКВ 
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рис. 3.4 і в подальших викладках, напруга U1 зменшена у 200 раз, вхідний струм 

I1 – у 2 рази, сигнал керування Uс  – залишено без змін. Відповідно, щоб одержати 

наведену криву струму у вікнах діалогу блоку Timer повинно бути задано для 

параметру Transition times (s) значення - [0 0.5/50 0.75/50 1/50 1.25/50 1.5/50 1.75/50 

2/50 2.25/50 2.5/50 ], а для States (0/1): - [1 0 1 0 1 0 1 0 1 0]. Числа 0.75/50, 1.25/50, 

1.75/50, 2.25/50, відповідають моментам переходу кривої струму через нуль, тобто 

його переходу із ключа VS2 на VS1, а інші, окрім початкового, зворотній комутації 

ключів.  

 

 

 

 

 

 

 

 

В ході дослідження змінювати параметри блоку кожен раз вручну дещо 

незручно і призводить до неминучих помилок. Автоматизувати процес можна 

використовуючи так званий М-сценарій, який має зазвичай розширення *.m, але 

простий текстовий формат. Для редагування та запуску М-сценарію  

використовуємо спеціалізований редактор-відладчик MATLAB –  Editor Debugger. 

Варіант такого файлу (VarD2.m), призначення якого ясно із його контексту, може 

мати наступний вид: 

%                        VarD2 

%          Режим вольтододавання 

%Почергово будує графік залежності вхідного струму  та напруги 

%трансформаторно-ключового ВО від фази сигналу блоку Timer 

% ( Параметр Transition times (s)  вказати у виді [0 (0.25+tv(n))/50] ). 

%                        dobav_ra - файл моделі 

Рис. 3.4.  Комутація ТКВ при активному навантаженні  
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clc 

clear 

tv=0:0.05:0.5 

for n=1:11 

          sim dobav_ra 

   pause 

end 

 

 Таким чином, попередньо відкривши вікно того чи іншого блоку Scope  та 

послідовно 10 раз натискуючи будь-яку клавішу, можна спостерігати, в даному 

прикладі – у  одному півперіоді, зміни у характері поведінки тієї чи іншої 

величини від зміни кута керування , яка дорівнює  /. Щоб процес регулювання 

був наявний і в інших півперіодах у вікні параметру Transition times (s)  повинен 

бути запис:[0 (0.25+tv(n))/50 0.75/50 (0.75+tv(n))/50 1.25/50 (1.25+tv(n))/50 1.75/50 

(1.75+tv(n))/50 2.25/50 (2.25+tv(n))/50]. Проте відповідне вікно для запису має 

відносно невеликі розміри, що утруднює перевірку та коригування відносно 

довгих записів даних, тому у ньому раціонально задати лише ім'я параметру, 

наприклад – ww., а сам запис значення параметру зробити в тілі М-файлу. В 

такому випадку виконавча частина попереднього М-файлу буде мати вид: 

 

clc 

clear 

tv=0:0.05:0.5 

for n=1:11 

    ww=[0 (0.25+tv(n))/50 0.75/50 (0.75+tv(n))/50 1.25/50 (1.25+tv(n))/50 ...... 

            1.75/50 (1.75+tv(n))/50 2.25/50 (2.25+tv(n))/50]  

       sim dobav_ra 

   pause 

end 
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Зрозуміло, що таким чином можливо задавати та змінювати параметри і 

інших блоків моделі, якщо модель відповідного конкретного блоку допускає 

символьне задання своїх параметрів. Методологічні аспекти виконання такого 

досліджень неодноразово висвітлювалися автором у ряді публікацій [91, 92, 142].  

Результати моделювання (рис. 3.4) ТКВ (рис. 3.1, 3.3)  засвідчують цілком 

прийнятні регулювальні та комутаційні його властивості при роботі на активне 

навантаження. Абсолютно ідентичні результати будуть і при фізичній реалізації 

даного методу регулювання [128, 143], що є основною причиною його 

популяризації протягом декількох десятків років, фактично із моменту появи 

тиристора, як реально функціонального силового ключа.  

 

3.2 Реактивна складова навантаження, її вплив на організацію 

комутації 

 

Функціонування ТКВ при активному характері споживання струму  це 

лише окремий випадок, який припадає на середину діапазону фізично можливих 

варіацій лінійних активно-реактивних навантажень. Навіть незначний відхід від 

цього окремого випадку суттєво змінює і характер процесів, і принципи 

організації комутації, які повинні були б запобігати виникненню екстремальних 

проявів при комутаціях. 

Тобто, якщо ми змінимо характер навантаження, наприклад відповідно 

задавши для блоку R ( Parallel RLC Load ):   

Active power P (W): – 500; 

Inductive reactive Power QL (positive var): – 300; 

результати дещо зміняться. Наприклад, перші ж три значення кута керування  

будуть характеризуватися дуже суттєвими сплесками струмів короткого 

замикання (КЗ), що звичайно недопустимо і є аварійним режимом ВО (рис. 3.5). І 

лише при четвертому значенні ( = 4/) у ВО повернеться його 

функціональність (рис. 3.6).  
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Змінюючи відповідним чином параметри навантаження переконуємося, що 

із зростанням індуктивної складової опору навантаження збільшується і зона 

недопустимих значень кута керування. І, нарешті, при чисто індуктивному 

навантаженні крайнє значення кута при якому уже не виникають аварійні 

режими, буде дорівнювати /, а це значить що регулювальна характеристика, 

тобто відношення зміни вихідної напруги до приросту кута керування, відповідно 

матиме уже синусоїдальний  характер, на відміну від косинусоїдального  при 

активній. 

Тобто, при такій організації керування комутацією за зміни навантаження в 

діапазоні від чисто активного до чисто індуктивного змінюється характер 

регулювання вихідної напруги, причому при вдвоє зменшених регулювальних 

можливостях. 

Коли надати навантаженню ТКВ (рис.3.1) ємнісного характеру, то навіть 

незначної цифри, на фоні активного навантаження у 600 ВА, у вікні Capacitive 

reactive power Qc (negative var), як – 10 (1,7%) достатньо, щоб переконатися у 

непрацездатності вузла при такому  порядку організації комутації (рис.3.7). 

Причому, струм КЗ починає розвиватися з моментів переходу напруги U1 через 

нуль, тобто тоді, коли виконується комутація струму із VS2 на VS1, що відповідає 

Рис. 3.5.  Зрив комутації вузла при 

RL-навантаженні 

Рис. 3.6.  Нормалізація комутації 

вузла при RL-навантаженні 
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зворотному переходу від вищого значення напруги U2 знову на початкове – 

нижче.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом із тим, як, було показано вище, при активно-індуктивному характері 

навантаження комутація проходила без струмових ексцесів. Першою, може 

виникнути чисто евристична думка, що можливо необхідно змістити кут 

керування при переході із VS2 на VS1 вліво (тобто до настання моменту переходу 

кривої напруги через нуль), наприклад на /і повторити моделювання. Це 

проводиться найбільш просто шляхом вводу у файл м-сценарію додаткового 

параметру: as1= 0.001, при цьому сценарій може мати, наприклад, такий вид: 

clc 

clear 

tv=0:0.05:0.5; 

as1=-0.001 

for n=1:11 

   ww=[0 (as1+0.25+tv(n))/50  as1+0.25*3/50 (0.25*3+tv(n))/50  as1+0.25*5/50.... 

(0.25*5+tv(n))/50  as1+0.25*7/50  (0.25*7+tv(n))/50  as1+0.25*9/50 .... 

(0.25*9+tv(n))/50]  

       sim dobav_r 

   pause 

end 

Результат буде дещо неочікуваним в тій частині, наскільки якісно 

розшириться діапазон прийнятного регулювання кута керування, при відносно 

Рис. 3.7.  Зрив комутації вузла при RС-навантаженні  
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незначному зміщенню початкової фази керування, що це буде суттєвим 

контрастом кількісних показників – виконаної дії до одержаного результату. 

Наприклад, не тільки при ємнісній складовій навантаження у 10 вар, а уже при 

400 вар (активна –  складала: 400 ВА) не буде отримано струмових ексцесів у 

вхідному струмі за рахунок виникнення комутаційного короткозамкненого кола 

майже у всьому діапазоні регулювання (рис.3.8), крім самого краю діапазону при 

  10. При аналізі виникає деяка трудність по селекції сплесків струму, 

пов’язаних із виникненням контуру КЗ, та по причині коливальності вхідного 

струму в моменти комутації,  які завжди притаманні ТКВ при ємнісному характері 

їх навантаження. Проте, цього легко досягти навіть при відносно невеликій 

практиці моделювання. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Якщо ж більш прискіпливо і більш системно розглянути приклади успішного 

протікання комутацій (рис.3.6, 3.8), проаналізувавши фрагменти наведених 

графіків на відповідних часових відрізках (рис.3.9, 3.10), то можна впевнитися, що 

момент t1 успішної комутації із VS1 на VS2 припадає на ті часові відрізки, на яких 

вхідні струм та напруга мали одну і ту ж полярність.  

В той же час, коли вони мали різну полярність (рис.3.11: – фрагмент графіка 

рис.3.5), то навпаки, після настання моменту комутації t1 ішов розвиток КЗ на 

увесь півперіод. 

Рис. 3.8.  Нормалізація комутації вузла при RС-навантаженні  
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Методологічно, при подальшому аналізі раціонально у файлі сценарію по 

можливості задавати декілька змінних, підключаючи їх в разі необхідності.  

Наприклад, у такому сценарії: 

clear 

tv=0:0.05:0.5 

as1= 0.0025 

for n=1:11 

    as2= (tv(n))/50 

 ww1=[0  as1+0.75/50  (0.75+tv(n))/50  as1+1.25/50.. (1.25+tv(n))/50  as1+1.75/50   

(1.75+tv(n))/50 ]  

 ww2=[0  as2+0.75/50  (0.75+tv(n))/50  as2+1.25/50.. (1.25+tv(n))/50  as2+1.75/50  

(1.75+tv(n))/50 ]  

        sim dobav_r  

Рис. 3.11.  Деталізація зриву комутації при RL-навантаженні 

Рис. 3.9.  Деталізація успішної 

комутації при RL-навантаженні  

 

Рис. 3.10. Деталізація успішної 

комутації при RС-навантаженні 
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   pause 

end 

 

у вікні Transition times (s): діалогу блоку Timer можливо задати змінні, або ww1 , 

або ж ww2  при незмінному параметрі States (0/1):  [ 1 0 1 0 1 0 1 ].  

Якщо змінна ww1 міняє своє значення із 1 в 0 у фіксовані моменти часу 

(завжди за 0,0025С до  переходу U1 через нуль), то ww2, завдяки проміжній 

змінній as2, забезпечує при кожному наступному циклі моделювання зміщення 

фронту 1  0 вліво із одночасним рухом фронту 0  1 Uc по осі часу вправо. Для 

прикладу,  коли при P=100ВА та QL=600ваp, промоделювати (виконати даний 

сценарій автоматизації керування моделлю) такий закон керування, то можна 

упевнитися у повній керованості ТКВ в діапазоні керування від /2 до /2  

 

 

Такого роду висновок протирічить досить поширеній думці, що реалізація 

фазового регулювання, спрямована на пониження напруги U2, неможлива, яка 

проте, є справедливою, але лише у одному окремому випадку, оскільки базується 

на результатах фізичних експериментів при чисто активному навантаженні ТКВ. 

Форма вихідної напруги U2 дещо відрізняється  від класичної (рис.3.2 б), а 

стрілками f+ та f показано відповідно напрями руху фронтів керуючого сигналу 

Рис. 3.12.  Двоспрямованість фазового регулювання напруги в  ТКВ 
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Uc при збільшенні кута регулювання. При цьому регулювання у напрямку f 

проходить при співпадінні U1 та I1, а в напрямку f+  при їх протилежних знаках. 

Таким чином, відповідно змінюючи  параметри блоку Timer чи то 

індивідуально, чи у сценарії, можливо дійти до висновку, що момент успішної 

комутації у зворотному порядку  із VS2 на VS1  припадає на ті часові відрізки, 

на яких вхідні струм та напруга мала різну полярність. Якщо відійти від 

конкретики реалізації, то дані висновки можливо сформулювати таким 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. В такому випадку, чисто 

активне навантаження це крайність активно-індуктивного характеру, при якому 

різницю фаз струму та напруги задає лише власна індуктивність трансформатора. 

Для того, щоб вийти на межу між індуктивним та ємнісним характером процесів 

у колі комутації, необхідно відповідно надати таке ємнісне навантаження, якого б 

було достатньо для компенсації впливу індуктивності трансформатора. Як тільки 

це було реалізовано (за рахунок доданку лише у 10 вар навантаження із чисто 

ємнісним характером), то відразу ж було одержано якісно інший процес комутації 

(рис.3.7), що веде до нештатного розвитку ситуації в наступному проміжку часу 

аж до спаду сплеску струму КЗ до нуля.  

Можна провести більш детальний аналіз процесу у колі комутації при 

наближенні до переходу від нормального режиму до лавиноподібного зриву у 

режим КЗ, наприклад, при параметрах навантаження  P=400BA, QL=400ваp. Для 

цього пропонується модифікація файлу м-сценарію наступним чином: 

clear 

tv=0.0143:0.00004:0.0153 

for n=1:22 

          sim dobav_r 

   pause 

end. 
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При цьому виявиться (рис.3.13), що сигнал керування Uc, при якому 

відбувається розвиток КЗ у колі комутації, дещо випереджає (t1) по фазі момент 

(t2) зміни співпадіння полярностей напруги U1 та струму I1. Причому різниця між 

ними (t2-t1) складає до 7-8% від півперіоду (t2  t0). Таким чином, при 

попередньому сеансі моделюванні, коли приріст кута  складав 10% півперіоду, 

можна було просто не потрапити в відповідні проміжки часу, досить близькі до 

моменту комутації, і тому цей ефект не міг явно проявитися. Щоб виявити 

причини такого випередження, необхідно за допомогою відповідних блоків 

візуалізації процесів та їх мультиплексування (Scope, Mux і т.п.) одночасно 

напругу Uw2 на обмотці W2, струми Ivs1, Ivs2 через відповідні ключі VS1, VS2 та 

напруги на них Uvs1, Uvs2, (рис.3.14). 

 

  

 

 

Як видно із кривих для напруг та струмів (рис.3.14),  для процесу комутації 

наявні три характерні точки:  точка а, якій відповідає момент часу t1 (зміни 

сигналу керування), b – t2 (закінчення власне комутації переходу струму із VS1 на 

VS2 ) і с – t3 (перехід через нуль напруги на ключі що закрився). Тривалість 

комутації залежить від крутизни фронтів струмів Ivs1, Ivs2 в проміжку t1 – t2, а 

Рис. 3.13.  Деталізація успішної 

комутації при RL-навантаженні 

Рис. 3.14.  Утворення напруги 

відновлення непровідності ключа 
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вони, в свою чергу, можуть залежати тільки від індуктивних параметрів 

трансформатора. І справді, якщо на порядок зменшити L1(pu) (із 0.08 до 0,008), а 

також L2(pu) ( див. вікно діалогу блоку TV1 - Winding 1 parameters, Winding 2 

parameters), то відповідно на порядок зменшиться і час комутації. Проміжок часу 

t2t3 характерний тим, що у ньому до раніше відкритого ключа прикладається 

зворотна напруга (відповідає характерному трикутнику bcd із основою b-c у 

кривій Uvs1), це сприяє відновленню непровідності ключа. Зрозуміло, що при 

природній комутації ми не можемо в даному випадку скоротити її тривалість 

(t1  t2), адже можливості впливу на параметри трансформатора обмежені, тому в 

процесі регулювання із збільшенням кута керування  і відповідного йому 

моменту t1 комутаційний проміжок t1t2 буде переміщуватися вправо, відповідно 

значення зворотної напруги буде зменшуватися, адже точка с не зміщується в часі. 

При цьому відбуватиметься зменшення вольт-секундної прощі трикутника bcd, 

тобто енергетичного показника зворотної напруги, поки він не виродиться в лінію. 

Тоді, із досягненням деякого мінімального значення (t2t3)=50150 мкс, уже не 

буде гарантуватися закриття раніше ввімкненого ключа і виникнуть умови для 

розвитку КЗ. Приклад такого крайнього випадку наведено на рис.3.15.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 3.15.  Випадок нульового значення напруги 

відновлення непровідності ключа 
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Таким чином, на викладені вище висновки при активно-індуктивному 

характері навантаження треба завжди накладати допуск на час комутації та 

відновлення стану непровідності раніше ввімкненого ключа. 

Ємнісна складова навантаження, як видно із рис.3.7, 3.8, 3.10, незалежно від її 

величини якісно змінює картину процесів. Це і зрозуміло, бо при цьому 

підвищується порядок диференціальних рівнянь кола, що проявляється в 

комутаційних сплесках (рис.3.7) чи коливальності процесів (рис.3.8) замість їх  

характерної монотонності при індуктивному характері навантаження. Для того, 

щоб коливання у колі затухали швидше і не заважали при моделюванні, необхідно 

дещо знизити добротність контуру, в нашому випадку досить ввімкнення 

послідовно із навантаженням активного опору у 45 Ом. Якщо при RC-

навантаженні модифікувати файл M-сценарію таким чином, щоб побачити 

детально процес у колі комутації на підході до переходу від нормального режиму 

до зриву процесу комутації у КЗ (при параметрах P=400 BA, Qс=400 ваp), 

взявши для блоку Timer параметри часу tv=0.0125: 0.00004: 0.04, то одержимо 

якісно нову картину процесів (рис.3.16). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.16.  Миттєва комутації ТКВ при RС-навантаженні 
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Зазначимо, що цьому рисунку відповідає такий випадок, після якого при 

наступному прирості кута керування у 0.00004с відбувався б розвиток КЗ у колі 

комутації (через спаду струму у VS1 на момент комутації t1). Із порівняння 

рис.3.14 та рис.3.16 випливає, що в даному випадку має місце фактично миттєва 

комутація в момент часу t1 за рахунок коливального процесу, викликаного 

ємністю навантаження. Характерно, що при цьому не відбувається якогось 

значного зменшення вольтсекундної площі зворотної напруги на ключі, основою 

якої є відрізок а – с, на підході до значення кута керування, при якому відбувається 

зміна співпадіння знаків полярності напруги та струму. Тому наведені вище 

висновки по організації комутації тут діють у повному обсязі, без якихось 

застережень, допусків чи обмежень, як це було характерним при RL–

навантаженні. У випадку RC-навантаження ТКВ можливо провести аналогію і із 

процесами при примусовій комутації тиристорів, проте, коли роль комутаційної 

ємності грає власне саме навантаження. Відповідно можливо, при деяких 

практичних реалізаціях,  ввести в схему силового блоку та організувати комутації 

в ньому і елементи подібної примусовості, наприклад, шляхом короткочасного 

ввімкнення відповідної ємності тощо. 

До особливостей комутації ТКВ при його RC-навантаженні необхідно 

віднести і відносно невеликий внесок струму КЗ комутаційного контуру у вхідний  

струм силового блоку. Тобто, незважаючи на те, що у контурі струм буде досягати 

під час КЗ досить значних величин, достатньо небезпечних для ключових 

елементів, проте у вхідному струмі відповідне збільшення може бути майже 

непомітне. При цьому, якщо керуватися при фізичному експерименті лише 

значеннями вхідного струму, то можна дійти до помилкових висновків щодо 

працездатності того чи іншого вибраного алгоритму реалізації комутації.  Проте, 

можна рекомендувати завжди вмикати паралельно первинній обмотці 

трансформатора конденсатор (С1) приблизно такої ємності, щоб її величини було 

достатньо для компенсації індуктивної складової струму намагнічування 

(рис.3.17), як показано на прикладі ТКВ із комутаційним вузлом, розміщеним зі 

сторони навантаження (вплив струму намагнічування на комутаційні процеси в 
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такому разі зводиться до мінімуму). Це одночасно із підвищенням коефіцієнта 

потужності для ТКВ поліпшить умови комутації ключів.  

Наведені вище викладки та рекомендації є справедливими і в тому разі, якщо 

ключі, як в останньому прикладі, будуть розміщені зі сторони навантаження 

(рис.3.17). Достатньо в наведених викладках провести заміну VS1 на VS2 і 

навпаки та в ході моделювання упевнитися в цьому. Це пов'язано із тим, що при 

одному і тому ж сформульованому алгоритмі організації комутації, безвідносного 

до порядку чи принципу нумерації ключів, підвищення напруги U2 повинно 

виконуватися вже переводом струму із VS2 на VS1 а не із VS1 на VS2, як було у 

розглянутому вище прикладі,  наведеному  на рис.3.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зазначимо, що у викладеному по осі часу присутні три ступені відповідної 

візуальної деталізації процесів. Перша із них, найбільш масштабна (рис.3.2, а,  3.4), 

при якій формулюються загальні принципи регулювання; друга 

– характеризується середнім значенням масштабування процесів (рис.3.5 … 3.8), 

використовується при формулюванні методу організації процесу комутації і третя 

– дрібно-масштабна (рис.3.13, … 3.16), необхідність, якої полягає у виявленні 

обмежувальних умов реалізації згаданого методу чи особливостей процесів. На 

основі викладеного сформульовано базовий принцип, якого  необхідно 

дотримуватися при організації регулювання у ТКВ для суміжно комутуємих 

ключів із природнім відновленням їх непровідного стану та при одночасній зміні 

керуючих сигналів на них. Він формулюється наступним чином: комутація, 

кінцевий результат якої призводить до підвищення вихідної напруги ТКВ, повинна 

W1

W2

Рис. 3.17.  Компенсація індуктивності трансформатора 
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виконуватися в моменти часу, що характеризуються однаковою полярністю 

вхідних (вихідного) струму та напруги вузла і навпаки – при необхідності 

зниження вихідної напруги, вона повинна проводитися при різних знаках їх 

величин. Недотримання цього правила веде до розвитку процесів КЗ у 

комутаційному контурі, компенсація яких ведеться відомими [115],  проте 

достатньо затратними способами і супроводжується втратами енергії. До 

недоліків даного методу регулювання необхідно віднести необхідність у відносній 

статичності характеру навантаження та його величини, що в загальному випадку 

виконати неможливо, через те, що полярність та значення струму через ключ на 

момент його комутації можуть бути достатньо непередбачуваними.  

Можна не враховувати поточну полярність струмів. Але тоді, коли вивести 

у вигляді меандрів області негативних та позитивних значень напруги U1 та 

струму I1 відповідно для чисто  R, (Fr), L (FL), C (Fc) навантажень (рис.3.18) то 

стане очевидним, що в загальному випадку при наявності інформації тільки про 

напругу U1, комутація протягом півперіоду можлива тільки в одному напрямі  

на підвищення напруги і фактично тільки в одній точці –  (0,01с).  

 

 

 

 

 

 

 

В часовому вимірі ширина зони, в якій допускається комутація, 

концентрується в області амплітуди напруги U1 (що відповідає фазовому куту 

а її досить вузька область існування визначається величиною активної 

складової відповідних навантажень (рис.3.18). Таким чином, сформульований ще 

один базовий принцип організації комутації ключів за тих же умов їх 

використання, проте при наявності її синхронізації лише із фазою напруги.  

0.005 0.01 0.015 0.02

t

Fr,Fc,FL

FL

Fc

Fr

для U1 та Ir 

для IL 

для Ic 



Рис. 3.18.  Інтервали можливих полярностей струмів та напруг 

вузла
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Відповідно до нього, рекомендується виконувати перемикання у ТКВ, 

метою якого є підвищення його вихідної напруги, в момент досягнення напругою 

своєї амплітуди. В той же час при комутації, в розглянутих простих типах ТКВ 

(рис. 3.1,  3.17 і т. п.) спрямованій на зниження їх вихідної напруги завжди існує 

імовірність виникнення екстремальних струмів КЗ через нестаціонарності 

величини та характеру навантаження. Тобто, необхідна така відповідна 

модифікація конфігурації таких вузлів, яка б могла забезпечувати обмеження 

струмів КЗ на необхідному рівні і цим забезпечувала можливість регулювання 

величини напруги і в іншому напрямку (в напрямку зниження). Як альтернативний 

шлях, це  перехід, якщо це можливо, до інших, або принципу комутації, або типу 

ТКВ. 

 

3.3 Вплив імпульсного характеру навантаження на передбачуваність 

комутації ключів 

 

Питання раціональної організації комутації для ТКВ в умовах імпульсних 

періодичних чи спорадичних змін значення навантаження чи його характеру є 

суттєво важливою задачею, оскільки при цьому, із такою ж синхронністю, можуть 

змінюватися умови вимкнення того чи іншого ключа. Тобто, можуть 

порушуватися умови дотримання правила реалізації задовільної природної 

комутації у відповідних контурах ТКВ при такому довільному і 

неконтрольованому характері навантаженні.  

Для спрощення особливості такого роду процесів раціонально розглядати, 

беручи за основу функціонування ту ж саму елементарну базову схему ТКВ 

(рис. 3.1, 3.3), що і в попередньому підрозділі. Як було показано, робота такого 

ТКВ в моменти комутації повинна базуватися на тому принципі, щоб при зміні 

керуючого сигналу на ключах (VS1, VS2), струм у створеному комутаційному 

контурі VS1,W2,VS2 розвивався таким чином, щоб це призводило до природного 

закриття попередньо ввімкненого тріака. Умови задовільного ходу процесів 
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пов’язуються із відрізками співпадіння полярностей струму та напруги протягом 

півперіоду, або ж їх протилежності та спрямованістю комутації на зміну значення 

вихідної напруги ТКВ [142].  Недотримання умов призводить до того, що 

попередньо ввімкнений тріак не вимкнеться і в контурі VS1,W2,VS2 протягом до 

півперіоду буде розвиватися струм КЗ, який задається напругою обмотки W2 та 

обмежується лише опором контуру VS1,W2,VS2. Струм у цьому контурі 

перераховується у вхідний струм I1 із коефіцієнтом W2/W1 і тому часто може бути 

майже непомітним на фоні вкладу струму I2. Суб’єктивно це може привести до 

помилкового висновку про задовільну роботу схеми, проте струм КЗ контуру все 

ж може досягати при цьому руйнуючих значень для компонентів, що призводить 

до низької надійності вузла. 

Виходячи із сформульованої умови безпечної комутації при активному 

навантаженні, інтервал часу, при якому допускається комутація спрямована на 

підвищення вихідної напруги, задається кутом =(0...), тобто протягом всього 

півперіоду напруги (адже при цьому завжди наявна однополярність струму та 

напруги). Таким чином, часу на зворотну комутацію (перехід струму із VS2,VS1) 

не залишається, оскільки при активному навантаженні відсутні моменти 

різнополярності струму та напруги, тобто їх фази співпадають. Проте, як показано 

вище, моделювання [142] та практика [144, 145] фіксують можливість такої 

комутації (рис. 3.4). Тут діють два фактори. По-перше, часту співрозмірність 

миттєвого значення напруги обмотки W2 в момент зворотної комутації із 

падінням напруги на відкритих ключах ВО. Це в сумі не дає розвиватися в 

комутаційному контурі повномасштабному КЗ, оскільки комутація проводиться 

поблизу переходу напруги та струму через нульові значення. По-друге, в даному 

випадку чисто активне навантаження, це ніщо інше, як крайність активно-

індуктивного навантаження, коли на різницю фаз вхідних струму та напруги 

впливає лише власна індуктивність трансформатора. Тому, фіксуючи моменти 

переходу напруги через нуль, ми вводимо відповідний сигнал керування при 

відстаючому по фазі струму, який має ще ту полярність, яку мала напруга до 
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відповідного переходу. І хоча різниця фаз при номінальному навантаженні 

незначна, проте все ж її достатньо для виконання сформульованої умови безпечної 

комутації, за якою пониження вихідної напруги повинно проводитися в моменти 

різнополярності струму та напруги.  

Із викладеного витікає, що при даному навантаженні допуск переходу від 

ввімкненого VS2 до VS1 припадає на відносно вузький проміжок часу; чим вища 

напруга на обмотці W2, тим він буде вужчий і навпаки. В цьому закладена 

відповідно і критичність функціонування такого роду ТКВ, що власне і є 

перепоною до їх широкого розповсюдження. Навіть короткочасне ввімкнення 

навантаження при достатній близькості до комутаційного проміжку часу, або при 

співпадінні із ним, може істотно зміщувати  хід кривої струму (різницю фаз між 

струмом та напругою для стаціонарного режиму) і цим призвести до аварійного 

режиму. Такі концентровано викладені принципи належного функціонування ТКВ 

для їх стаціонарних режимів, що витікають із змісту попереднього підрозділу, є 

основою даного дослідження. 

 Для дослідження впливу імпульсного навантаження пропонується виконати 

певну модифікацію раніше розглянутої моделі (рис. 3.3) для усталеного режиму 

роботи, додавши ланки одиночного імпульсного ввімкнення навантаження у виді 

індуктивності L (Parallel RLC Load) потужністю 300 вар (рис. 3.19) [146]. 

Ввімкнення додаткового навантаження відбувається за допомогою ключа (аналога 

тріака) VS3, який керується блоком Timer В діалогових вікнах цього блоку 

відповідно задаються:  

Transition times (s):  [0  0.011  0.02]; 

States (0/1):  [0 1  0]; 

таким чином сигнал на замикання ключа подається в часових рамках, починаючи 

із 0,011с  і по 0,02с.  

Саме зображення моделі (рис.3.19) дещо спрощене за рахунок переносу 

функції керуючих блоків Timer та Logical operator NOT (рис.3.3) до діалогів 

налаштувань блоків (Breaker) VS1, VS2. Це досягається дезактивацією опції 
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External,  при якій стає доступним редагування параметрів керування в діалозі 

Switching times (с). Форма вихідної напруги U2 буде ідентичною наведеній на 

рис. 3.4 коли у відповідних вікнах діалогів буде задано: [0.5/50 0.75/50 1/50 1.25/50 

1.5/50 1.75/50 2/50 2.25/50 2.5/50]. Оскільки цей ряд цифр, що задає моменти 

комутації ключів і є однаковим як для VS1 так і для VS2,  проте при різних їх 

початкових умовах, то цю відмінність відображає значення діалогової панелі 

параметрів Initial status. У ньому для VS1 повинна бути проставлена 1 і 

відповідно для VS2  0. Система відображає статус початкових умов у виді 

зображення замкненого ключа для VS1 і розімкненого – для VS2, або зовнішню 

візуалізацію реалізації керування ключем (VS3). Установка моментів комутації не 

у вигляді однієї цифри, а двох через дробову риску, більш наочне і запобігає 

виникненню помилок, оскільки воно одержується як частка від ділення числа 

періодів від початку моделювання до відповідного моменту комутації на частоту 

струму.  

Рис. 3.19.  Модель ТКВ із одноразовим імпульсним навантаженням 
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В запропонованій моделі (рис.3.19),  в порівнянні із раніше розглянутою 

(рис.3.3), більш деталізовано показані засоби виводу даних, їх масштабування, 

приведення до виду, прийнятному для візуальної доступності в рамках одного і 

того ж графічного поля. Суттєве спрощення зображення моделі дає форма 

спостереження при застосуванні блоку Multimeter, який пов’язується із 

необхідними для виводу параметрами через їх символьні змінні і візуально ніяк не 

кореспондуються із самими об’єктами спостереження. При цьому в 

функціональних компонентах моделі, що відносяться до ТКВ, повинна бути 

активовано опція запису в область пам’яті програми даних, відповідних вибраній 

величині. Це призведе до того, що в лівій частині діалогу (Available Measurements) 

блоку Multimeter з’явиться ряд абревіатур символьних змінних смислового 

характеру, відповідних вибраним величинам. Необхідний для спостереження 

параметр за допомогою значка [>>] переноситься в праву частину діалогу Selected 

Measurements, після чого він стає доступним для  графічного виводу. 

Таким чином, додані елементи стосуються виключно виводу результатів 

моделювання: 1) Multimeter1 вивід струму IL імпульсного навантаження 

(300VAR); 2) Multimeter2 – вивід через масштабний підсилювач із коефіцієнтом 

1/50 вхідної напруги U1 та напруги на навантаженні UR (U2); 3) Sum – зміщення 

сигналу керування Uci ключем VS3 у вікні виводу результатів на величину 

Constant=8; 4) Суміщення потоків даних (мультиплікація) в тому числі і вхідного 

струму I1, блоком Mux; 5) Запис результатів моделювання безпосередньо у робочу 

пам’ять програми MATLAB під іменем UI за допомогою блоку Scope.  

Як і в попередніх прикладах, процес аналізу пропонується автоматизувати 

використовуючи належні m-файли (сценарії). Нижче наведено простий варіант 

такого файлу (Fasa_i.m): 

%        М-файл для моделі рис.3.19 

% Почергово будує графіки процесів у 

%трансформаторно-ключовому вузлі в залежності від фази  

%комутації ключів та імпульсі навантаження.  



122 
 

% Tr_Faza_i  – файл моделі. Параметр tv повинен бути вказаний як tv(n).  

clc 

clear 

tv=0:0.05:0.45 

for n=1:10  

       sim Tr_Faza_i     

   pause 

end 

 

Запис у вікні Switching times блоків VS1 та VS2 повинен в даному випадку 

мати вид: [(0.27+tv(n))/50  0.75/50  (0.77+tv(n))/50  1.25/50 (1.27+tv(n))/50 1.75/50 

(1.77+tv(n))/50  2.25/50 …  і т. д. ]. Таким чином, забезпечення регулювальних 

властивості ВО задається змінним параметром tv(n), а зворотна комутація в ході 

виконання m-файлу залишається фіксованою ( 0.75/50c, 1.25/50c, 1.75/50c, 

2.25/50c), як у прикладі, що ілюструє індивідуально-конкретний спосіб задання 

всіх моментів комутації.  

Сенсорика такого m-файлу полягає в тому, що після попереднього відкриття 

вікна блоку Scope UI (рис.3.19) при кожному наступному натисканні будь-якої 

клавіші ПК (до 10 раз) будуть виводитися у динамічному режимі криві конкретно 

вибраної величини, регенеруючись на кожному послідовному кроці приросту кута 

керування . В даному випадку організовується виконання  10 циклів обчислень 

відповідно кількості кроків n=10. 

 Оскільки при аналізі використовується файл-сценарій, то раціонально 

ввести часові параметри моментів комутації в тіло м-файлу, чим можна уникнути 

частого звернення до моделі і цим запобігти неминучим помилкам, пов’язаним із 

наявністю людського фактору. Для цього пропонується відповідним чином 

модифікувати файл, після чого він буде мати наступний вид: 

%М-файл для моделі рис.3.19 

%Почергово будує графіки процесів у 

%трансформаторно-ключовому вузлі в залежності від фази  



123 
 

%комутації ключів та імпульсі навантаження.  

%Параметр комутації tvk вказаний в тілі m-файлу.  

clc 

clear 

tv=0:0.05:0.45 

for n=1:10  

    tvk=[ (0.27+tv(n))/50   0.75/50....  

              (0.77+tv(n))/50   1.25/50.... 

              (1.27+tv(n))/50   1.75/50.... 

              (1.77+tv(n))/50   2.75/50 ] 

       sim Tr_Faza_i     

       plot(tout,UI) 

   pause  

end 

 

Особливості модифікації m-файлу наступні:нова змінна tvk, яка замінила 

довгий ряд цифр і літер у вікні Switching times діалогів ключів VS1, VS2, та 

оператор виводу графічних даних plot, в аргументі якого tout - час моделювання. 

Раціональність застосування змінної tvk полягає у візуально більш  простішій 

формі задання моментів комутації ( не в один рядок, який до того ж повністю  не 

вміщується у видимій частині вікна діалогу, а в два стовпці, це більш 

сприйнятливо, дає меншу імовірність помилок і прискорює процес їх пошуку та 

виправлення). При наборі значення змінної в кінці кожного рядку необхідно 

додавати не менш ніж 4 крапки, оскільки тільки в такому випадку система 

інтерпретує наступний рядок як продовження попереднього. Оператор plot  

дозволяє при моделюванні генерувати його результати, не запускаючи файл 

моделі як безпосередньо перед початком моделювання, так і в процесі його 

виконання. 

Первинна працездатність моделі у її взаємодії із m-файлом перевіряється 

при статичному навантаження ТКВ, для забезпечення якого параметр States блоку 
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Timer необхідно змінити із  [0  1  0] на [0  0  0], тобто заблокувати операцію 

ввімкнення індуктивності. Візуально процеси не повинні відрізнятися від 

розглянутих (рис.3.4) в попередньому підрозділі для статичних режимів 

навантаження, із врахуванням вказаних допусків на надійність виконання 

комутацій. 

В штатному режимі (із імпульсною зміною навантаження індуктивного 

характеру) виконання m-файлу вже на перших кроках циклу видно, що в контурі 

комутації відбувається виникнення аварійних режимів (рис.3.20) у формі двох 

екстремальних напівперіодних сплесків вхідного струму I1. В подальшому, із 

зміною фази комутації характер процесів дещо змінюється (рис.3.21), із двох 

раніше виниклих сплесків струму залишається один, проте в часі більш пізніший. 

І лише на подальших кроках циклу моделювання процес комутації приходить у 

нормальне русло (рис.3.22), що характеризується відсутністю екстремальних 

проявів у I1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Із рис.3.22 наочно видно, що інтервали часу (a-b, c-d) між моментами 

переходу через нуль вхідних напруги та струму при короткостроковому 

ввімкнення індуктивності різні. В часі вони наростають до свого стаціонарного 
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Рис. 3.20.  Подвійний зрив комутації 
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значення, тобто до такого, для якого характерна постійно під’єднана індуктивність 

із тими ж параметрами. Причиною виникнення екстремальних режимів рис.3.20, 

3.21 є недотримання сформульованих раніше умов безпечної комутації, тобто – 

момент комутації із метою підвищення вихідної напруги потрапив на інтервал 

різнополярності струму та напруги. Таким чином, може бути зрозумілою суттєва 

відмінність характеру процесу, наведеного на рис.3.21, в порівнянні із рис.3.20. 

Вона полягає в наступному: внаслідок зміни тривалості інтервалу різнополярності 

струму I1 та напруги U1 протягом часу ввімкнення імпульсного навантаження в 

одному випадку момент комутації вже вийшов за рамки відповідного інтервалу (a-

b) і умов виникнення КЗ не стало, а в іншому (c-d) він все ще знаходився в цьому 

інтервалі, тобто іще були наявні умови виникнення КЗ. 

 

 

 Більш поглиблений аналіз свідчить, що умови для зворотної комутації 

(спрямованої на зменшення U2) за рахунок збільшення інтервалу різнополярності 

вхідних струму та напруги поліпшилися, проте рівно та цей проміжок часу 

скоротився інтервал, в якому допустима безаварійна пряма комутація із VS1 на 

VS2 (спрямована на збільшення U2). 

Викладене у даному прикладі ілюструє, наскільки коректно та обережно 

необхідно підходити до реалізації такого роду систем і принципів організації 
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Рис. 3.22.  Процеси штатного режиму регулювання в ТКВ 
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комутації для них. Короткочасне навантаження, яке ініціює зсув фази струму може 

призвести до виникнення аварійного режиму. Тому рекомендується при деяких 

практичних реалізаціях вводити в схему ТКВ та  в систему керування комутацією 

в ньому належні елементи покращення умов комутації, наприклад, шляхом 

короткочасного під’єднання індуктивності чи ємності тощо. В даному прикладі 

вибір індуктивності, як імпульсного навантаження не підвищує порядок кривих 

перехідних процесів і тому вони мають більш–менш монотонний характер, на 

відміну від того випадку, коли б як таке навантаження використовувалася б 

ємність. Тоді б характер процесів мав би коливальний характер, їх аналіз був би 

більш громіздкий і візуально не досить наочний, проте висновки були б ті ж самі.  

У випадку реалізації комутації, яка б припадала на моменти різнополярності 

струму та напруги (при спрямуванні комутації на зниження U2), імпульсне 

ввімкнення навантаження ємнісного характеру та нульовими його початковими 

умовами, ініціює зміну струму I1, завжди співпадаючу  із полярністю U2. 

Інтенсивність цієї зміни  може бути достатньою, щоб призвести до зміни 

співвідношення полярностей відповідних величин на момент наступної комутації. 

Тобто питання надійності комутації і в такому випадку залишається проблемним. 

При організації комутації із метою підвищення U2, яка реалізується за умови 

наявності однополярності U2 та I1 такого роду проблема не стоїть. 

        Таким чином, для ТКВ конфігурації комутаційних кіл яких є подібними до 

наведених на рис.3.1, 3.17, при навантаженні невизначеного характеру та 

спрямованості комутації на зменшення напруги U2, залишається  гарантовано 

працездатним лише один варіант комутації  із відповідним рознесенням в часі 

сигналів керування суміжно комутуємими тиристорними ключами. При комутації 

на збільшення напруги U2, є вибір між двома варіантами організації керування – 

одночасною зміною сигналів керування суміжно комутуємими тиристорними 

ключами, або ж, як було підкреслено вище, її рознесенням в часі. Із кожним  

зменшенням  варіативності  навантаження  збільшуються можливості по  
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допустимості реалізації як одного, так і іншого варіанту комутації, при 

прийнятних показниках супутніх процесів. 

 

3.4 Особливості комутації ключів у ТКВ із вольтододатковими 

трансформаторами 

 

Робота трансформатора в режимі вольтододавання, – це достатньо 

поширений режим його ввімкнення [147, … 152]. В разі відсутності потреби у 

гальванічному розділенні вхідного кола струму (мережі живлення)  від вихідного 

(навантаження) та у випадках коли додавання (аверс) напруги чи її реверс 

(віднімання) не перевищує кількох десятків процентів номінального значення 

вхідної напруги, використання вольтододавчих трансформаторів (ВДТ), як 

правило є виправданим. При співрозмірній потужності навантаження ТКВ, що 

мають в своїй основі ВДТ, вигідно вирізняються меншими масою та габаритами, 

а принцип перекомутації лише первинної обмотки дає можливість в стаціонарних 

режимах роботи суттєво зменшити і струми в ключах [61, … 66]. Особливістю 

роботи навіть найпростішого ВДТ у його двохобмотковій конфігурації, в 

порівнянні із  аналогічним трансформатором при його класичному застосуванні, 

проявляється у змінності конфігурацій  з’єднання його обмоток в процесі 

регулювання напруги. При цьому, в залежності від розміщення комутуючого вузла 

у випадку використання такого ВДТ лише із двома функціональними обмотками, 

наявні три його конфігурації з’єднання (рис.3.23).  

 

      

              а                                         б                                              в  
         

Рис. 3.23.  Типові структури вузлів із двообмотковими ВДТ 
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Комутуючий вузол  для всіх цих варіантів реалізує роботу трьох режимів 

ВДТ: – вольтододавання ( аверс напруги – “+”,, при ввімкнених ключах К1, К4 ), 

прямої вольтопередачі (“вольтозакоротки” –  режим нульового значення напруги 

обмоток – “0”, замкнені К2, К4, або К1, К3 ) та вольтовіднімання ( реверс напруги 

– “–”, замкнені К2, К3 ). Із наведених на рис.3.23 трьох конфігурацій найбільш 

неоднорідною є схема рис.3.23, в, на прикладі якої  і розглянемо особливості 

роботи природної комутації ключів змінного струму (рис.3.24) із позицій, 

розглянутих в попередніх підрозділах. При цьому характерні особливості 

перехідних процесів, спричинених наявністю магнітопроводу із нелінійними 

властивостями, оскільки вони мають більш складнішу природу  і важчі для 

осмислення, викладені спрощено, а їх деталізація буде розглянута окремо у 

відповідному розділі.  

 

 

Рис. 3.24.  ВДТ в блоці тиристорних ключів 

 

 При організації комутації у такого роду схемах ТКВ необхідно враховувати  

ряд особливостей: 

1. Як і для схем рис.3.1, 3.17, умовою для реалізації другого варіанту принципу 

організації комутації ключів при її спрямованості на підвищення вихідної напруги 

ТКВ є її виконання в моменти часу, що характеризуються однаковою полярністю 

вхідних (вихідного) струму та напруги вузла і, навпаки, – при необхідності 

зниження вихідної напруги вона повинна проводитися при різних знаках цих 

величин. 

2. Проте, через неповнокерованість БК та його вплив на повний струм 

намагнічування (i0), таку реалізація комутації рекомендується здійснювати лише 

W2

W1
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при спрямованості на підвищення  U2 в момент досягнення напругою своєї 

амплітуди, як показано на рис.3.2, а, і рис.3.18. 

3. Разова комутація того ж спрямування, але при іншому  довільно взятому 

фазовому куті керування () можлива, лише за наявності двократного запасу 

магнітопроводу по значенню індукції при його насиченні. Періодичність такого ж 

роду комутації обмежується експоненціальною складовою в магнітному потоці, 

що з’являється після виконання комутації. Наслідком будуть екстремальні 

струмові прояви i0, подібні до наведених на рис.1.9. 

4. Внаслідок непередбачуваності характеру навантаження, комутацію, що 

спрямована на зниження  U2, рекомендується виконувати по першому варіанту 

принципу організації комутації ключів, який передбачає що відкриття необхідного 

ключа, шляхом подачі відповідного струму на його керуючий електрод, 

відбувається лише після гарантованого закриття іншого, раніше ввімкненого.  

Порівняння режимів ВДТ простіше виконувати при їх табличному 

представленні. У третій колонці таблиці 3.1 наведено варіант комбінації  

ввімкнених пар ключів ТКВ (рис.3.24), які повинні бути задіяні у трьох можливих 

стаціонарних режимах ВДТ. Виходячи із приведених застережень, у четвертій і 

п’ятій колонках цієї таблиці наведений приклад допустимих пар суміжно 

комутуємих ключів при реалізації другого варіанту принципу організації їх 

комутації, при її спрямуванні на підвищення напруги U2. При цьому жирним 

шрифтом і першими по порядку виділені ключі, що повинні вимикатися. 

  

Таблиця 3.1 

      1-й варіант комутації ключів ВДТ в напрямку підвищення напруги U2 
 

№п/п Стаціонарний режим ВДТ Ввімк-ні ключі Порядок комутації ключів 

1 2 3 4 5 

2 Реверс напруги U2 (“–”) VS2, VS3 VS3  VS4 
 

(“–”  “0”) 



3 Пряма передача U2 (“0”) VS2, VS4 VS2  VS1 

(“0”  “+”) 4 Аверс напруги U2 (“+”) VS1, VS4  
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Другий варіант можливих комбінацій комутуємих ключів, пов’язаний із 

можливістю реалізації режиму (“0”)  нульового значення напруги обмоток 

трансформатора через замкнені VS1, VS3, представлено у таблиці 3.2.  

 

Таблиця 3.2 

2-й варіант комутації ключів ВДТ в напрямку підвищення напруги U2. 
 

№п/п Стаціонарний режим ВДТ Ввімк- ні ключі Порядок комутації ключів 

1 2 3 4 5 

2 Реверс напруги U2 (“–”) VS2, VS3 VS2  VS1 
 

(“–”  “0”) 



3 Пряма передача U2 (“0”) VS1, VS3 VS3  VS2 

(“0”  “+”) 4 Аверс напруги U2 (“+”) VS1, VS4  

 

Останній варіант комутації виходить із можливості прямого переходу від 

реверсу напруги вторинної обмотки до її аверсу (таблиця 3.3), тобто, оминаючи 

режим “вольтозакоротки”. 

 

Таблиця 3.3 

3-й варіант комутації ключів ВДТ в напрямку підвищення напруги U2. 
 

№п/п Стаціонарний режим ВДТ Ввімк-ні ключі Порядок комутації ключів 

1 2 3 4 

2 Реверс напруги U2 (“–”) VS2, VS3 VS2  VS1, VS3  VS4  
 

(“–”  “+”)3 Аверс напруги U2  (“+”) VS1, VS4 

 

Всі приведені три варіанти комутації розглянутого ТКВ можуть бути фізично 

реалізовані, проте із деякими застереженням. Це пов’язано із безпосереднім 

ввімкненням БК із послідовного з’єднання VS1, VS2 до мережі живлення, 

комутація яких присутня у всіх трьох варіантах зміни стану ТКВ (табл. 3.1, 3.2, 

3.3). Тому, незважаючи на те, що  при їх комутації  струм КЗ завжди спрямований 

сприятливо для її здійснення, швидкість його наростання може бути для реальних 

ключів критичною. Щоб все таки реалізувати даний алгоритм комутації, 
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рекомендується дещо модифікувати ТКВ, таким чином як показано на рис.3.25, 

під’єднавши демпферну індуктивність в комутаційне коло ключів VS1, VS2. Для 

БК із послідовним з’єднанням  VS3, VS4 роль демпфера виконує індуктивність  

розсіювання вторинної обмотки ВДТ і тому немає необхідності у подібних 

модифікаціях. Виходячи із таких позицій, для конфігурації ТКВ рис 3.23, б немає 

необхідності в будь якій модифікації схеми, а для ТКВ рис 3.23, а модифікація 

необхідна і повинна бути належним чином реалізована для обох пар комутуємих 

ключів. 

 

 

Рис. 3.25.  Демпферна індуктивність в блоку тиристорних ключів 

 

Таким чином, принцип організації комутації ВДТ, пов'язаний із одночасною 

зміною у керуючих сигналів ключами із природною комутацією, має у своїй 

реалізації деякі застереження. Вони стосуються не тільки спрямованості 

комутації, а і її впливу на стан магнітопроводу трансформатора та реальних 

фізичних властивостей ключів. Тому, для реалізації комутаційних процедур, 

спрямованих як на зниження напруги U2, так і на її підвищення, із метою 

спрощення організації керування ТКВ, краще застосовувати перший варіант 

комутації ключів, для якого характерним є розбіжність в часі між ввімкненими 

станами послідовно комутуємих ключів. 

 

ВИСНОВКИ ПО РОЗДІЛУ 3 

 

1. Доступний апарат дослідження комутаційних процесів на основі  пакету 

візуального імітаційного моделювання електричних схем та систем 

MatLab/Simulink/SimPowerSystems дозволяє на належному рівні виконати 

W2

W1

W2

W1
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відповідний їх аналіз. Проведене дослідження, за допомогою пропонованих 

моделей силових вузлів та блоків їх керування, m-файлів, як засобів автоматизації 

моделювання,  надає можливості отримати відвідні наукові результати і таким 

чином сформулювати ряд принципів безпечної комутації ТКВ. 

2. Функціонування силових вузлів при стаціонарних режимах навантаження 

організаційно повинно вирішуватися таким чином, щоб комутація, спрямована на 

підвищення вихідної напруги ТКВ, виконувалася в моменти часу, що 

характеризуються однаковою полярністю вхідних (вихідного) струму та напруги 

вузла і навпаки – при необхідності зниження вихідної напруги, вона повинна 

проводитися при різних знаках їх величин. 

3. При активно-індуктивному характері навантаження ТКВ необхідно завжди 

мати відповідний допуск на час комутації та відновлення стану непровідності 

раніше ввімкненого ключа. Ємнісний характер навантаження частково нівелює 

необхідність у такого роду допусках при організації комутації ключів. 

4. За наявності інформації тільки про вхідну напругу ТКВ, комутація в ньому 

протягом півперіоду можлива тільки в одному напрямі  на підвищення напруги 

і фактично тільки в момент досягнення напругою свого амплітудного значення. 

5. При імпульсному навантаженні у вхідному струмі проявляються елементи 

нестаціонарності, внаслідок чого наперед визначені допустимі інтервали 

комутації будуть змінені, а система буде більш схильна до зривів комутації у 

вигляді напівперіодних сплесків КЗ.  

6. Для поліпшення умов комутації рекомендується модифікація конфігурації 

ТКВ, шляхом ввімкнення компонентів, які б ініціювали відповідний зсув фази 

струму, на постійній основі, або короткочасно, при дискретно-разовому принципі 

регулювання вузла. 

______________________________________________________________________  
 

У третьому розділі використано джерела інформації [61, … 66, 91, 92, 103, 

111, 115, 128, 130, ... 138, 142, ... 152] (див. перелік використаних джерел, с. 314-

324). 
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РОЗДІЛ 4 

 

ОРГАНІЗАЦІЯ КОМУТАЦІЇ В ТКВ ІЗ ОДНОФАЗНИМИ  

ТРАНСФОРМАТОРАМИ  

 

4.1  Підпорядкованість процесів комутації трансформатора принципу 

електромагнітної інерції 

 

У силових ТКВ під комутацією, як і в інших електричних колах, розуміють 

перехід такого вузла від одного стаціонарного енергетичного стану до іншого. 

Найбільш прийнятним є перехідний процес, параметри якого не виходять за межі 

відповідні аналогічним параметрам властивим суміжним стаціонарним станам 

вузла, які він об’єднує. При цьому енергетичні аномалії  на момент комутації, або 

безпосередньо після неї, будуть відсутні коли докомутаційне значення енергії   

A(к-) магнітного поля обмотки W1 трансформатора вузла зрівняється із  

конкретним післякомутаційним значенням енергії A(к+). Відомо поточне 

значення енергії в індуктивності A=Li2/2 [90]. Якщо при організації комутації 

керуватися цією залежністю, то рівність A(к-) = A(к+), за умови незмінності 

значення L, буде лише в одному випадку, коли i=i(к-)=i(к+)=0, тобто при перетині 

кривою струму свого нульового значення. Оскільки функціонування  ТКВ 

передбачає зміну його вихідної напруги то в інших випадках i(к-)≠i(к+). Проте 

практика показує прийнятність такого методу реалізації комутації лише для 

одного окремого режиму ТКВ – його холостого ходу, а в загальному, при i=i1, – 

переконливо доводить помилковість такого напрямку організації комутації. 

Через потокозчеплення ( = L.i) значення енергії A у магнітному полі 

обмотки виражається іншим чином: A=i/2. Це говорить про те, що в балансі 

(A(к-) і A(к+)) енергетичних станів ТКВ повинен бути ще один змінний параметр 
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– магнітний потік Ф, оскільки  = w.Ф. Він характеризується явно вираженими 

інерційними властивостями. 

У загальному виді, якщо взяти систему контурів (витків), в яких наявний 

електричний струм, то для такої системи було сформульовано принцип 

електромагнітної інерції [90]. Він безпосередньо випливає із правила Ленца, 

відповідно до якого у випадку, коли потік, зчеплений із контуром, змінюється 

(d var), то у ньому виникає е.р.с. (е), яка прагне викликати струм такого 

напряму, щоб цим самим перешкодити такій зміні потоку. Коли потік просто 

спадає, то в такому випадку е =  (d /dt). Тобто, в системі контурів із 

електричними струмами існує тенденція до збереження незмінними  наявних 

магнітних потоків, зчеплених із окремими контурами системи. Це фактично інша 

інтерпретація першого закону комутації, відповідно до якого струм в 

індуктивності безпосередньо до комутації дорівнює струму після виконання 

комутації.  Е.р.с. самоіндукції можна виразити і через індуктивність контуру (L), 

адже  = L.i , тобто: е= [dLi)/dt]= Ldi/dt).   

Формально порівнюючи цей вираз із іншим, відомим співвідношенням 

інерційних систем теоретичної механіки, для сили: f =  [d(m.v)/dt] =m(dv/dt),  

(де: m – маса тіла,. v – його швидкість) струм (i) асоціюють із швидкістю [90]. 

Тобто пропонується розглядати силу струму, як “електричну швидкість”, а 

потокозчеплення ( ), як електромагнітний аналог кількості руху. Характерною 

особливістю інерційних систем при зміні їх стану є можливість порівнювати не 

повні докомутаційні та післякомутаційні значення енергії, а обмежитися 

визначенням зрівняння одного із параметрів, які визначають її величину. 

Наприклад, для двообмоточного трансформатора  струм (i)  відповідає струму 

його холостого ходу (i0), а значення енергії в магнітному полі повинно бути 

модифіковано: A=Li0 i1/2, що є суттєво відмінним від величини енергії в 

однообмоточній індуктивності. При цьому, якщо брати до уваги наведені 

співставлення, то прийнятна зміна одного режиму (к-) трансформатора на інший 
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(к+), повинна відбуватися при співпадінні відповідних струмів ХХ (i0(к-), i0(к+)). 

Проте струм ХХ i0, як правило, має в порівнянні із номінальним струмом 

первинної обмотки досить незначну величину і в той же час є його складовою. 

Тобто, існує проблема виділення власне i0, на загальному фоні із нестаціонарними 

властивостями, що визначаються струмом навантаження та при достатньо 

великому діапазоні величин останнього.  

Виходячи із викладених мотивів, пропонується виконувати комутацію 

спрямовану на зміну режиму електромагнітного об’єкту при співпадінні  двох 

відповідних потоків Ф(к-), докомутаційного (поточного) та Ф(к+) 

післякомутаційного (усталеного). При цьому потік визначається, як: Ф . w1 = U1m 

∫ 
sin (2πf . t - π), що є передумовою абсолютної завадостійкості системи комутації. 

При визначенні ролі параметрів, пов’язаних із варіаціями потоку в 

магнітопроводах трансформаторів ТКВ, є раціональним відповідний аналіз із 

застосуванням пакету імітаційного візуального моделювання систем 

MatLab/Simulink/SimPowerSystems. Для цього пропонується імітаційна модель 

(рис. 4.1), що виконує лише одну функцію, вимкнення неповнокерованим ключем 

К1 трансформатора Т1 від мережі 220 V шляхом зняття керуючого сигналу при 

t=0,04c та візуальний вивід кривих магнітного потоку осердя в докомутаційний та 

післякомутаційний періоди. 

Рис. 4.1.  Модель комутації ТКВ із врахуванням ефекту насичення 

магнітопроводу 
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При цьому параметри трансформатора Т1 взяті аналогічними наведеним на 

рис. 2.4, тобто на зображенні діалогової панелі параметрів його моделі. Параметри 

джерела напруги ідентичні використаним для такого ж блоку в моделі, наведеній 

на рис 3.3. Тобто: Peak amplitude (V):  220*sqrt(2); Phase (deg):  – 90; Frequency 

(Hz): – 50. Відповідно величина опору активного номінального навантаження Rн 

складає 10 Ом. Візуальний вивід кривих магнітного потоку виконується за 

допомогою чотирьох послідовно з’єднаних елементів Voltage measuremen (V1), 

Gain (U>Ф(pu)), інтегратора та блоку спостереження та відповідної реєстрації 

даних Scope (Ф(pu)). Інтегратор та вимірювач напруги V1 береться із параметрами 

по умовчанню, а у єдиному діалоговому вікні підсилювача U>Ф(pu) має бути 

зроблений запис: 1/(220*sqrt(2)/(2*pi*50)), причому 220*sqrt(2) це значення 

амплітуди напруги на другій вторинній обмотці трансформатора (див. рис. 4.1). 

Необхідність множника (2*pi*50) витікає із виразу s=j.2f, що відображає 

параметр наступного блоку  інтегратора при його передаточній функції 1/s. 

Таким чином, при вказаних даних амплітуда усталеного магнітного потоку в 

номінальному режимі трансформатора зводиться до одиничного значення, тобто 

його поточні значення повинні змінюватись у рамках: 1 ...+1. 

 Коли із кожним наступним сеансом моделювання, змінювати величину 

опору навантаження та здійснювати при цьому вивід результатів в режимі 

накладання зображень кривих потоку Ф,  то можна одержати відповідне сімейство 

залежностей Ф=f(t) (рис.4.2). При цьому крива 1 відповідає чотирикратному 

перевантаженню Т1 (Rн =2,5 Ом), крива 2 – його двократній величині, графік 3  

номінальному опору навантаження (10 Ом), а інші залежності, в порядку своєї 

послідовності (номерів), відповідають значенням опору навантаження у 20, 40, 80, 

160 Ом, завершуючи режимом холостого ходу трансформатора (крива 8). Якщо 

продовжувати співставлення сімейства характеристик рис.4.2 із поведінкою 

механічних об’єктів, для яких  спад власної швидкості в середовищі із наявним 

зовнішнім опором після припинення впливу сили буде тим меншим, чим більша 

їх маса, то можна відмітити подібність із поведінкою потоку (Ф) після вимкнення 
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К1, при варіаціях величини навантаження (Rн) , а, значить, і його струму (Ін). 

Тобто, з часом, більшим значенням Ін відповідає менша величина затухання Ф 

(криві 1, 2) і навпаки, менша величина Ін спричиняє або суттєвий спад значення 

потоку (крива 7), або ж фактично його миттєве обнуління (крива 8) при режимі 

ХХ трансформатора. Цьому сприяє і неповнокерованість тиристорних ключів, що 

завжди вимикаються  при чисто індуктивному характері струму через них  в 

момент часу, відповідний амплітуді напруги U1, що відповідає значенню Ф=0. 

 

 

Рис. 4.2.  Магнітний потік  при варіаціях навантаження 

 

Якщо через деякий інтервал часу, наприклад, через 4 періоди напруги 

живлення U після зняття керуючого сигналу із ключа К1, що відповідає відліку t 

= 0,12c по осі часу для рис. 4. 2, для кожного навантаження визначити на цей 

фіксований момент величину потоку, то можна одержати відповідну залежність 

Ф=f(Rн) – рис. 4. 3.  

 

 

 

 

 

 

 

 

0

0,25

0,5

0,75

1

1,25 2,5 5 10 20 40 80 160

Ф

Rн(Ом)

(При t=0,12c)

Рис. 4.3.  Залежність потоку  від величини навантаження 
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Із неї випливає, що трансформатор при t = 0,12c, в тому разі коли його 

навантаження на момент попереднього вимкнення складало одну восьму частини 

від номінального саморозмагнічується фактично до  нульових початкових умов. 

Коли замінити значення Rн  для горизонтальної осі рис.4.3 на відповідні їм 

величини Ін (Ін=Uн/Rн) при Uн=220В, то тоді одержимо пряму залежність 

величини потоку на момент часу t = 0,12c від струму навантаження (рис.4.4). 

 

 

Рис. 4.4.  Залежність потоку  від струму навантаження 

 

Як свідчить відображена на графіках рис.4.2, 4.4  характер потоку (Ф) після 

вимкнення К1 при варіаціях величина навантаження (Rн) , а, значить, і струму (Ін),  

сам потік можливо ідентифікувати, як аналог швидкості механічних об’єктів. 

Проте, при цьому струм Ін відіграє в електромагнітних процесах роль свого роду 

маси, тобто степені інерційності процесу спаду потоку Ф.  Із цього випливає 

цілком практичний результат – при необхідності найшвидшого досягнення 

нульових початкових умов для магнітопроводу (Ф=0) необхідно перед 

вимкненням трансформатора від’єднати його навантаження. При вимкненні 

трансформатора в режимі глибокого перевантаження та необхідності 

якнайшвидшого його ввімкнення, фаза напруги, що подається на первинну 

обмотку, повинна бути такою, щоб полярність прикладеної напруги забезпечувала 

розмагнічування осердя, тобто протилежною до її полярності на момент 

вимкнення. 
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Разом із тим, крутизна спаду залишкового магнітного потоку залежить не 

тільки від величини навантаження, а і від значення струму намагнічування I0,  

наявність якого є необхідно умовою для створення в осерді трансформатора 

магніторушійної сили. Величина I0 залежить від внутрішніх властивостей 

трансформатора, тобто якості сталі магнітопроводу, конструкції трансформатора 

і т. п. Для реальних трансформаторів загального призначення та типових 

конструкцій при номінальній напрузі значення цього струму, що носить 

реактивний характер, майже співпадає із струмом холостого ходу IХХ, оскільки  

його активна складова, як правило, не перевищує 10% від значення струму ХХ. 

Логічним і закономірним  є твердження, що як сила прикладена до механічного 

об’єкту, при його рівномірно-поступальному русі, в середовищі із наявним 

зовнішнім опором, є свого роду мірилом цього опору, то можна припустити, що 

так же в цій же якості може виступати магніторушійна сила, або I0, але для 

електромагнітних систем.  Тобто, крутизна спаду залишкового магнітного потоку 

не прямо залежить від дії та власне величини I0, оскільки на  момент вимкнення 

I0=0 і ніяк не може впливати на потік, а від властивостей магнітопроводу, які цей 

струм відображає не тільки якісно, а й кількісно.  

Відповідно, на рис. 4.5  наведено сукупність кривих, що відображають у часі 

характер зміни потоку в магнітопроводі для тієї ж моделі рис. 4.1, алгоритму 

роботи ключа К1 тa 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 =10,0 Ом. Криві даного сімейства (рис. 4.5) в порядку зростання своїх номерів 

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

На рис. 4.6 показано, залежність значення потоку в магнітопроводі при 

досягненні часового відліку 0,12с, що припадає на кінець четвертого періоду 

напруги живлення, після зняття керування із ключа К1, від процентного значення 

струму ХХ (IХХ /I1n) трансформатора. Очевидно, що більш якісному 

трансформатору повинні відповідати менші величини IХХ, проте при цьому 
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значення залишкового магнітного потоку буде більшим, а процес 

саморозмагнічування осердя досить затягнутим. І навпаки, при достатньо великих 

значеннях струму холостого ходу потік після вимкнення спадає вже через  0,12с 

до значень достатньо близьких до нуля. 

 

 

Рис. 4.5.  Магнітний потік  при варіаціях струму ХХ 

 

Тобто,  при номінальному навантаженні на такий момент часу можливе 

повторне ввімкнення трансформатора із застосуванням жорсткого алгоритму 

комутації, який би враховував нульові початкові умови стану магнітопроводу. Але 

це можливо в такому разі, коли струм  його первинної обмотки IХХ, складе більше 

20% від її номінального струму I1n, що, як правило, неприйнятно. 

 

 

Рис. 4.6.  Залежність потоку  від величини струму ХХ 

 

 Таким чином, із розглянутих позицій, тобто досягнення 

саморозмагнічування осердя до прийнятних значень потоку, витікає, що більш 
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енергоефективному трансформатору повинна відповідати більш низька 

періодичність його комутації і навпаки. Тобто, в загальному випадку система, що 

має в своєму складі ТКВ із якісним трансформатором для забезпечення 

відповідних його умов роботи повинна мати більш низькі динамічні 

характеристики, що є неприйнятним, чим ставиться задача розробки таких 

алгоритмів комутації, як ОФТ, так і ТФТ, які б не залежали від параметрів як 

трансформатора, так і його навантаження.  

Таким чином, із форми кривих рис.4.2, 4,4, 4.5, 4.6 достатньо очевидно, що 

поведінка магнітного потоку, як свого роду аналога швидкості для механічних 

об’єктів,  в розглянутих прикладах якісно співпадає із відповідними залежностями 

руху матеріальних тіл заданої маси в середовищах із наявністю зовнішнього або 

внутрішнього опору. При цьому для електромагнітної системи аналогом маси 

матеріального тіла виступає струм навантаження IH, а кількісним показником 

внутрішнього опору спрямованим на протидію руху є струм намагнічування I0.  

Аналогія магнітного потоку по відношенню до швидкості відповідає принципу 

електромагнітної інерції і дозволяє більш усвідомлено підійти до питань 

організації комутації в ТКВ із врахуванням стану використаного трансформатора, 

а більш конкретно – його магнітопроводу. Цим спрямовується напрямок зусиль на 

розробку принципів зміни режиму ТКВ через належну організацію комутації, як 

електромагнітного об’єкту, яка завжди повинна була б відбуватися при 

співпадінні відповідних потоків характерних для докомутаційного і 

післякомутаційного стану пристрою.  

Враховуючи викладене, можна констатувати, що асоціація струму ХХ (i01) 

та швидкості матеріальної точки із точки зору складності організації комутації в 

ТКВ є більш проблемною, оскільки при іншому підході, очевидна функціональна 

пов’язаність напруг та потоків, а перші із них, в порівнянні із струмом, мають 

вужчий динамічний діапазон при меншій складності вимірювальної бази та 

засобів подальшої обробки сигналу. 
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4.2  Організація виконання комутації однофазного трансформатора 

та особливості протікання електромагнітних процесів 

 

При асинхронній комутації трансформатора, в залежності від потужності, 

сплески струму  в його первинній обмотці, в тому числі і у режимах, близьких до 

ХХ, можуть перевищувати в 5 –7 разів її номінальний струм, що природно є 

неприйнятним. Бажаним же є вихід відразу на усталений режим роботи. Варіант 

вирішення такого роду проблеми при використанні ОТФ, правда лише для одного 

окремого випадку, широко відомий і сформульований в теорії електричних машин 

[3]. Згідно із ним, при нульовому залишковому магнітному потоці осердя (Фз= 0), 

тобто при повному його розмагнічуванні, найбільш сприятливим для ввімкнення є 

момент досягнення амплітуди (Um) синусоїдальної напруги, що прикладається до 

первинної обмотки трансформатора.  

В такому випадку, після ввімкнення, амплітудне значення потоку Фm осердя 

трансформатора, при достатньому наближенні його до ідеального, відповідно 

залежності (1.3) визначається формулою: Фm = U1/(4,44  w1При цьому фаза  

магнітного потоку завжди відстає на чверть періоду від  фази прикладеної 

напруги, тобто при u1 = U1m sin t, маємо Ф = Фm sin (t – /2), де  U1m – 

амплітуда напруги u1, а величина потоку є функцією вольтсекундної площі u1 , або 

іншими словами – її інтегралом: Ф = (U1m/ w1 sin ( t – )dt.   Амплітуда струму 

намагнічування I0m, що утворює в осерді трансформатора магнітний потік Ф, або 

іншими словами – реактивна складова струму холостого ходу – буде дорівнювати: 

I0m = (Фm / w1) Rm.                    

    Проте найбільш наочним є  графічне представлення процесів, що і 

ілюструє рис.4.7, на якому наведено відповідно співмірні криві величин для 

випадку ввімкнення трансформатора по умовному сигналу керування Uу при  

t = 0,005c. При цьому величина магнітного опору осердя трансформатора Rm 

визначається кривою намагнічування, яка зображена у координатах I0, 
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U1  (рис. 4.7, б) відносними одиницями до їх номінальних значень без врахування 

явища гістерезису і  спрощено апроксимована трьома характерними лінійними 

відрізками.  При цьому середньому круто падаючому відрізку (аb) кривої 

відповідає найбільше значення Rm, а нахил крайніх відрізків по відношенню до 

нахилу середнього показує наскільки зменшується величина  Rm при переході  

потоком точок перегину (а – при позитивних значеннях Ф, коли Ф=+Фm=1 ; b – 

при негативному Ф, коли Ф= –Фm= –1 ) кривої намагнічування.  

 

 

а                                                               б 

Рис. 4.7.  Геометрична інтерпретація стаціонарного режиму трансформатора 

 

Якщо взяти геометричну інтерпретацію процесів при такій комутації 

(рис. 4.7), то першій позитивній чверті періоду (t=0,005…0,01с) напруги u1 після 

ввімкнення буде співставний вектор степені насичення (о-а) магнітопроводу на 

кривій його перемагнічування (рис. 4.7, б). В такому разі моменту часу  t=0.01с 

відповідає нульове значення u1=0 і максимальна позитивна величина 

намагнічування (+Фm ) осердя (точка “a”) на відрізку (ab). Перехід u1 в область 

від’ємних значень призводить до зменшення магнітного потоку, який досягне 

нульової величини в амплітуді напруги -U1m (t=0,015с). При цьому напрямок 

зміни степені намагнічування осердя на рис. 4.7, б показано вектором (а-о). 

Повний цикл перемагнічування осердя, із поверненням магнітного потоку із 

області його від’ємних значень у початкову точку із значенням Ф=0 буде 
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завершено при   t=0,025с,  тобто в позитивному максимумі напруги u1, що і 

відображено векторами кривої намагнічування та виділеними їм відповідними 

чвертями періоду вхідної напруги. 

Таким чином, в усталеному режимі роботи трансформатора загального 

призначення при його раціональному розрахунку перемагнічування осердя, як 

правило, відбувається на відрізку (ab) при максимальному значенні магнітного 

опору і мінімальному струмі I0. Такий випадок комутації є найбільш сприятливим 

для трансформатора, оскільки він відразу виходить на усталений режим роботи, 

тобто без струмових ексцесів. У випадку відсутності навантаження струм 

первинної обмотки буде дорівнювати струму холостого ходу трансформатора, 

який через незначний вклад своєї активної складової  буде по формі і фазі 

співпадати із кривою магнітного потоку. При номінальному активному 

навантажені струм I1, через незначну величину I0, в порівнянні з номінальним 

струмом, по своїх формі та фазі буде майже повністю співпадати із вхідною 

напругою U1. Різниця буде спричинена впливом індуктивності розсіювання 

трансформатора, тобто для більшості випадків – несуттєвою. Природно, що при 

навантаженнях менших номінального форма струму відповідно матиме проміжні 

варіанти між цими граничними випадками.  

В дійсності необхідно завжди мати на увазі варіативність навантаження від 

суто індуктивного характеру до суто ємнісного, чи його нелінійні властивості, що 

при дослідженні процесів будуть суміщатися із нелінійністю кривої 

намагнічування власне трансформатора, яка реально має, як раніше 

наголошувалося, далеко не такий спрощений вид, як показано на рис. 4.7, б. Тому  

підняті питання до недавнього часу не діставали належного розвитку. Побачити 

найбільш просто та доступно, наскільки величина  і характер вхідного струму 

трансформатора залежить від навантаження його вторинної обмотки можна, 

використовуючи модель рис. 4.1, в якій відредаговані параметри керування в 

діалозі Switching times ключа К1, таким чином щоб його функціонування 

відбувалося відповідно до форми сигналу керування Uу (рис. 4.7, а). Для цього 
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треба зробити у відповідних вікнах записи: Switching times [0.005], Initial status 

 0. Для фазового співпадіння напруги U1 (рис. 4.7, а) із результатами 

моделювання параметр фази (Phase)  її джерела повинна мати нульове значення.  

На рис. 4.8 наведено криві струму I1 для тих же параметрів комутації та 

трьох характерних варіантів навантаження (рис. 4.8, а – активне навантаження; 

рис. 4.8, б – чисто індуктивне, Lн= 0,03185Гн; рис. 4.8, в – чисто ємнісне, Сн=318,5 

мкФ) тобто із абсолютно однаковим значенням Zн=10 Ом).  

 

 

                  а                                                                      б  

 

 

в                                                                     г 

Рис. 4.8.  Струм первинної обмотки при різних характерах навантаження 

 

Відповідно до теорії перехідних процесів, при індуктивному навантаженні 

(рис.4.8, б), в порівнянні із активним (рис.4.8, а),  здійснюється “затягування” 

наростання струму I1= I1L, і його фаза та форма при номінальному значенні 

навантаження буде повністю співпадати із тими ж параметрами для магнітного 

потоку (рис.4.7, а) трансформатора. Форма I1= I1R, при активному навантаженні 

майже співпадає із вхідною напругою (рис.4.7, а), тобто вплив  власної сумарної 

індуктивності LT трансформатора несуттєвий. Ємнісне навантаження (I1=I1C) 

якісно змінює картину процесу (рис.4.8, в), наяву більш ніж на півтора-два періоди 
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коливальний процес установлення вхідного струму із значними піковими 

перевантаженнями (для порівняння на рис.4.8, в пунктирною лінією показано I1L ). 

Якщо говорити математичною мовою, то в даному випаду маємо збільшення 

порядку рівнянь для такого електричного кола від 1 (монотонний процес) до 2, що 

відповідає коливальному процесу. Період коливань, як завжди, визначається 

добутком  (LT Сн), а їх згасання – власним еквівалентним активним опором 

трансформатора Т1. При цьому через пікове перевантаження  необхідно належним 

чином вибирати ключові елементи, особливо це стосується напівпровідникових 

пристроїв, в яких можливе поступове руйнування структури переходів із 

наростаючим в часі погіршенням характеристик. Обмотки трансформатора також 

піддаються суттєвому перевантаженню: як показано на рис.4.8, г діюче значення 

струму протягом періоду напруги перевищує номінальне більш ніж у два рази, що 

еквівалентно чотирикратному збільшенню виділення тепла в часовому проміжку 

комутації. 

Якщо сумістити графіки потоків трансформатора  для двох крайніх 

різнохарактерних навантажень (рис.4.8, б, в), то, як видно із порівняння (рис.4.9), 

фази потоків співпадають, проте значення Фm(С) при ємнісному навантаженні 

(показано неперервною лінією) дещо більше величини Фm(L)  при його чисто 

індуктивному характері (в даному випадку –  приблизно на 4%). 

 

 

Рис. 4.9.  Магнітний потік при різних характерах навантаження 

 

Це пояснюється тим, що існує лінійна залежність між напругою і потоком 

відповідно до співвідношення (1.3). В даному  випадку ефект спричинено 

ємнісною (поперечною) компенсацією  власної індуктивності LT трансформатора 
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( для кожної обмотки w моделі трансформатора T1 – Lw( p.u.)=0,008, 

Rw(p.u.)=0,002.) Тому чим менше значення LT, тим більш мізерним стає вплив 

зміни характеру навантаження та його величини і навпаки. Важливо лише, щоб  

значення Фm не перевищувало своїх допустимих меж, які задаються точками a, b 

кривої (рис.4.7 б). Необхідно відмітити, що мінімальне значення магнітного 

потоку буде у випадку не чисто індуктивного навантаження, а  при його активно-

індуктивному характері, коли фазовий кут його повного опору буде співпадати із 

кутом повного еквівалентного внутрішнього опору трансформатора, тобто при 

синфазності відповідних струмів. Таким чином, як витікає із викладеного, 

величина та характер навантаження трансформатора 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. 

Як уже наголошувалося варіації магнітного потоку в процесі комутації 

трансформатора можна простежити на його моделі, яка внутрішньо забезпечує 

збереження і інших необхідних значень його параметрів, а також спостереження 

за їх поведінкою. Для цього необхідно лише у вікні параметрів (Blok Parameters) 

моделі Т1перейти на вкладку – Configurations і у вікні Measurements вибрати: All 

measurement (V, I, Flux), або Flux and excitation current (Im + IRm) і т. п. потім на 

полі моделі (рис.4.1) розмістити блок – Multimeter, відповідним чином задавши у 

ньому перелік необхідних параметрів та приєднавши блок візуального 

спостереження – Sсоре. Проте реальний трансформатор не дає можливостей 

такого роду сервісних послуг і тому на рис.4.1 приведена ілюстрація перетворення 

потоку у електричний сигнал. Для цього пропонується модифікація моделі, що 

передбачає введення додаткової обмотка Т1 – 2, проміжного фіктивного елементу 

Voltage Measurement (V1), що під’єднується завжди між електричними і 
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векторними ланками моделі, пропорційної ланки Gain (U>Ф(pu)) із коефіцієнтом 

підсилення: 1/(220*sqrt(2)/2/pi/50) для приведення до одиничного значення та 

інтегратора. Реальна схемотехніка рис.4.10 для моделі рис. 4.1 може бути іще 

простіша за рахунок суміщення двох останніх блоків простою пасивною RC-

ланкою R1, C1 та простого високоімпедансного повторювача (DA1). При 

номінальних значеннях елементів ланки, вказаних на схемі (рис.4.10), відношення 

її вхідної напруги до вихідної складає близько 100, проте подавати таку високу 

напругу немає необхідності, хоча б із точки зору безпеки: навіть при зниженні 

цього відношення на порядок ще забезпечується достовірність фази та величини 

потоку при похибці близько 1%, що є цілком прийнятним.  

 

 

Рис. 4.10.  Перетворення потоку у пропорційну напругу 

 

Зміщення моменту комутації від середини півперіоду вхідної напруги в той 

чи інший бік призводить до відносно короткочасного перехідного процесу, під час 

якого струм намагнічування  I0 різко зростає. Це пов’язано із появою асиметрії в 

кривій магнітного потоку, оскільки він є функцією вольтсекундної площі напруги, 

і виходу його амплітуди за межі, визначені  точками перегину (а, b), тобто в 

область низьких значень магнітного опору Rm осердя трансформатора. Це, власне, 

і ілюструє рис.4.11, на якому показано формування магнітного потоку при 

зміщеному вліво на 0,5 мс від моменту амплітуди (t=5,0мс) часу комутації 

первинної обмотки трансформатора Т1.  

Якщо співставимо потік Ф (рис.4.11, а) та криву намагнічування 

(рис.4.11, б), подібно розглянутому випадку комутації (рис.4.7) при фазовому куті 

– /2 (t=0,5мс), то одержимо цілком очікуваний результат: повний цикл 
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перемагнічування, відповідний, першому періоду U1, буде відбуватися між 

точками c та d кривої рис.4.11, б, а не в проміжку ab, що було притаманне 

номінальному усталеному режиму. При цьому амплітуда Фm , як і раніше, буде 

досягнута при U1=0, проте вона перевищить значення амплітуди свого усталеного 

значення  на dФm. В області від’ємних значень потоку Ф, навпаки, намагніченість 

осердя не досягне свого абсолютного максимуму (b –  рис.4.7, 4.11), характерного 

для усталеного режиму трансформатора, що наочно витікає із порівняння векторів 

o-d, d-o (рис.4.11 б) та o-b, b-o (рис.4.7, б). Таким чином, завжди наявна рівність 

відрізків ab та cd, проте розміщення останнього відносно нульової точки осей 

асиметричне. 

 

 

Рис. 4.11.  Геометрична інтерпретація насичення магнітопроводу 

 

Задача визначення I0m у геометричній інтерпретації вирішується, як 

показано на рис.4.11, проекцією потоку на криву намагнічування і в даному 

випадку він буде співрозмірною із номінальним струмом  I1n первинної обмотки. 

Можливості графічного аналізу дають досить доступне і наочне уявлення про 

природу появи сплесків струму у вхідних колах трансформатора, проте кількісно 

дають можливість оцінити лише амплітуду першого сплеску, але цим самим 

дається можливість первинної оцінки результатів моделювання. Подальший 

аналіз можливий лише із залученням раніше застосованих цифрових технологій. 
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Так, на рис.4.12, a показано характер зміни вхідного струму I1 на фоні дії 

номінального активного навантаження трансформатора. Із переходом до режиму 

холостого ходу трансформатора характер струму намагнічування буде виражено 

більш явно (рис.4.12, б).  

 

Подальше зміщення моменту ввімкнення трансформатора в тому ж 

напрямку збільшує вольтсекундну площу напруги u1 між моментом комутації і її 

спадом до нуля, відповідно будуть збільшуватися і екстремальні сплески струму 

намагнічування. Зміщення комутації трансформатора від моменту амплітуди u1 

(/2) вліво по осі часу, навпаки – зменшує вольтсекундну площу напруги u1 між 

моментами початку комутації і її переходом через нульове значення. При цьому 

вектором намагнічування не буде досягнуто точки перегину відповідної кривої, 

тому сплеску струму намагнічування в півперіоді, на який безпосередньо 

                                                            г 

Рис. 4.12.  Типові форми вхідного струму при різних режимах навантаження 
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припадає момент подачі напруги, за такої умови не виникне. Однак, оскільки 

асиметрія магнітного потоку буде наявна, сплеск струму I0 проявиться в 

наступному (негативному) півперіоді. Такий випадок ілюструє рис.4.12, в, г, 

відповідно для номінального активного навантаження та холостого ходу Т1. 

Як видно із рис.4.11, 4.12, у струмі I0 наявна однополярна аперіодична складова, 

пов’язана із поступовим виходом потоку осердя в зону великих значень Rm  кривої 

намагнічування. В такому разі використання параметру відносного положення в 

часі для кривих усталених процесів  – фазового кута –  для характеристики 

поведінки потоку Ф відносно напруги U1  стає дещо некоректним. Проте із 

рис.4.7, 4.11 очевидно, що позитивне значення вхідної напруги завжди викликає 

зростання магнітного потоку, а негативне – його спад, причому точки амплітуди 

потоку при синусоїдальній формі напруги завжди припадають на її нульове 

значення, що дає можливість приблизно уявити якісну картину процесів. Сама ж 

форма потоку і його величина визначається відомою формулою: 

Ф = (U1m/ w1 sin ( t – )dt. Тому, маючи прямий взаємозв’язок потоку і струму 

намагнічування, відзначаємо, що найбільш несприятливим, з точки зору 

досягнення I0 своїх максимальних значень,  буде   момент переходу вхідною 

напругою U1 свого нульового значення (t=0). На рис.4.13 показані криві струму I1  

для таких двох крайніх характерних моментів комутації при U1=0 і Фз= 0, причому 

рис.4.13 а відповідає ввімкненню при наростаючому U1, (перехід u1 в позитивну 

область значень, t=0с), а рис.4.13, б  відповідно – спадаючому U1 (перехід u1 в 

негативну область його значень, t=0,01с, або при ). Для наочності порівняння 

на криву процесу рис.4.13, а накладено графік рис.4.12, а, показаний штриховою 

лінією. Як видно по значенню амплітуди струму, такого роду прояви аж ніяк 

неможливо ігнорувати. Окрім того, тривалий і по своєму характеру аперіодичний 

процес супроводжується несинусоїдальним споживанням струму, що в цілому 

погіршує якість електроенергії та електромагнітну сумісність пристроїв. Із аналізу 

рис.4.11 … 4.13 випливає, що ввімкнення трансформатора в фазовому проміжку 
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0/2 при позитивному значенні вхідної напруги завжди супроводжується 

позитивним сплеском струму намагнічування, що в часі співпадає із півперіодом 

напруги на який припала комутація. Комутація в фазовому проміжку /2… 

при тому ж значенні напруги завжди викликає негативний сплеск струму, проте 

в  півперіоді, що є наступним за тим, в якому було проведено ввімкнення.  Це 

правило відповідно транспонується і на негативний півперіод комутації. 

 

Оскільки амплітуда струму спадає в експоненціальній залежності (рис.4.12, 

4.13) від величини показника, що є відношенням Rw1/Lw1 [3], тобто значень 

внутрішніх параметрів первинної обмотки w1 трансформатора, то можливо 

варіацією цих параметрів зменшити тривалість перехідного процесу. Наприклад, 

збільшення параметру Rw(p.u.) для даної моделі трансформатора (рис.2.3, 2.4) від 

0,002 до 0,02 призведе до візуально сприйнятного згасання сплесків струму, на 

фоні номінального його значення,  (рис.4.13, б) вже на восьмому періоді вхідної 

напруги, що показано штриховою лінією. Проте такий шлях поліпшення 

комутаційних властивостей для силових трансформаторів не є доцільним через 

вплив на інші суттєві його параметри, але ніщо не перешкоджає під’єднати на 

деякий час в комутаційне коло зовнішній демпферний резистор відповідної 

               а 

                                                 б 

Рис. 4.13.  Експоненціальність у сплесках вхідного струму трансформатора 

 

0 0.05 0.1 0.15

0

50

100

150

200

t (c)

I(A)

0 0.05 0.1 0.15

-200

-150

-100

-50

0
I(A)

(c)t



153 
 

 

потужності. Для моделі рис.4.1 просте введення додаткового активного опору 

послідовно із джерелом напруги, тобто свого роду збільшення його 

еквівалентного внутрішнього опору до 5,0 Ом, практично обмежує перехідний 

процес одним півперіодом, на який припав момент ввімкнення (рис.4.14). Графік, 

із метою наочності, показано для холостого ходу Т1, проте, як уже 

підкреслювалося, процеси, пов’язані із магнітним насиченням в режимі 

ввімкненої напруги U1, не залежать від типу чи степені навантаження.  

 

                             

Рис. 4.14.  Демпферне пригнічення вхідного струму 

 

Такого роду реалізація мінімізації перехідних процесів через необхідність 

вімкнення в коло силового струму достатньо громіздких елементів не є бажаною і 

виправдана лише при застосуванні механічних комутаторів. Більш прийнятним є 

принцип синхронної із напругою u1 комутації в моменти часу, в яких би 

забезпечувався для магнітної системи трансформатора вихід відразу на усталений 

режим роботи. Такий режим можна реалізувати лише при застосуванні 

напівпровідникових ключів змінного струму. Вище було підкреслено, що для 

одного окремого випадку – нульового значення залишкового потоку 

магнітопроводу – моменти вімкнення трансформатора завжди повинні співпадати 

із амплітудою вхідної напруги. А якщо мати на увазі, що тиристори при їх 

природній можливості відновлення ізолюючих властивостей  напівпровідникової 

структури (ключ К1 моделі рис.4.1 – має спрощені характеристики симетричного 

тиристора) при холостому ході трансформатора або індуктивному навантаженні 

будуть завжди закриватися в амплітуді напруги, коли Ф=0, то цим самим 

трансформатор завжди буде автоматично підготовлений до наступного вмикання 

в ті ж самі жорстко і наперед задані моменти часу, також співпадаючі із 
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амплітудою напруги. В деяких випадках [16] для реалізації якісного режиму 

комутації, тобто без згаданих сплесків струму (рис.4.13, 4.14), достатньо знання 

лише цих окремих особливостей. 

Проте часто трансформатор неможливо без додаткових засобів чи 

маніпуляцій привести до стану, при якому б Ф=0, наприклад, при активному 

навантаженні, коли струм I1 фактично співпадає із U1,  і самозакриття 

тиристорного ключа відбувається із спадом струму до нуля при  U1=0, що 

відповідає Ф=Фm. Після цього відбувається експоненціальне (тобто теоретично 

“затягнуте” в часі до безкінечності)  саморозмагнічення осердя трансформатора 

до Ф=0, а практично, до деякого залишкового значення потоку Фз. Причому, на 

момент наступного вмикання навіть при його відносно достатній віддаленості в 

часі, величина потоку може бути досить значною – Фз = (0,1…0,3)Фm , тобто 

такою, що нехтувати нею неможливо.  Таким чином, щоб мати можливість 

вімкнення трансформатора в один і той же найбільш прийнятний момент часу, 

необхідно приведення магнітопроводу до стану із значенням потоку Фз = 0. Були 

апробовані різні варіанти виконання цієї операції. 

Один із пропонованих методів оперативної підготовки трансформатора до 

наступного вмикання ілюструє рис.4.15, відповідно до якого в один із наступних 

півперіодів напруги після природного закриття ключа К1 виконується коротким 

імпульсом  керування його повторне замикання на час, дещо менший чверті 

періоду U1. Як видно із рис.4.15, а, потік в момент природної комутації ключа 

(t1=0,045c)  досяг своєї амплітуди і поступово став спадати. Повторне 

короткочасне вмикання ключа виконується при іншій полярності напруги U1 при 

t2=0,0909c (рис.4.15, б), із погляду достатності вольтсекундної площі u1 від 

моменту ввімкнення і до її нульового значення для компенсації потоку. Відносно 

великий часовий проміжок, в якому проходить спад потоку, тут вибрано із чисто 

наочного погляду, оскільки чим більший цей проміжок, тим більша 

невизначеність, якої ж величини повинна бути компенсаційна вольтсекундна 

площа. Тому раціональним є виконання такої операції по можливості 
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якнайшвидше. В такому випадку форма потоку та вхідних струму і напруги 

матимуть відповідно вид, як на рис.4.15, в, г. Природно, що в часі алгоритм роботи 

ключа також буде інший (t1=0,055c, t2=0,0601c). Оскільки за час між закриттям 

ключа К1 і його повторним вмиканням потік суттєво не встигає зменшитися, то t2 

фактично співпадає із моментом (t=0,06c) амплітуди U1.  

 

Такий вид процесів характерний для номінального навантаження 

трансформатора. Із його зменшенням крутизна спаду потоку буде збільшуватися, 

і в своїй межі – при холостому ході Т1 необхідність в компенсації відпадає. Таким 

чином, реалізація цього алгоритму виправдана при таких варіаціях активного 
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Рис. 4.15.  Установка нульових початкових умов потоку магнітопроводу 
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навантаження трансформатора, для яких внесок його власної індуктивності 

незначний. Коли мова іде про довільні варіації як величини навантаження, так і 

його характеру та часті і неперіодичні комутації, то, очевидно, що не можливо 

уникнути вказаних негативних ефектів, дотримуючись жорсткої синхронізації з 

фазою вхідної напруги.  

 Як підкреслювалося, наявна достатньо жорстка взаємозалежність між U1 і Ф 

(1.3), яка справедлива для усталених синусоїдальних форм даних величин. Тому 

пропонується уникнути проблем, пов’язаних із насиченням магнітопроводу при 

первинному вмиканні трансформатора та залишковим магнітним потоком при 

його вимкненні, шляхом реалізації в часі плавних наростання та спаду U1. Проте, 

маючи, як елемент реалізації комутації – тиристор, логічним є припущення, що 

змінне в часі фазове регулювання напруги U1 також може бути ефективним 

інструментом вирішення згаданих проблем. В цьому можна переконатися 

використовуючи ту ж саму модель (рис.4.1) модифікувавши відповідним чином 

керування ключем К1. Але постає питання визначення мінімального часу, при 

якому ще вдається одержати необхідний ефект. При переводі трансформатора у 

вимкнений стан та активному навантаженні ТКВ таку оцінку може дати графік 

наведений на рис.4.15, г, причому не тільки в часовій області, а і по формі напруги 

при реалізації такого алгоритму комутації. Можливість суттєвих змін характеру 

навантаження та властивість природної комутації ключа К1 дають однозначно 

визначитися тільки в одному  в необхідності збільшення комутаційного 

проміжку після закінчення стаціонарного режиму роботи хоча б до одного періоду 

напруги. Тому необхідна розробка іншого альтернативного методу комутації, 

який би дозволяв більш динамічні комутаційні цикли, не зводячи кожен раз 

магнітопровід до нульових початкових умов. Проте, яким би не був алгоритм 

реалізації того чи іншого методу комутації, але як випливає із викладеного та 

аналізу рис.4.7, 4.11, згідно із яким фазовий кут подачі вхідної напруги 

трансформатора повинен бути рівно таким, щоб в подальшому зумовлена ним 

амплітуда потоку не виходила за вказані допустимі рамки.  
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Якщо виходити із принципу електромагнітної інерції та підпорядкованості 

йому процесів, що супроводжують комутацію трансформатора, то мова може іти 

про порівняння потоків, причому один із них відомий – це миттєвий (поточний) 

потік наявний в магнітній системі трансформатора на момент його комутації. 

Тому пропонується вибрати інший об’єкт для порівняння такого ж самого 

фізичного смислу та розмірності,  а таким, єдино можливим, може бути лише потік 

в магнітопроводі, який може бути в майбутньому, тобто після закінчення власне 

всього процесу комутації. Таким чином, для реалізації пропонованого методу 

комутації іще до моменту власне її здійснення необхідно мати інформацію про 

усталений магнітний потік Фу трансформатора, що  буде наявний після його 

увімкнення.  

Необхідне значення цього потоку можливо одержати шляхом інтегрування 

напруги мережі живлення (2.2), а схемотехнічно –  шляхом дублювання елементів 

моделі рис.4.1 чи схеми рис.4.10 для спостереження за миттєвим значенням потоку 

Ф трансформатора і при’єднання входу цього другого вузла спостереження 

безпосередньо до джерела живлення. Якщо відобразити обидва потоки усталений 

Фу і миттєвий (поточний) Ф на одному  графіку рис.4.16, а за  тих же умов закриття 

ключа (рис.4.15, а), то одержимо їх цілком природне співпадіння до моменту часу 

t1. В подальшому, через закриття ключа, форма Ф набуде характер 

експоненціального спаду, а Фу – буде природно і далі мати вид синусоїди. 

Доведено, що прийнятні умови комутації будуть належати точкам співпадіння 

поточного Ф і усталеного Фу потоків, адже в такому випадку потік в 

магнітопроводі відразу стане циркулювати по траєкторії свого усталеного 

значення і ніколи не буде виходити за межі, що характеризують перехід до 

насиченого стану магнітопроводу. 

Перевірити це припущення можливо послідовним перебором у даному 

діапазону значення t2 – часу повторного увімкнення ключа К1. Як і в раніше 

проілюстрованих прикладах, такого роду процедуру будемо автоматизувати 

шляхом використання відповідного m-файлу. На рис.4.16, б…д наведено графіки 
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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.  

 

 
 

Приклади ілюструють повторне увімкнення трансформатора як при висхідному, 

так і при низхідному значеннях вхідної напруги, а також як при максимальному 

його наближенні до моменту попереднього закриття ключа, так і при відносному 

віддаленні від нього 

                                                       д 

Рис. 4.16.  Метод порівняння потоків при комутації ОФТ 
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Із рис. 4.16, а, б, г видно, що 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 значення потоку досягне нульового значення, то 

природно, що рівність Ф і Фу буде припадати на моменти амплітуди U1 і буде 

отримано окремий граничний випадку одержання точок комутації, на якому було 

наголошено на початку. В рамках програми моделювання була запропонована та 

виконана достатньо  проста реалізація системи керування комутацією із 

автоматичним дискретним вибором моменту увімкненн трансформатора при 

довільній в часі на це команді. Приклад моделі такого роду запропонованої 

системи наведено на рис.4.17.  

 

 

Рис. 4.17.  Система автоматичного вибору часових моментів комутації 

 

В основі системи керування моделі два канали інтегрування відповідних 

напруг: для визначення (величин) поточного  магнітного потоку (Integrator1) та 

усталеного потоку для післякомутаційного періоду (Integrator2)   із подальшим 

порівнянням результату їх операцій (Relational Operator). Блоки Timer1 та Timer2 

відповідно задають час зняття та наступної повторної подачі керування на ключ 

К1. Тригер D Latch перетворює лінійний (довільний) час блоку Timer1 в 

найближчий дискретний відлік, одержаний в результаті порівняння, від якого і 

починається відлік наступного ввімкненого стану К1. Щоб функціонування моделі 
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відповідало графіку рис.4.16, а, обрано такі параметри блоку Timer1 – Time (s): [0  

0.04], Amhlitude: [1  0]. Відповідно, для Timer2 друге значення параметру Time (s) 

довільне і задається бажаним інтервалом обезструмленого стану ключа. Тобто при 

параметрах  Time (s): [0.04  0.063 ], Amhlitude: [0  1] процес буде відповідати 

графіку рис.4.16, г (вмикання К1 при t2=0,0634с,), а при Time (s): [0.04  0.148] 

графіку рис.4.16, б, (повторне вмикання К1 при t2=0,1484с). Автоматизація 

моделювання та перебору значення параметру Time (s) блоку Timer2 також  

виконувалося за допомогою відповідного m-файлу, а візуалізація результатів  

при залученні належних засобів їх виводу, що ілюструвалося наведеними 

прикладами та досить детально описана автором [91, 92].   

Трансформатор в складі ТКВ, як було акцентовано, може мати ряд 

додаткових обмоток, що забезпечують функціональність вузла. В такому разі 

організація системи керування комутацією в понятійному плані дещо 

ускладняється, проте схемотехнічно різниця може бути не суттєва. На рис.4.18 

наведена такого роду модель системи, що пропонується для керування комутацією 

двоключовим автотрансформаторним силовим вузлом.  

 

 

Рис. 4.18.  Система вибору часових моментів комутації із двоключовим ТКВ 

 

При рівності номінальних напруг обох вторинних обмоток (44В) комутація 

виконується переводом струму із К2 на К1, тобто в сторону зниження напруги на 
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навантаженні R1, від UН=220В до UН=183В, оскільки коефіцієнт трансформації 

відносно R1 в новій конфігурації вузла має значення 220/(220+44)=0,833. 

Із порівняння рис.4.17 та рис.4.18, очевидною є візуальна повторюваність 

основних елементів моделей, за виключенням конфігурації силового блока. 

Суттєва різниця криється лише величинах параметрів блоків U>Fcore1, для якого 

він має значення: [1/(44*sqrt(2)/(2*pi*50)] і відповідно для U>Fcore2  

[0.833/(220*sqrt(2)/(2*pi*50)]. Якщо в знаменниках цих виразів не брати до уваги 

відмінність напруг відповідних обмоток, що відображені в них, то різниця  полягає 

у іншій величині коефіцієнту трансформації (0,833), присутньому у діалозі 

U>Fcore2. Коли ж реалізовувати комутацію у  зворотному напрямку (із ключа К1 

на ключ К2), то значення цього коефіцієнта знову повинно бути одиничним, 

оскільки напруга, яка повинна подаватися на первинну обмотку після виконання 

комутації, складе 220В. Тобто, запорукою належної комутації є правильне 

визначення усталеного значення потоку у післякомутаційний період. Це 

досягається відповідним арифметичним масштабуванням напруги живлення 

пропорціональним відповідним коефіцієнтам трансформації ТКВ. 

Таким чином, підсумовуючи викладене можна сказати, що обґрунтована 

можливість реалізації такого методу комутації, при  якому б гарантовано 

забезпечувалася відсутність комутаційних проявів, пов’язаних із насиченням 

магнітопроводу ТКВ. Його суть полягає в тому, що кожне наступне увімкнення 

трансформатора повинно виконуватися в момент рівності миттєвого 

(поточного) значення магнітного потоку його осердя із усталеним (майбутнім) 

значенням потоку, що буде наявним в магнітопроводі після комутації [139]. В 

деяких окремих випадках реалізації ТКВ, або варіаціях його навантаження 

можлива реалізація інших, на перший погляд, принципів одержання точок 

комутації, проте їх рішення є, як правило, окремими граничними випадками 

даного правила. 
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4.3 Комутація вольтододаткового трансформатора, принципи її 

організації та особливості перехідних процесів 

 

Як підкреслювалося, перенесення комутуючих елементів у силових 

виконавчих вузлах із використанням ВДТ із кола струму навантаження, 

пов’язаного із вторинною обмоткою трансформатора, у коло комутації його 

первинної обмотки, де значення струмів в стаціонарних режимах роботи у 

декілька разів менші, може бути істотним позитивним фактором [153, 154]. Проте, 

його не просто реалізувати, адже характер перехідних процесів в обох обмотках 

такого трансформатора, спричинених наявністю магнітопроводу із нелінійними 

властивостями та специфікою поточного з’єднання обмоток, має, складнішу 

природу взаємодії і важчий для осмислення [155, 156, 157].  

Раніше були виділені три найпростіші типові конфігурації під’єднання ВДТ 

(рис.3.23). Для всіх цих трьох схем та для розглянутих  їх режимів роботи на 

рис.4.19 наведені відповідні варіанти увімкнення  власне одних обмоток ВДТ 

відносно джерела живлення та навантаження для описаних стаціонарних станів 

ТКВ. 

 

                   (+)                           (0)                             (–)                    (+)                        (–)     

    

         
               а)                     б)                          в)                          г)                       д) 

 

Рис. 4.19.  Варіанти з’єднання обмоток ВДТ відносно джерела живлення 

 

Схемі рис.3.23, а відповідають стаціонарні конфігурації рис.4.19, а, б, в, а 

схемі рис.3.23, б – рис.4.19, г, б, д, проте у останньої, в порівнянні із першою, дещо 

інша одна із точок гальванічного зв’язку замкнутої первинної обмотки, але це не 

впливає на суть процесів. Схема рис.3.23, в є свого роду комбінацією  двох 
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перших, вона найбільш прийнятна з точки зору масогабаритних показників, 

особливо коли це стосується задачі компенсації відхилень напруги мережі 

живлення. Без зображення комутуючого вузла в режимах додавання – віднімання 

вона приймає  з’єднання у формі звичайного автотрансформатора (рис.4.19, а, д). 

При прямій вольтопередачі в одному випадку знову повторюється конфігурація 

рис.4.19, б, а в іншому ( замкнені К1, К3 ) реалізується синфазне замикання однієї 

обмотки.  

 Таким чином, за рахунок зміни порядку з’єднання обмоток ВДТ при 

регулюванні напруги відбувається варіація загального коефіцієнта трансформації  

(коефіцієнта передачі) ТКВ, що примушує в подальшому для досягнення 

прийнятного ходу комутаційних процесів, як і у випадку із організацією 

звичайного трансформатора із відводами, враховувати відповідним чином 

змінність значення усталеного магнітного потоку, що повинен циркулювати в 

осерді після проведення комутації.  

Для конфігурації рис.4.19, б (пряма вольтопередача, UW1 = UW2 = 0) 

Фm(б) = 0, тобто реалізується режим трансформатора струму. Відповідно для 

інших випадків: Фm(а) = U1/(4,44w1 – для режиму вольтододавання  

(рис.4.19, а) та Фm(д) = U1/(4,44w1+ w2)) для рис.4.19, д, тобто: 

Фm(а) /Фm(д) =1+ w2/w1. Для рис.4.19, г зустрічне увімкнення обмоток 

еквівалентно зменшенню числа витків w1 на w2,  і тоді Фm(а) /Фm(г) =1– w2/w1.    

Із порівняння конфігурацій аверсу напруги рис.4.19, а, г та її реверсу – 

рис.4.19, в, д видно, що останній реалізується зміною приєднання виводів обмотки 

W1 до джерела напруги. Якщо ж оперувати миттєвими значеннями величин, то 

для першого випадку u1 = U1m sin t, а для другого  u1 = –U1m sin t, де  U1m – 

амплітуда напруги u1. Як відомо фаза  магнітного потоку  завжди відстає на 

чверть періоду від  фази напруги U1, тобто Ф = Фm sin (t – /2), а миттєве 

значення потоку є функцією вольтсекундної площі u1, тобто: 

   Ф =  (U1m/ w1 sin ( t – )dt.                                     (4.1) 
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При цьому, ключі К1…К4, виконуючи реверс напруги U1 відносно обмотки W1,  

відповідно змінюють і знак потоку: Фm(а) = – Фm(в)  = – Фm(д) (1+ w2/w1). 

Необхідно підкреслити, що для трансформатора рис.4.1 при організації 

необхідних комутацій відповідно до наведених графіків (рис.4.16, б, г), можна 

відмітити наявність в них трьох характерних ділянок:  1) докомутаційний стан  – 

0 … t1;   2) стан, що характеризується вимкненим джерелом енергії і довільним 

спадом потоку  –  t1 … t2;   3) післякомутаційний стан –  t2 …Очевидно, що 

перший і третій стани ТКВ в тій же степені характерні і для ВДТ оскільки є 

початковим і кінцевим етапами комутаційного процесу. Другий, проміжний стан 

не є характерним для ВДТ, оскільки при всіх вимкнених ключах (рис.3.23) 

магнітопровід буде перемагнічуватися по колу U1 ,W2, R1, що загалом може 

спричиняти як позитивні, так і негативні явища. 

У підсумку бачимо, що на відміну від трансформатора напруги у його 

традиційному ввімкненні, ВДТ в  загальному випадку при усталеному режимі 

роботи і постійності вхідної напруги може мати, за рахунок наявності 

комутуючого вузла, як різнополярне так і різне по величині значення потоку 

осердя. Окрім того, ВДТ має  не один, а два варіанти стану свого магнітопроводу  

із нульовим значенням його усталеного потоку – при режимі прямої передачі 

(рис.4.19, б) та при вимкненні ТКВ і наступному саморозмагнічуванні осердя його 

ВДТ.   Для трансформатора напруги у традиційному варіанті застосування 

характерним є тільки останнє. Причина вказаних відмінностей – це варіативність 

конфігурацій з’єднання обмоток однієї відносно іншої. Тому для спрощення 

порівняння ходу процесів при комутаціях раціонально вибрати для аналізу схему 

рис.3.23, а, для якої при усталених режимах Фm(а)  = – Фm(в), тобто аверсне і 

реверсне  значення потоку визначається, на відміну від конфігурацій   рис.3.23, 

б, в, при незмінному U1 лише кількістю витків первинної обмотки. Такий вибір в 

більшій мірі відповідає і запитам практики, адже  схема рис.3.23, б 

характеризується при порівнянні не тільки збільшеними масою та габаритами 

ВДТ, але і вищим значенням еквівалентного внутрішнього опору структури. 
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Останнє спричиняється тим, що потужність, яка необхідна для забезпечення 

вольтододатку у даному випадку, завжди передається через  обмотку W2, чим 

викликає додаткове падіння напруги в колі навантаження.  

Враховуючи викладене та використовуючи в якості ключів змінного струму 

симетричні тиристори, на першому етапі можливо обмежитися аналізом лише 

однієї силової структури – рис.4.20, яка є спрощеним (половинним) варіантом 

рис.3.23, а. Імітаційна модель такої схеми в середовищі пакету MATLAB – також 

і по формі цілком відповідає фізичному аналогу (рис.4.21). Для визначеності, 

параметри моделі трансформатора, в тому числі і параметри кривої 

намагнічування, взяті такі ж,  як і розглянутому прикладі рис.4.1, за вимкненням 

номінального значення напруги обмотки W2 (UW2 = 44В) та зменшення числа 

обмоток Т1 до двох за рахунок виключення компонентів моделі, що ілюстрували 

варіанти виводу даних при моделюванні. При цьому  в аверсному режимі 

(увімкнений VS1) при номінальній потужності ВДТ ( Sn = 2200 ВА ) струм W2 

складе IW2= IR1  = 50 А, а опір навантаження R1 матиме в такому разі значення  

близько 5,28 Ом (Pн=13,2 кВт при UR1 =264 В). В режимі прямої вольтопередачі 

(увімкнений VS2) UR1 =0, тобто струм обмотки W2 при цьому ж навантаженні та 

U1 буде за рахунок зміни напруги (UW2 =0) приблизно на 20% меншим. 

 

               

 

 

 

 

 

     

Якщо розглянути процеси в магнітопроводі при переході ВДТ (рис.3.23, а) 

із режиму вольтозакоротки (рис.4.19, б, Фm = 0) в режим додавання напруги 

Рис. 4.20.  ВДТ із тиристорним 

комутатором 

 

Рис. 4.21.  Модель ВДТ із 

тиристорним комутатором 
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(рис.4.19, а, Ф=Фm ),  чи навпаки – реверсу (Ф= –Фm ) при холостому ході, тобто 

при R1= ∞, то будемо мати абсолютну аналогію із комутацією звичайного 

однофазного трансформатора із повністю розмагніченим осердям. При цьому, 

також як і при нульовому залишковому магнітному потоці осердя (Фз= 0)  

найбільш сприятливим для ввімкнення буде момент досягнення синусоїдальною 

напругою, що прикладається до первинної обмотки трансформатора, 

амплітудного значення (Um).  Як наголошувалося, для ВДТ увімкнення VS1 

(рис.4.20) повинно здійснюватися лише за умови зняття керуючого сигналу із VS2 

та подальшого закриття цього ключа. В іншому випадку матимемо аварійну 

ситуацію внаслідок виникнення режиму короткого замикання по колу U1, VS1, 

VS2. Таким чином, через нульові значення U1 та режим ХХ, що забезпечували 

стан магнітопроводу із Фз= 0, починаючи із моменту вимкнення VS2 маємо в часі 

ряд дискретних точок, співпадаючих із амплітудою вхідної синусоїдальної 

напруги, в яких можливе ввімкнення VS1 без будь яких струмових аномалій в 

первинній обмотці. Відхилення моменту вімкнення від такої точки в ту чи іншу 

сторону призводить до сплесків струму намагнічування, а їх абсолютний 

максимум припадає на  перехід синусоїди напруги через нуль [3, 139]. Оскільки 

при ХХ струм первинної обмотки носить майже чисто індуктивний характер, то 

закриття VS2 також співпадає із амплітудою u1 і таким чином часовий проміжок 

до комутації  VS1  відносно періоду напруги може бути несуттєвим. 

При суто індуктивному навантаженні ВДТ до деякої степені виникає 

подібність із режимом ХХ. В такому випадку при номінальному режимі 

індуктивність навантаження повинна складати L=16,6 мГн (XL=5,2 Ом). На 

рис.4.22, а показано характер зміни струму споживання iс у найбільш 

прийнятному випадку – до, після  та під час комутації на фоні рознесених для 

наочності по вертикалі умовних зображень сигналів керування (UC1, UC2) ключами 

VS1, та VS2 (рис.4.20), а на рис.4.22, б – відповідно напруги на навантаженні uн та 

магнітного потоку осердя Ф у співмірних величинах. Тут амплітуди кривих uн та 

Ф співставні, тобто нормовані по відповідних номінальних значень.  
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                               а                                                                б 

Рис. 4.22.  Зміна стану ВДТ при індуктивному навантаженні 

 

Зміна моменту вімкнення VS1 від середини позитивної частини півперіоду 

(t=0,04c) лише на 10% (t=0,041c) від його тривалості спричиняє уже суттєву 

аперіодичну складову в струмі споживання iс, що видно на фоні  порівняння 

(рис.4.23, а) із струмом навантаження iн. До комутації значення цих струмів 

абсолютно однакові, а після неї струм споживання за рахунок 

автотрансформаторного ефекту буде відповідно більшим, що наочно видно у 

позитивній області струмів на рис.4.23, а (t=0,041…0,012 c).  

 

                                             

                               а                                                               б 

Рис. 4.23.  Екстремальні перехідні процеси у ТКВ із ВДТ 

 

На рис.4.23, б показано характер поведінки магнітного потоку – від 

стаціонарного нульового значення до комутації – до перехідного та після неї. Як і  

зазначалося раніше, область графіку рис.4.23, б, що співставна відрізку осі (U, Ф) 

-1…1 відповідає максимальній величині магнітного опору Rm, а поза нею – 

мінімальній.  Тобто, кожне перевищення потоком вказаних меж завжди буде 

супроводжуватися відповідним збільшенням струму намагнічування, а через це і 

струму споживання. Також, як і у випадку ХХ трансформатора, екстремум струму 
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iс припаде на  ввімкнення VS1 при нульовому значення напруги (t=0,045c). Проте 

в даному випадку t=0,040c не єдина точка, в якій можлива прийнятна комутація з 

позицій мінімізації впливу струму намагнічування.   Цим же критеріям буде 

відповідати і кожний наступний момент часу, в який напруга досягатиме свого 

амплітудного значення. На рис.4.24, а показано струм споживання  у випадку 

вмикання VS1 на четвертому періоді струму після закриття VS2. Характерною 

особливістю даному випадку є зменшення струму iс в інтервалі між закриттям  

VS2 (t=0,04c) і відкриттям VS1(t=0,10c). В цьому разі первинна обмотка ВДТ 

розімкнена, сам трансформатор через з’єднано послідовно із навантаженням 

обмотку W2 відіграє роль нелінійного індуктивного опору, а магнітопровід буде 

примусово перемагнічуватися по траєкторії, подібній до меандру (Ф, рис.4.24, б). 

Висхідні та низхідні відрізки потоку відповідають максимальній величині 

магнітного опору, а в цілому він фактично відображає в прямому та дзеркальному 

зображенні криву намагнічування осердя. Напруга uW2 (рис.4.24, в) є похідною 

функцією потоку, має найбільші значення там,  де швидкість зміни потоку 

найбільша, і відповідно закону електромагнітної індукції протидіє u1. Внаслідок 

цього в інтервалі часу 0,04…0,10c у площині синусоїди вихідної напруги в районі 

її амплітуди наявні характерні гострокутні вирізи (uн, рис.4.24, б).  

 

   

         а                                             б                                            в 

Рис. 4.24.  Процеси у ВДТ при різних станах ключів комутатора 

 

 

Такої ж форми імпульси напруги, як на обмотці W2, будуть також 

трансформовані із коефіцієнтом w1/w2, в первинну обмотку і тому при виборі 
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комутаційних елементів необхідно відповідним чином це враховувати. Оскільки 

їхня амплітуда залежить від швидкості зміни потоку, то зміна нахилу кривої 

намагнічування суттєво впливає на uW2. На рис.4.24, в неперервною лінією 

показано uW2  для випадку, коли при номінальній напрузі  струм холостого ходу 

Iхх складає 5% номінального струму навантаження Iн (саме для такого значення 

Iхх  наведені всі приклади). Його збільшення до 33% Iн призводить при 

розімкнутій W1 до суттєвого зменшення амплітуди напруги uW2 (рис.4.24, в, 

штрихова крива), проте вольтсекундна площа uW2 в обох випадках буде приблизно 

однаковою. Оскільки збільшення  Iхх погіршує масогабаритні та енергетичні 

показники трансформатора, тому комутацію треба не розтягувати в часі, щоби 

вплив такого роду ефектів був мінімальним або взагалі відсутнім (рис.4.22).  

Зменшення величини навантаження також уповільнює степінь насичення 

магнітопроводу і призводить до аналогічного ефекту – зменшення амплітуди uW2. 

Причому в останньому разі точки прийнятної комутації з позицій мінімізації 

впливу струму намагнічування залишаться тими ж самими, тобто співпадаючими 

із моментами амплітуди синусоїдальної напруги.  

Перехід ВДТ (рис.3.23, а) із вольтозакоротки (рис.4.19, б, Фm = 0) до 

режиму реверсу напруги (рис.4.19, в, Ф= –Фm ) якісно не відрізняється від 

розглянутого. Різниця лише в усталених значеннях напруг та струмів до та після 

комутації. Модифікації схеми (рис.4.20) та моделі (рис.4.21) також є несуттєві, 

достатньо змінити виводи обмотки W1 в точках її з’єднання. 

А от комутація у зворотному напрямку –  переходу ВДТ із режиму 

вольтододатку (рис.4.19, а, Ф=Фm ) до прямої передачі (рис.4.19, б, Фm = 0) має 

свої особливості. Для її реалізації у моделі (рис.4.21) необхідно поміняти місцями 

блоки  Timer1 та Timer2, які задають алгоритм керування ключами. На рис.4.25, а 

для моменту ввімкнення  ключа VS1 t=0,04c наведено співрозмірні криві процесів 

для струму споживання iс (із масштабним коефіцієнтом – 150) та відносних 

значень (нормованих по номінальному значенню)  напруги на навантаженні uн, і 
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магнітного потоку осердя Ф. Як бачимо, дані криві фактично є дзеркальним 

відображенням (відносно вертикалі) відповідних графіків, наведених на 

рис. 4.23, а, б, і з усіх точок зору є прийнятними. Зміщення часу ввімкнення VS1 

на будь який наступний момент амплітуди напруги також призведе до процесів із 

дзеркальної подібністю, але вже при порівняння із рис. 4.25, а, б, в.  

 

                     

а)                                                            б) 

Рис. 4.25.  Перехід ВДТ від аверсу напруги до режиму прямої передачі 

 

Проте, якщо раніше (рис.4.23) незначне зміщення моменту ввімкнення 

ключа аверсного режиму спричиняло сплески струму намагнічування, а через 

нього і загального струму споживання iс, то в даному випадку будь який довільно 

вибраний момент комутації замикаючого W1 ключа не буде супроводжуватися 

такого роду проявами. Для прикладу на рис.4.25, б  комутація виконується у 

найбільш  несприятливий, із точки зору переходу як до аверсу, так і до реверсу 

напруги, момент перетину синусоїдою напруги нульового значення (t1=0,075c). 

Проте із порівняння кривих iс на рис.4.25, а  і рис.4.25, б бачимо, що в останньому 

випадку відбувається не сплеск, а зменшення струму споживання через 

затягування часового проміжку між закриттям одного  (t=0,04c)  та відкриттям 

(t=0,075c)  іншого ключів, тобто аналогічно із наведеним на рис.4.24. Але рівень 

намагніченості осердя трансформатора після закінчення комутації  в  цих випадках 

істотно відрізняється – від нульового значення потоку Ф=0 (рис.4.25, а) і до 

максимального Ф=Фm=1 (рис.4.25, б) в рамках лінійної ділянки кривої 

намагнічування.  Зауважимо, що варіація моменту t1. комутації замикаючого W1 
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ключа в діапазоні фазових кутів 0…призведе до наявності на момент закінчення 

комутації залишкового магнітного потоку в межах 1…0…+1. В подальшому 

відбуватиметься експоненціальне саморозмагнічення осердя трансформатора, що 

буде проявлятися аперіодичною складовою в струмі навантаження та напрузі на 

ньому. Але оскільки постійна часу такого процесу досить велика, то як правило, в 

енергетичному плані на це можна не зважати. Разом із тим, в режимах, близьких 

до ХХ ВДТ, енергії розмагнічування достатньо, щоб підтримувати у відкритому 

стані тиристор протягом декількох десятих часток секунди. Якщо не враховувати 

цю обставину, то можливе виникнення аварійних режимів КЗ.  Ще одним 

аргументом того, що замикання VS2 (рис.4.20) все ж таки необхідно проводити 

при фазовому куті відповідному амплітуді напруги, є те, що цим самим 

трансформатор завжди буде автоматично підготовлений до наступного вмикання 

із наперед відомими відносно потоку нульовими початковими умовами. Тобто, 

для забезпечення комутації ВДТ, прийнятної з точки зору недопущення сплесків 

струму намагнічування, необхідно незалежно від її напрямку, як починати, так і 

закінчувати її завжди при нульовому значенні магнітного потоку (свого роду 

дотримання принципів симетрії чи рівновіддаленості). Додержання цієї умови 

дозволяє спроектувати прості і ефективні системи керування комутацією із 

жорстким алгоритмом функціонування, ілюстрацією роботі яких є рис.4.22 та 

рис.4.25, а. Вони забезпечать працездатність комутуючого вузла у всьому 

діапазоні навантаження, проте із однією суттєвою поправкою: вони придатні лише 

для роботи у окремому випадку – чисто індуктивного навантаження.  

У викладеному в даному підрозділі акцент був зміщений на стан магнітної 

системи трансформатора, а щодо комутаційних елементів, то їх робота 

визначалася наступним правилом  – увімкнення потрібного ключа допускалося 

лише після закриття попередньо ввімкненого ключа, тобто необхідний деякий 

часовий проміжок між фронтами керуючих струмів чи напруг (UC1, UC2, рис.4.20). 

Коли фронти сигналів увімкнення і вимикання БК співпадають, то відповідно 

сформульованому у попередньому розділі,  правилу, комутація, яка спричиняє 
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після її завершення підвищення вихідної напруги силового вузла (рис. 3.23, 4,20), 

повинна припадати на часові відрізки, в яких вхідні струм та напруга мають одну 

і ту ж полярність, і навпаки, комутація у зворотному напрямку (зменшення 

вихідної напруги) повинна припадати на часові відрізки, в яких вхідні струм та 

напруга мають різну полярність. Якщо керуватися цим правилом, то у нашому 

випадку – чисто індуктивного навантаження – такого роду комутація в напрямку 

аверсу напруги можлива, наприклад, (із порівняння фаз струму та напруги – 

рис.4.25,  а) в інтервалах t=0…0,05c, 0,01…0,5c,…0,04…0,45c… і т. д..  На 

рис.4.26,  а наведені відповідні криві для часу комутації t=0,44c, тобто значно 

ближче до переходу напругою нульового рівня, чим до найближчого моменту її 

амплітуди.  При цьому у струмі споживання iс проявляються характерні сплески, 

пов’язані із зміною стану магнітопроводу ВДТ, тобто його насиченням. Те, що це 

так, свідчить і співпадіння  форми струму із магнітним потоком Ф осердя 

трансформатора. Таким чином, природа процесів та ж сама, що і в прикладі 

проілюстрованому, на рис.4.23,  а. 

 

                               

                      а                                                         б 

Рис. 4.26.  Вплив зміни параметру керування ТКВ із ВДТ при 

індуктивному навантаженні 

 

Як видно із рис.4.26, а, після  ввімкнення К1 (рис.4.21) потік майже досягає 

значення –2, тобто для запобігання небажаних сплесків струму необхідно на таку 

ж величину  збільшити значення індукції ВДТ.  В діалоговому вікні задання 

параметрів трансформатора (рис.2.4) апроксимована крива намагнічування 

визначається коротким рядом величин, віднесених до своїх номінальних значень, 
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у такій  формі: [0,0 ; 0.05,1.0 ; 1.0,1.05], де перша цифра групи виокремленної 

розділовим знаком “;”  відповідає відношенню величини струму обмотки  W1  при 

ХХ (I0) до значення її номінального струму (IW1 ном), а друга – UW1 /UW1 ном . 

Іншими словами струм ХХ обмотки W1 складає 5% від номінального значення у 

випадку, коли напруга на ній також є номінальною, і зрівнюється по величині із 

ним, коли напруга на обмотці перевищить на 5% свою номінальну величину.  

Тобто, коли відкоригувати параметри кривої намагнічування до виду [0,0 ; 0.05,1.9 

; 1.0,1.95], що буде означати збільшення до 90% установленої (габаритної) 

потужності ВДТ і таке ж саме підняття межі (від 1,0 до 1,9), за якою відбувається 

насичення магнітопроводу, то очевидно, що позбудемось і сплесків відповідних 

струмів (рис.4.26, б). Необхідно відмітить, що у першому випадку (рис.4.26, а) 

затухання магнітного потоку Ф в часі до своєї усталеної величини за рахунок 

енергії сплесків струму є значно швидшим, ніж у другому (рис.4.26, б). Через це 

час до наступної такого ж роду комутації в першому випадку буде коротший, ніж 

в іншому. Більш детально це висвітлювалося у попередньому підрозділі при 

розгляді процесів комутації при звичному ввімкненні трансформатора, проте 

наяву взаємозв’язок між моментом комутації і інтервалом часу до наступного її 

повторення. Як проміжний висновок із викладеного можна сказати, що при 

індуктивному характері навантаження найбільш прийнятною є точка комутації, 

яка припадає на момент часу відповідний амплітуді вхідної напруги. Цим 

забезпечується мінімальні габарити ВДТ, досягається максимальна швидкодія 

системи керування та відсутність екстремальних струмів.  

Робота ВДТ на індуктивне навантаження при комутації його первинної 

обмотки є, з точки зору її аналізу, найпростішим випадком, оскільки характер 

протікання процесів, як в навантаженні так і трансформаторі співпадають. При 

роботі ж на активне навантаження характер процесів дещо складніший. В цьому 

разі при номінальному навантаженні ВДТ природне закриття тиристорних ключів 

(К2 або VS2) внаслідок практичного співпадіння фаз напруг та струмів 

відбувається із переходом кривою напруги u1 нульового рівня. Проте вмикання 
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необхідного ключа К1, яким ВДТ переводиться в аверсний режим, безпосередньо 

після закриття К2, як і в раніше розглянутому подібному випадку (рис.4.26, а),  

через насичення магнітопроводу є також одним із найбільш незадовільних, що 

ілюструє рис.4.27, а. Коли ж далі змістити в часі ввімкнення ключа до 

найближчого моменту амплітуди напруги (рис.4.27, б, UC1), то спочатку струм 

повторюватиме форму вихідної напруги, але потім також одержимо сплеск струму 

споживання, проте уже протилежної полярності. 

 

                             

 а                                                              б 

Рис. 4.27.  Режими ВДТ при активному характері навантаження 

 

Із такої різнознакової направленості сплесків струму  iс  випливає, що 

момент увімкнення ключа, при якому б вони були відсутні, повинен знаходитися 

в проміжку t=0,045…0,05c, тобто в першій четверті періоду після закриття К2. 

Варіацією часу зміни UC1 нескладно визначити такий необхідний момент часу, для 

даного випадку це  t=0,0469с. Порівнюючи рис.4.26, б, та рис.4.27, б, бачимо, що 

у першому випадку маємо постійну синфазну подібність потоку та струму, а в 

іншому – наростаюче в часі зміщення фази вхідного струму, пов’язане зі зміною 

його характеру від активно-індуктивного (безпосередньо після вмикання К1) до 

чисто активного після затухання перехідного процесу. Тобто, активна постійно 

діюча складова iс, що визначається переважно навантаженням, діє в поперечному 

напрямку до індуктивної, пов’язаної із затухаючою величиною потоку осердя. 

Проте, при різних значеннях активного навантаження, на відміну від 

індуктивного момент часу, при якому увімкнення ВДТ до аверсного режиму 
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відбувається без сплесків струму намагнічування, змінюється (рис.4.28). Якщо 

взяти відлік в градусах від моменту переходу кривою напруги нульового рівня,  то 

даний інтервал часу складатиме – 55,8° …90°, тобто його тривалість – 3,1мс. Як 

видно із рис.4.28, лише  при потужностях навантаження, близьких до 

номінального (P=13,2 кВт) кут увімкнення ключа майже незмінний і може бути 

заданий в системі керування комутацією фіксованим.  

 

 

При переході із стану замкненої обмотки W1 до режиму реверсу напруги 

також простежується якісна відмінність у ході процесів, але не тільки в порівнянні 

з їх характером при індуктивному навантаженні, а і при активному, як приклад – 

відмінність від уже розглянутого суміжного переходу до аверсу ВДТ. На рис.4.29 

на фоні кривої вхідної напруги (при віднесеному до номінального значення її 

амплітуди) та номінальному активному навантаженні ВДТ показано умовні 

зображення рознесених по вертикалі надходжень сигналів керування UC  на ключі 

VS1, та VS2 за умови відсутності струмів намагнічування. Причому, тут 

негативний фронт UC2 відповідає моменту зняття керування із замикаючого  W1 

ключа, позитивний фронт UC1+ відповідає переходу до аверсу напруги, а UC1- – 

навпаки, до її реверсу. Як бачимо із рис.4.29, оптимальний момент увімкнення на 

аверс напруги W2 знаходиться ліворуч від моменту амплітуди (t=0,05с), а на 

реверс – праворуч, і майже співпадає (t=0,0549с) із нульовим значенням u1. При 

варіаціях активного навантаження момент часу, при якому перехід ВДТ до 
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реверсу відбувається без сплесків струму намагнічування, також змінюється 

(рис.4.30), і є фактично дзеркальним відображенням рис.4.28 відносно осі Р(кВт),  

коли її провести  із точки t=0,05с. Такого ж роду залежності (рис.4.28, 4.30) можна 

побудувати і при  змінах характеру навантаження, її величини і т. п., проте вони 

не дають відповіді, як же вибрати кут увімкнення в загальному випадку –

невизначеному характері навантаження ВДТ та його величини.  

Питання стане більш ясним, коли відтворити епюри сигналів керування 

рис.4.29 на фоні магнітних потоків (рис.4.31, а) для аверсу ВДТ (+Ф) та його 

реверсу (–Ф); для наочності моменти вмикання відповідних ключів зміщені на 3 

півперіоди від точки (t=0,045с) природного закриття VS2. Як видно із рисунку, на 

перших двох етапах комутації (1 – нульового значення Ф, t=0…0,045с, 

2 – трапецієподібної форми потоку, завдяки примусовому перемагнічуванню 

осердя через обмотку W2 струмом навантаження від  t=0,045с і до позитивного 

фронту UC1+) характер поведінки потоку абсолютно ідентичний. І лише на 

третьому етапі – усталених потоків (+Ф, -Ф), що починаються від відповідних 

позитивних фронтів UC1+ і UC1, бачимо, що +Ф є дзеркальним відображенням –Ф 

і навпаки.  

Це і є формальною причиною різниці поведінки функцій, відображених на 

рис. 4.29, … 4.31. Значення потоку при вибраних моментах вмикання  VS1 як при 

реверсі напруги W2, так і її аверсі, вкладається в межі +1…-1 (рис.4.7), тому 

природно, що сплесків струму спостерігатися не буде. Проте, як і при звичайному 

під’єднанні трансформатора (рис.4.1, 4.11),  зміщення фронтів UC1+ і 

UC1спричинить перевищення потоком вказаних меж та, як наслідок, призведе до 

сплесків iс (рис.4.27, а, б).   

Щоб сформулювати алгоритм вибору бажаних моментів комутації  VS1, 

змістимо його ввімкнення в часі (рис.4.31, б, в), тобто криву Фа комутаційного 

проміжку другого етапу продовжимо вправо, а синусоїду усталеного значення 

потоку Фу ВДТ  відповідно вліво і таким чином накладемо комутаційну та 

передкомутаційну області графіка. На рис.4.31, б цифрами від 1 до 12 показано 
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точки співпадіння Фу з кривими потоків другого етапу комутації – Фа при 

номінальному, та Фбпри зменшеному на два порядки навантаженнях. 

 

 

а 

 

б 

 

в 

Рис. 4.31.  Метод порівняння потоків при комутації ВДТ 

 

Порівнюючи рис.4.31, а і рис.4.31, б, бачимо, що точка 7 відповідає випадку 

комутації рис.4.31, а. Співставляючи рис.4.29 із рис.4.31 і знаючи, що між 

усталеними напругою і потоком є однозначна подібність з різницею лише в 

фазовому куті /2, відзначаємо, що даній комутації відповідає точка 1. 

Використовуючи модель рис.4.21 та методи автоматизації процедури 

моделювання, які застосовували раніше, переконуємося, що і інші точки 

відповідають режиму бажаної комутації. Розміщення парних точок – 2, 4, 6, …, що 

відповідають моментам комутації в режимі малого навантаження, суттєво 

відмінне від непарних, що є відображенням залежності рис.4.30.  
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Таким чином, перехід ВДТ в режим аверсу повинен виконуватися в момент 

рівності миттєвого значення магнітного потоку його осердя із усталеним 

значенням потоку, що буде наявним в магнітопроводі після комутації, тобто для 

ВДТ також справедливе правило здійснення комутацій, яке було прийнятне для 

трансформатора у звичайній класичній конфігурації його при’єднання. 

На рис.4.31, в показано відповідні криві та точки комутації для реверсу ВДТ. 

Основною особливістю є локалізація точок комутації при номінальному режимі 

навантаження в моменти амплітуди усталеного потоку осердя трансформатора і 

подальша зміна як Фа, так і Фу в одному напрямку. На практиці при жорсткій 

установці моменту комутації відносно фази напруги це приводить до деякого 

зменшення амплітуди сплесків струму намагнічування в порівняння із аверсним 

переходом. В цілому даний приклад є ілюстрацією залежності рис.4.30. Зворотний 

перехід від реверсу (аверсу) напруги W2 до вольтозакоротки, якщо прийняти за 

основу визначення точок комутації, принцип співпадіння миттєвого і усталеного 

потоків буде відрізнятися лише одним – величина усталеного потоку повинна бути 

нульовою. Тобто, при відповідній модифікації рис.4.31, б, в він повинен буде 

відображатися уже не синусоїдою, а горизонтальною прямою. При візуалізації 

сказаного точки комутації будуть співпадати із перетинами Фа  або Фb  нульової 

лінії Фу=0.  

Особливості комутації ВДТ, які висвітлювалися аналізом його роботи при 

індуктивному струмі W2, в повній мірі  стосуються і процесів при його активному 

навантаженні. При ємнісному характері навантаженні, принцип визначення точок 

комутації також залишається точно таким же, як і у випадку монотонного ходу 

комутаційних процесів, тобто активно-індуктивному навантаженні. Проте, 

наочність графіків процесів, через їх коливальність, ускладнюється.  

Таким чином, для реалізації даного принципу необхідно знання величин 

двох потоків – миттєвого і усталеного для післякомутаційного періоду. 

Визначення першого, як для моделі так і фізично уже наводилися (рис.4.1, 

рис.4.10). Другий – для даної конфігурації ВДТ і за умови достатньо невеликих 
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значень його повного внутрішнього опору, отримується також простим 

інтегруванням вхідної напруги. Проте для інших конфігурацій ВДТ необхідна 

відповідна корекція, так для схеми рис.4.19, г одержану величину відповідно 

зменшуємо на коефіцієнт (1– w2/w1 ), а для рис.4.19, д – збільшуємо у (1+ w2/w1) 

рази.  

Була розроблена модель (рис.4.32), яка реалізує автоматичний вибір 

найближчої точки комутації при довільно заданому часі ввімкнення  відповідного 

ключа. За основу взято модель аналогічного призначення для звичайного 

трансформатора (рис.4.17, 4.18). 

 

 

Рис. 4.32.  Система автоматичного вибору часових моментів комутації ВДТ 

 

Основою моделі також є два канали інтегрування напруги із подальшим 

порівнянням результату їх операції. Відповідно, блоки Timer2 та Timer1 почергово 

задають час зняття та подачі керування на необхідні ключі. Тригер D Latch 

перетворює аналоговий відлік часу, що задається блоком Timer1 чисто 

суб’єктивно, тобто по бажанню чи в силу настання необхідності, в найближчий 

дискретний відлік, одержаний в результаті порівняння, від якого і починається 

відлік увімкненого стану К2. Цей момент часу і буде найбільш прийнятним з точки 

зору недопущення екстремальних сплесків струму споживання. 

Таким чином, підсумовуючи викладене, відзначаємо, що при мінімально 

можливих габаритах ВДТ одномоментна дискретно-разова комутація його 

первинної обмотки для уникнення сплесків струму, пов’язаних із насиченням 

магнітопроводу, можлива лише в момент досягнення прикладеною 
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синусоїдальною напругою свого амплітудного значення, що відповідає нулю його 

магнітного потоку. Реалізація цього можлива лише у випадку повної керованості 

ключів змінного струму, тобто при використанні транзисторів, тиристорів із 

примусовою комутацією і т. п., а при природній комутації тиристорів лише у 

окремому випадку, при чисто індуктивному навантаженні.  

Коли неможливо забезпечити такого роду комутацію суміжних ключів і 

виникає режим розімкненої та від’єднаної первинної обмотки (характерно при 

природній комутації тиристорів) необхідно керуватися правилом, відповідно до 

якого ввімкнення потрібного іншого ключа повинно виконуватися в момент 

рівності миттєвого значення магнітного потоку осердя ВДТ із усталеним 

значенням його потоку, який повинен бути після комутації. І хоча при цьому 

можна одержати цілий ряд дискретних часових відліків, в яких можливе 

ввімкнення наступного необхідного ключа, проте цей комутаційний період часу 

необхідно, по можливості, не затягувати через сплески напруги на обмотках 

трансформатора. Вмикання повинно бути виконане у найбільш близький 

прийнятний ( по вказаному критерію ) момент часу після закриття попередньо 

увімкненого ключа, оскільки перший сплеск напруги на обмотках має найменшу 

амплітуду. Таким чином зміна режиму роботи трансформатора повинна 

виконуватися в момент часу коли значення потоку буде однаковим, спільним для 

поточного (попереднього) і наступного режимів, що відповідає принципу 

електромагнітної інерції. 

Реалізація наведених принципів дозволяє повністю використати 

електроенергетичні ресурси вольтододавчих трансформаторів, уникнути різного 

роду ексцесів через появу аперіодичних складових в струмі споживання, 

поліпшити динаміку системи регулювання. Розроблені системи організації 

керування комутацією, що базуються на даних принципах (див. розділ 6), 

пройшли відповідну схемотехнічну апробацію, і показала реальність 

унеможливлення, в процесі регулювання напруги за допомогою ВДТ, небажаних 

перехідних ексцесів, незалежно від величини навантаження, його характеру, 

кратності перевантаження і т. п.  
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4.4 Організація комутації у ТКВ із двотрансформаторними 

топологічними конфігураціями 

 

Конфігурація структур ТКВ, як було показано раніше (див. підрозділ 1.2), 

може мати значно складніший вид, від наведених на рис.1.12, або рис.3.23. При 

цьому силовий вузол може мати два і більше трансформаторних компонентів 

різного функціонального призначення [12, 61, 64, … 66].  В такому разі при 

реалізації системи організації комутації необхідно мати основні розрахункові 

параметри ТКВ, які стосуються діапазону регулювання, напруг на обмотках, 

алгоритмів функціонування. Також необхідний більш детальний розгляд 

функціонування систем організації комутації в складі загальної системи 

регулювання, яка має, в свою чергу, свої специфічні вузли обробки відхилення 

вихідної напруги, регулятори і т. п. Для прикладу можна взяти стабілізатор змінної 

напруги (СЗН), спрощена силова схема якого наведена на рис.4.33, a.  

 

        

а         б 

Рис. 4.33.  Схема двотрансформаторного силового ТКВ 
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Принцип його роботи ілюструє рис.4.33, б, на якому показано 

двообмоточний ВДТ (T2) один кінець первинної обмотки якого під’єднано до 

середнього відводу (b) ЛАТР (T1), а інший до ковзаючого по витках обмотки 

контакту SL.   Діапазон регулювання такого ТКВ, при незмінності коефіцієнта 

трансформації Т2, визначається лише напругою в кінцевих точках ( “а”, “с”) 

єдиної обмотки T1, а режим (аверсу, реверсу, вольтозакоротки) роботи Т2 

залежить від полярності з’єднання його обмоток та положення контакту SL 

відносно середньої точки “b” . Якщо прийняти полярність з’єднання обмоток 

ідентичною до рис.4.33, a, то розміщення контакту SL на частині обмотки між 

точками “а”, “b” буде відповідати аверсу напруги, між точками “b”, “c”  реверсу 

напруги, а фіксація SL власне на точці “b” нульовому потенціалу  на обмотках 

Т2. Очевидно, що для схеми рис.4.33, б дискретність регулювання напруги 

визначається величиною напруги на одному витку Т1, а для ТКВ рис.4.33, а, в 

першу чергу, кількістю ключів – 8шт. при фактично однаковому або співмірному 

діапазоні регулювання. При цьому кількість (J) коефіцієнтів передачі kП вузла 

дорівнює числу ключів (N), тобто: J=N=8. Додатково на  схемі рис. 4.33, а 

наведено варіант реалізації обмоток керування комутацією (W1k, W2k, W3k). 

Для конкретизації прикладу задамося номінальною вихідною напругою 

СЗН: U1.nom = 220,0B, діапазоном стабілізації D вхідної напруги при холостому 

ході ТКВ, виходячи із нижньої (U1.min =150,0B) та верхньої (U1.max=260,0B ) його 

меж. Тобто: D = U1.max – U1.min  =260,0  150,0=110,0B, коефіцієнт ширини 

діапазону: G = U1.max  U1.min = 260,0150,0 = 1,7333, а коефіцієнт   похибки 

регулювання ТКВ (рис.4.33, a) при кількості ступенів регулювання n = 8  буде 

дорівнювати: 

 = 
8 G = 8 1,7333  = 1,07117. 

Похибка регулювання напруги в процентах за рахунок його дискретності 

має значення:  = 100.( -1)/( -1) = 100.(1,07117 - 1)/(1,07117 + 1) = 3,437%, а її 

величина в вольтах складе: U2 = .U2.nom /100 = 3,437.220,0/100 = 7,560B. При 
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такій величині U2 верхнє (U2.max) та нижнє (U2.min) значення вихідної напруги 

відповідно складуть: U2.max =U2.nom +U2 =220,0+7,560=227,56 B  та U2.min = 

= U2.nom  U2 =220,07,560=212,44 B. 

Робота ТКВ в заданому діапазоні стабілізації напруги  полягає у 

почерговому вмиканні належного ключа від К1 (при U2  U2.min) до К8 (при 

U2  U2.max). Це ілюструє конкретна функціональна діаграма роботи ТКВ ( 

рис.4.34). 

 

 

Рис. 4.34.  Діаграма роботи двотрансформаторного ТКВ 

 

Найбільший коефіцієнт передачі (КП) напруги ТКВ буде при замкненому 

ключі К1 із значенням: КП.max=КП.1=U2.min/U1.min =221,44/150,0=1,416. Інші сім  

коефіцієнтів передачі КП.2 ...  КП.8  визначаються із виразу [12]:    КП.і = КП.1/ 
(j-1)

, 

де  j – порядковий номер ввімкненого ключа. Тобто,  КП.2 = КП.1/ =1,416 /1,071 

=1,322. Значення всіх коефіцієнтів (КП.і) та напруг (U1.i), що припадають на межі 

інтервалів роботи відповідних ключів зведено в таблицю 4.1. Як видно із стовбця, 

відповідного роботі першого ключа К1 таблиці 4.1 його інтервал роботи складає 

від U1.min =U1.1 =150,0 B  і до U1.2 =U1.min ( )=150,0.1,071=160,68 В. Інші сім 

значень вхідної напруги U1.(j+1) визначаються із виразу:  U1.(j+1) =U1.min .  
j. 

Очевидно, що таблиця 4.1 є числовою інтерпретацією рис.4.34 і навпаки. 

Наведені числові викладки для ТКВ рис.4.33 характеризують параметри 

його вхідних U1 та вихідних U2 величин в процесі його функціонування як 
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виконавчого вузла СЗН та ілюструють принцип роботи останнього. Проте, при 

організації комутації в даному вузлі на принципі порівняння потоків, необхідно 

мати значення  потоку у стаціонарному стані Т2 у післякомутаційний  період, яке 

можливо визначити лише на основі знання конкретних коефіцієнтів 

трансформації всіх обмоток Т1 та напруг на них. Тобто, приведені кінцеві числові 

значення розрахунків є лише основою для подальшого розширення кількості 

необхідних параметрів для Т1 і Т2.  

 

      Таблиця 4.1 

Значення коефіцієнтів передачі та вхідної напруги на межах 

інтервалів роботи відповідних ключів ТКВ (рис.4.33, а, рис.4.34). 
 

№ ключа (j) 1 2 3 4 5 6 7 8 

КП.j 1,416 1,322 1,234 1,152 1,076 1,004 0,9375 0,875 

 (В) 150,0 160,68 172,11 184,36 197,48 211,53 226,60 242,72 

U1.(j+1) (В) 160,68 172,11 184,36 197,48 211,53 226,60 242,72 260,00 

  

 Якщо позначити через Ws, послідовне з’єднання всіх секцій (W1 …W8), 

трансформатора T1, то після відповідного розрахунку (див. підрозділ 6.3) можна 

одержати співвідношення між витками секцій T1, віднесене до загальної кількості 

його витків ws. У таблиці 4.2 представлені дані цих розрахунків для Т1, а також 

для ВДТ (Т2). 

 

     Таблиця 4.2 

Співвідношення між обмотками живлячого T1 та вольтододаткового 

     T2 трансформаторів (рис.4.33, а) 
 

T1 T2 

w1 /ws w2 /ws w3 /ws w4/ws w5 /ws w6/ws  w7 /ws  w8 /ws  w9/w10 

0,0704 0,0447 0,1235 0,1320 0,1415 0,1516 0,1623 0,1739 0,503 

 

Такого роду силовий блок раціонально застосовувати у відносно 

здешевлених  (“бюджетних”) малопотужних СЗН, про що свідчить реалізація 

спільної точки з’єднання ключів К1 … К8 із метою спрощення їх поєднання із 
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системою керування. У більш потужних варіантах ТКВ реалізацію переходу від 

аверсу ВДТ до його реверсу і навпаки, слід виконувати відповідно до рис.3.23, в, 

що дає суттєве зменшення струму ключів через зменшення коефіцієнту 

трансформації ВДТ.   

На рис.4.35 показано узагальнений варіант схеми такого вузла, але із ВДТ, 

ввімкненим у вхідний контур напруги U1. При такому ж значенні параметру J, як 

і для схеми, наведеній на рис. 4.33, a, порядок  роботи ключів в діапазоні варіацій 

U1 ілюструє рис.4.36 (варіант “А”). Використовуючи принцип оберненості 

(дуальності) для такого роду структур (коли вихід вузла використовується, як вхід 

і навпаки), одержимо фактично дзеркальне відображення схеми рис.4.35, проте 

алгоритм роботи ключів повинен бути змінений і відповідати варіанту “Б” 

(рис.4.36). В загальному випадку при кількості ключів N число можливих 

стаціонарних станів J вузла дорівнює J=2(N-2), звідки  можна визначити 

необхідне число ключів: N=0,5J+2. Ключ К0,5J+1 забезпечує аверсний режим 

роботи ВДТ (Т1),  а  К0,5J+2   реверсний,  при   його коефіцієнті  трансформації  

рівному:   =   = 02 01W W .  

 

 

Рис. 4.35.  Узагальнена структура двотрансформаторного силового ТКВ 
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. 

Набір необхідних напруг для регулювання у кожному із цих режимів ВДТ  

забезпечує автотрансформатор Т2. При цьому для Т2 є бажаним співпадіння 

виткових співвідношень обмоток як при “аверсі”, так і “реверсі” ВДТ та по 

можливості зменшення числа секцій автотрансформатора, що спрощує його 

конструкцію. Відповідно це спрощує організацію системи комутації, оскільки 

зменшує число варіантів значень усталеного магнітного потоку для 

післякомутаційного періоду.  
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Рис. 4.36.  Діаграма роботи ключів двотрансформаторного ТКВ 

 

 Щоб провести розрахунок ТКВ (рис.4.35) у загальному виді, задаємо, що: 

 

сW = 1W + 2W + … + jW + … 0,5 1JW  =

0,5 1

1

J

i

i

W




 , 

.вихW = 0W + 1W + … + jW + … 0,5 1JW  =

0,5 1

0

J

i

i

W




 . 
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Тоді вираз коефіцієнту трансформації (  ) для Т2 матиме вид:   = 

0,5 1

1

J

вых i

i

W W




  

і відповідно нормовані значення обмоток Т2 по сW  :  
'

iW = 
i

c

W

W  =

0,5 1

1

J

i i

i

W W




 . Для 

діаграми роботи ТКВ (рис.1.5, б,  рис.4.35) для точок перетину відрізків  

відповідних kПj із прямою U2 min справедливі дві системи рівнянь. 

 Для аверсного режиму: 

U2min=   '2min
1min 0,5 11

1
J

U
U W



 


 
   

, 

U2min=   ' '2min
1min 0,5 1 0,51

1
J J

U
U W W




 


 
    

, 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

U2min=   0,5 1 ' '2min
1min 0,5 1 21 ...

1

J

J

U
U W W




 





 
     

. 

Для реверсного режиму ВДТ: 

U2min=   0,5 '2min
1min 0,5 1

J

J

U
U W 




 
 

 
, 

U2min=   0,5 1 ' '2min
1min 0,5 1 0,5

J

J J

U
U W W 







 
  

 
, 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

U2min=   1 ' ' '2min
1min 0,5 1 0,5 2...J

J J

U
U W W W 







 
    

 
. 

 Після належних перетворень відповідно до режимів  одержуємо дві групи 

рівнянь:  

U2min 

0,5 1
'

1

1
1

J j

i

i

W




 



 
 

 
 =  U1min  i-1,     j= 1,(0,5 )J , 

U2min (1+) 

1
'

1

1
1

J j

i

i

W




 



 
  

 =  U1min  
i-1,   j= (0,5 1),J J . 
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Враховуючи те, що 
1

2 1

j

min UU 


 = Кj , дані вирази приймають вид: 

Кj = 0,5 1
'

1

1
1

J j

i

i

W







 







, 

          j= 1,(0,5 )J ,                            (4.2) 

Кj = 
1

1 

 
 

 
1

'

1

1
1

J j

i

i

W







 







 ,      j= (0,5 1),J J .             (4.3) 

Для забезпечення належної діаграми (рис.1.5, б) роботи ТКВ необхідно, щоб 

mтий коефіцієнт передачі із першої системи рівнянь був у  
0,5J  раз більше 

(m+0,5J)того коефіцієнта передачі другої системи (1.9), тобто:  

Km=K(m+0,5J)  0,5J
.                                           (4.4)    

 Підставивши в рівняннях (4.2) та (4.3) замість параметру j, відповідно  для 

першого виразу  m і для другого  (m+0,5J) , одержимо: 

Кm =
 0,5 1

'

1

1
1

J m

i

i

W







 







 
,           (4.4) 

  Кm-0,5J  =
1

1 

 
 

 
0, )51 (

'

1

1
1

J m

i

i

J

W







 







= 1

1 

 
 

 
0,5 1

'

1

1
1

mJ

i

i

W







 







.          (4.5) 

Із порівняння виразів (4.4) та (4.5) випливає, що для виконання умови 

(4.3) необхідно забезпечення рівності  1+ =  0,5J = G , тобто: 

 = G 1 .            (4.6) 

Цей вираз показує, що коефіцієнт трансформації () ВДТ (Т1) визначається 

лише відношенням між максимальним і мінімальним значеннями вхідної 

напруги ТКВ і не залежить від числа коефіцієнтів передачі.  

 Визначимо співвідношення між обмотками автотрансформатора Т2, 

виходячи із рівнянь першого (K1=U2.min /U1.min) і останнього (KJ =U2.max /U1.max) 
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коефіцієнтів передачі ТКВ. Із рівняння (4.3) та враховуючи (4.6) для KJ маємо 

наступне співвідношення: KJ = '

1 ( 1)G W G



 
, звідки, враховуючи 

співвідношення (1.8), одержимо: 

'

1W =
1

G

G  1

1
G

K





 
  

 
.                     (4.7)  

Із виразу для KJ-1 маємо: KJ-1= 
1

2j

K

   =  

2

1K

G


= 

   ' '

1 2 1G W W G



  
 , 

звідки після підстановки найденого 
'

1W  одержимо: '

2W =
1K




1

1G

 


  J-2

. 

 Аналогічно находяться наступні співвідношення: 

'

3W =
1K




1

1G

 


  J-3    

.   .   .   .  
'

0,5JW =
1K




1

1G

 


  

0,5J
. 

Звідси співвідношення для інших секцій обмотки Т2 із номерами i= 2,(0,5 )J

: 

'

iW =
1K




1

1G

 


 J-i                                      (4.8)  

 Із виразу (4.2) для першого по нумерації і найбільшого по величині 

коефіцієнту передачі    К1= 0,5
'

1

1
1

J

i

i

G
W

G






 

= 

 '

0,5 1

1
1 1 J

G
W

G






 

    одержуємо 

формулу співвідношення для останньої (0,5J+1)ї секції обмотки Т2: 

'

0,5 1JW  =
1

1

1

G

KG G

 
 

  
.          (4.9) 

У всіх співвідношеннях для секцій обмотки Т2 останнім невизначеним 

параметром є  , який однозначно визначає функціональність обмотки W0 . Його 

значення може змінюватися в залежності від кількості секцій автотрансформатора 

та їх розміщення в топології схеми ТКВ. Наприклад, при відсутності останньої 

секції (
'

0,5 1JW  =0), тобто при приєднанні ключа К0,5J  безпосередньо до загальної 
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шини між входом і виходом ТКВ, враховуючи (4.7) одержимо  = 1K G , а 

співвідношення для визначення числа витків інших секцій буде мати вид:  

'

iW = 
( 1)

( 1)i

G

G








. 

 Напруги на первинній обмотці ВДТ на краях діапазону роботи ТКВ:  

'

01WU =
1min

1

U

G




 ( G –1) = U1min  , 

"

01WU =
1min

1

U

G





G
G



 
 

 
=

1min

1

U

G 
 ( G –) G >

'

01WU . 

Якщо взяти ідентичні параметри ТКВ попереднього прикладу (рис.4.33, а), 

то по виведених співвідношеннях можна конкретизувати питому вагу кожної 

секції Т2 по відношенню до сW  та коефіцієнт трансформації Т2 для схеми рис.4.35. 

Такі дані розміщені у таблиці 4.3. 

 

Таблиця 4.3 

       Співвідношення між обмотками живлячого T2 та 

                  вольтододаткового T1 трансформаторів (рис.4.35) 
 

T2 T1 

w1 /wс w2 /wс w3 /wс w4/wс w5 /wс w02/w01 

0,2768 0,2584 0,2412 0,2252 0 0,316 

 

Можна одержати подібного роду співвідношення при інших спрощеннях, 

наприклад, при 
'

01WU =
"

01WU , коли в крайніх режимах роботи ВДТ напруга на його 

первинній обмотці однакова,  або відсутності обмотки 
'

1W і т. п. Також можливі 

варіації місця під’єднання ВДТ в топологічній структурі ТКВ (рис.4.33 – ВДТ 

знаходиться у контурі вихідного струму I2), збільшення їх кількості при 

послідовному з’єднання їх вторинних обмоток і т. п. Викладки, що висвітлюють 

такого роду проблеми із достатнім ступенем деталізації наведені в [62, 158] в тому 

числі і за участі автора. Необхідно відмітити, що одержати необхідні 

співвідношення для обмоток загального виду можна лише в рамках однієї 
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топологічної структури, при її послідовному спрощенні, або нарощуванні. Проте, 

і при різних конфігураціях схеми ТКВ із порівняння табл. 4.2 і 4.3 можна бачити, 

що кожне наступне значення питомої ваги секції більше в  раз від попереднього, 

якщо іти в напряму збільшення цих значень. Це опосередковано визначається 

абсолютно однією і тією ж діаграмою роботи ТКВ, хоча і при різних варіантах її 

реалізації. 

При порівнянні елементарних вузлів, що виконані на основі ВДТ (рис.3.23), 

із  структурно більш складнішими, наведеними на рис.4.33, 4.35, бачимо що в 

першому випадку, комутація виконується відносно повного розмаху напруги 

мережі живлення,  а в другому  ця функція реалізується із використанням 

дискретного ряду і менших проміжних значень напруг. Тому пропонується взяти 

за основу систему керування комутацією для ВДТ по першому варіанту (рис.4.23), 

але промасштабувати напругу, по якій визначається усталене значення магнітного 

потоку наступного стаціонарного стану ТКВ. Тобто змінювати відповідним чином 

коефіцієнт підсилення лінійного блоку UFcorey синхронно перед кожною 

наступною зміною стану ТКВ пропорціонально до напруги, яка буде подаватися 

на ВДТ. При переході до реверсних режимів ВДТ вхідна напруга його первинної 

обмотки стає по фазі інверсною, і тому  відповідно блок UFcorey повинен перейти 

в режим інверсії вхідної напруги. 

Розроблено і альтернативний підхід, коли коефіцієнт підсилення блоку 

UFcorey залишається постійним, а напруга на його вході змінюється синхронно і 

пропорціонально із напругою первинної обмотки ВДТ. Найбільш просто це 

реалізується при використанні резисторного дільника напруги. Для прикладу ТКВ 

рис.4.33, а він повинен бути під’єднаним до додаткової обмотки W1k, а значення 

опору кожного компоненту дільника повинно бути пропорціональним значенню 

відносної ваги відповідної секції обмотки, значення яких наведено у табл.4.2 для 

Т1.  

Операції інверсії напруги також можна уникнути, додавши обмотку W2k, 

при чому за точку відліку необхідно брати середню точку з’єднання W1k, W2k  
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(XP1.6). Узгодження обмоток керування комутацією повинно бути виконано 

таким чином, щоб при належному їх з’єднанні (показано штриховими відрізками) 

напруги UW1k + UW3k та UW2k + UW3k у відповідних крайніх положеннях ТКВ були 

рівними нулю. В тих випадках коли ВДТ, знаходиться в колі вхідного струму  

(рис.4.35), для визначення усталеного магнітного потоку післякомутаційного 

періоду також можна використати резисторний дільник напруги U1, проте 

необхідно враховувати те, що його значення залежить не тільки від відносної ваги 

набору відповідних секції обмотки Т2 (табл .4.3), а і від напруги UW02 Т1. Тобто 

потік повинен бути пропорційним сумі   
1

j

WjU  
02W jU , що є дещо складнішим 

ніж у попередньому прикладі. Більш детально проблеми практичної реалізації 

систем комутації ТКВ висвітлено у відповідному підрозділі (див. розділ 6). 

 

ВИСНОВКИ ПО РОЗДІЛУ 4 

 

1. Проведений аналіз показав інерційність характеру електромагнітних 

процесів при комутації трансформаторів, при цьому запропоновано 

ідентифікувати потік в осерді трансформатора, як свого роду електромагнітну 

швидкість, а струм навантаження ТКВ  показником інерційності процесу спаду 

потоку. Струм ХХ трансформатора відображає величину внутрішнього опору 

силі намагнічування осердя. 

2. У ТКВ величина та характер навантаження трансформатора 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. 

3. Найбільш простою є метод організації комутаційного процесу за наявності 

нульових початкових умов для потоку в магнітопроводі, проте для її реалізації 

перед кожною наступною комутацією необхідне додаткове компенсаторне 

ввімкнення напруги для зведення магнітопроводу до таких умов. При застосуванні 

ключів із природною комутацією та індуктивному навантаженні, або можливостях 

попереднього вимкнення навантаження,  чи режимах достатньо близьких до ХХ 
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ТКВ, установка нульових початкових умов для магнітопроводу досягається 

пасивним способом дії. 

4. При невизначеному характері навантаження рекомендується метод 

оперативної підготовки трансформатора до наступного ввімкнення шляхом  

повторного компенсаторного вмикання напруги на час достатній для приведення 

потоку до нульового значення.  

5. Виходячи із підпорядкованості процесів при комутації трансформатора 

принципу електромагнітної інерції, пропонується виконувати замикання кожного 

наступного ключа ТКВ за умови зрівняння потоків, причому один із них – 

миттєвий (існуючий) потік магнітопроводу трансформатора на момент його 

комутації, а інший – той що може бути у майбутньому, тобто після закінчення 

всього процесу комутації. 

6. Показано, що кожна наступна задовільна комутація трансформатора в 

процесі спаду потоку магнітопроводу в часовій області можлива лише в окремі 

дискретні та нерегулярно розміщені моменти часу, при цьому їх кратність складає 

– по два відліки на період напруги. 

7. При комутації вольтододаткових трансформаторів моменти комутації 

суттєво залежать від конфігурації ввімкнення його первинної обмотки – аверсне 

чи реверсне. Визначено характер варіацій прийнятних моментів комутацій. 

8. Показано, що особливістю організації керування комутацією ТКВ на основі 

двотрансформаторних структур є необхідність врахування змінності величини 

потоку післякомутаційного періоду. Запропоновані системи комутації таких 

структур, що запобігають насиченню магнітопроводів трансформаторів. 

_____________________________________________________________________  

 

У четвертому розділі використано джерела інформації [3, 12, 16, 61, 62, 64, 

… 66, 90, 91, 92, 139, 153, … 158] (див. перелік використаних джерел, с. 308- 325). 
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РОЗДІЛ 5 

 

ОРГАНІЗАЦІЯ КОМУТАЦІЇ ТРИФАЗНИХ ТРАНСФОРМАТОРІВ ТА 

ХАРАКТЕРНІ ВІДМІННОСТІ ПРОЦЕСІВ 

 

5.1 Комутація трифазного трансформатора при різних системах 

обмоток та нульових початкових умовах магнітопроводу  

 

Електротехнічні установки значної потужності живляться від трифазної 

мережі з використанням в своїх ТКВ трифазних трансформаторів (ТФТ) [159, 

160]. Як і при комутації однофазних трансформаторів (ОФТ), їм також притаманні 

екстремальні перехідні процеси, у першу чергу в формі сплесків струму 

споживання, що спричиняються насиченням магнітопроводу в момент вмикання 

первинних обмоток до мережі живлення. Проте, ці процеси мають свою 

специфіку. 

Для ОТФ такого роду ексцесів можна уникнути при нульовому 

залишковому магнітному потоці осердя (Фз = 0), в такому разі найбільш 

сприятливим для ввімкнення завжди є момент досягнення напругою  амплітуди 

(U1m). Найбільш неприйнятним для вмикання ОФТ, за таких же початкових умов, 

є момент переходу напругою U1 свого нульового значення. Як було показано, в 

загальному ж випадку, при довільній формі кривої вхідної напруги та враховуючи 

відповідним чином принцип електромагнітної інерції  комутація ОФТ повинна 

виконуватися в момент рівності миттєвого значення магнітного потоку Ф осердя 

трансформатора із усталеним значенням його потоку, що повинен настати після 

комутації. Тобто, вибір моменту вмикання залежить від співвідношення 

вольтсекундних площ відповідних напруг. При цьому комутація при нульовому 

залишковому магнітному потоці – є лише окремим граничним випадком, до того 

ж іще й спрощеним завдяки синусоїдальній формі кривої прикладеної напруги. 
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При розгляді процесів у ТФТ, як правило, підкреслюється [3], що при їх 

увімкненні завжди необхідно очікувати сплески струмів намагнічування, оскільки 

хоча б в одній із трьох фаз напруга в момент увімкнення все ж буде близькою до 

нуля. Тобто, умови  для вмикання обмотки трансформатора на цю фазу будуть 

несприятливі. Часто при аналізі процесів у ТФТ, як і в даному висновку, їх 

розглядають як декомпозицію із трьох однакових однофазних трансформаторів. 

Представлена автором у [161] імітаційна модель схеми комутації такого плану в 

середовищі Simulink/SimPowerSystems із застосуванням описаних вище 

методологічних аспектів дослідження процесів наведена на рис.5.1 [91, 92]. 

 

 

Рис. 5.1.  Модель трифазної системи на основі ОФТ 

 

Модель цілком відповідає фізичному аналогу і по формі і по суті є досить 

подібна до рис.4.22. Вузли Timer1 … Timer3 задають час увімкнення відповідного 

ключа (К1, К2, К3), а результат виводиться на блоки візуалізації Scope1… Scope3. 

Вибір необхідної величини здійснюється через внутрішні діалогові панелі 

відповідних вузлів, як то із спеціалізованого блоку виводу значень параметрів 

трифазних мереж Three-Phase V-I Measurement  через From1 на Scope1 змінної  

Vabc – трьох фазних (або лінійних, в залежності від потреби) візуально суміщених 

напруг. Аналогічно виводяться фазні струми – змінна  Іabc, або через блок 

Multimeter струми в обмотках трансформатора (Saturable Transformer) чи магнітні 

потоки у стрижнях його осердя. Цифра на зображенні блок Multimeter відповідає 
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кількості змінних (3), що виводиться під’єднаним блоком візуалізації Scope3. 

Тобто штатних, вмонтованих у графічну оболонку засобів, цілком достатньо для 

осмислення даної задачі. 

Оскільки на рис.5.1 представлені три окремих ОТФ, тому логічно 

припустити, що при конфігурації обмоток трансформатора “зіркою”(Yn) із 

нульовим проводом позбутися сплесків струму можливо методом послідовного 

почергового ввімкнення 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 могли б бути: 5mc (/2 – для фази “А”), 

11.66 mc (/2+120 о – для фази “В”), 8,33 mc (/2+60 о – для фази “С”) і т. д. із 

дискретністю їх повторення в один півперіод – 10 mc (). 

Дійсно, при такому вімкненні трьох однофазних трансформаторів (рис.5.1) 

у вказаних конфігурації та черговості комутацій для кожного із них було одержано 

фактично ідеальне протікання комутаційного процесу (рис.5.2). На рис.5.2, а 

показано струм i1 первинної обмотки для максимально скороченого проміжку 

часу комутації всіх трьох фаз трансформатора, тобто при вищевказаних моментах 

увімкнення ключів (t1 = 5mc, , t2 = 8,33 mc, t3 = 11.66 mc). Природно, що як 

черговість під’єднання фаз, так і проміжки часу між цими операціями можуть бути 

іншими (рис.5.2, б), необхідно лише витримати умову виконання комутації, яка 

повинна припадати на моменти часу, відповідні амплітуді напруги при її 

синусоїдальній формі, або  ж на переходи через нуль обмежуючої кривої для 

вольсекундної площі напруги u1 при суттєвих відхиленнях її від форми синусоїди. 

В даному прикладі напруга джерела струму складає 220/380 В, 50 Гц, а опір однієї 

фази навантаження, з’єднаного “зіркою” (Y), – 10 Ом. Для спрощення та 

визначеності параметри моделі трансформаторів, в тому числі і параметри кривої 

намагнічування, взяті абсолютно аналогічні,  як і розглянутих у попередньому 

розділі прикладах для дослідження процесів в колах із ОТФ [139, 157], проте при 

коефіцієнті трансформації – 1,0. Номінальні значення потужності 



197 
 

трансформаторів та напруги їх первинної обмотки відповідають опору 

навантаження та вихідній напрузі джерела струму. 

 

                

                           а                                                                      б 

Рис. 5.2.  Почергова комутація фаз ТКВ на основі ОФТ 

 

Як видно із рис.5.2, а  кожна наступна комутація, після першої (t1), 

проводиться через 3,33 mc, що відповідає фазовому куту у 60° (/3). Відносно 

прикладу рис.5.2, б, то комутація обмотки трансформатора для фази “В” 

виконується при t2 = 21,66 mc, а для фази “С” при t3 = 38,33 mc, тобто кратність 

цих значень при відліку від  t1 і по відношенню до часового проміжку 3,33 mc 

складе відповідно 5 і 10, що ілюструє некритичність вибору комутаційних 

моментів в часі. Проте, якщо перенести даний алгоритм комутації, що дає, як 

бачимо прийнятні результати для конфігурації Yn/Yn  із трьох однофазних 

трансформаторів, на ТФТ на єдиному осерді із такою ж схемою з’єднання його 

первинної обмотки (рис.5.3), то одержимо результат, дуже далекий від бажаного 

(рис.5.4, а).  
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Рис. 5.3.  Модель комутації трифазного трансформатора 
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а 

         

     б 

        

в 

Рис. 5.4.  Процеси при почерговій комутації фаз ТФТ 

 

Лише у фазі “А” струм матиме прийнятні величину та форму, в інших фазах 

спостерігатимуться характерні сплески струму, пов’язані із насиченням 

магнітопроводу, та подальшим експоненціальним їх спадом до свого усталеного 

значення. Пропонується 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 (рис.5.4, б), 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 простим зміщенням моменту 

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

досягнення напругою відповідної фази своєї амплітуди. Що це закономірність, 
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підтверджується простою перевіркою: визначається наступний момент 

досягнення напругою фази “В” своєї амплітуди (31,5 mc), до цього значення 

додається згаданий інтервал зміщення 1,66 mc і одержане число буде відповідати 

моменту часу прийнятної комутації (рис.5.4, в). Очевидно, що кінцевий результат 

буде аналогічний наведеному на рис.5.4, б. 

Таким чином, викладене дає можливість сформулювати принцип організації 

комутації для одного окремого випадку ТФТ, первинна обмотка якого з’єднана 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 виконуватися в 

момент досягнення напругою відповідної фази своєї амплітуди, за виключенням 

фази “В”, для якої ввімкнення проводиться із запізненням у 1,66 mc тобто на кут 

у 30°. Разом із тим, 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 увімкнення фазних обмоток до мережі живлення і т. п. На основі 

комбінацій таких умов можна сформувати ряд можливих варіантів комутації і 

чисто механістично, перебором 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. Такий підхід має 

право на життя, проте більш-менш прийнятні і обґрунтовані результати будуть 

одержані за його допомогою лише тоді, коли форма напруги візуально не 

відрізняється від синусоїдальної, несиметрія її фаз складає 5…10% і т. п., тобто 

похибку результату нашої дії буде компенсовано природним запасом 

магнітопроводу по індукції, що закладається розробником трансформатора на 

випадок підвищення напруги, зміни її форми тощо. При цьому в ряді випадків 

може бути більш простими як алгоритм комутації, так і апаратна частина його 

реалізації. 
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Наприклад, досить поширеній конфігурації з’єднання обмоток ∆/Y для 

комутації ТФТ достатньо двох ключів (для такої схеми в середовищі 

Simulink/SimPowerSystems пропонується імітаційна модель,  наведена на рис. 5.5).   

 

 

Рис. 5.5.  Модель комутації ТФТ із трипровідною системою живлення 

 

В ній увімкнення ключа К1 необхідно виконувати, як і в попередньому 

випадку, аналогічно комутації однофазного трансформатора., Це повинен бути 

момент досягнення амплітуди, проте не фазною напругою U1(А), а лінійною – 

U1(АВ ). При виборі параметра блоку Timer1 та тому ж нульовому початковому 

відліку значення фазового кута для напруги фази “А” необхідно зважувати на те, 

що точка досягнення абсолютного максимума U1m(АВ) відносно найближчого 

U1m(А) буде зміщена на 30° у бік випередження, як це показано на рис.5.6, а і 

відповідатиме часовим відлікам t1 = 3,33 mc, t2 = 13,33 mc, t3= 23,33 mc і т. д., тобто 

із інтервалом 10 mc. 

При одночасному ввімкненні обмоток ТФТ до джерела струму ключами К1, 

К2 (рис.5.5) в момент досягнення лінійної напругою  своєї амплітуди – U(АВ)m, 

наприклад, при t3 = 23,33 mc (рис.5.6, а), також, як і в попередньому випадку 

(рис.5.4, а), буде одержано незадовільний результат (рис.5.6, б). Характер 

поведінки вхідних струмів в цьому разі буде ще більш неприйнятним, оскільки у 

формі струмів  уже не у двох фаз, а  у всіх трьох, з’являються екстремальні 

складові, викликані насиченням магнітопроводу. Це є природним і пов’язано із 

зміною схеми з’єднання обмоток та відсутністю нульового проводу. Проте, якщо 

аналогічно виконати варіацію моменту ввімкнення К2 в сторону збільшення, 
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взявши за точку відліку t3, то при t4 = 28,33 mc (через проміжок часу, відповідний 

фазовому куту /2), що співпадає із переходом лінійною напругою свого 

нульового значення, одержимо цілком задовільний результат (рис.5.6, в). І знову, 

змінюючи момент увімкнення ключа К2 і з дискретністю у півперіод відносно t4, 

тобто у кожний наступний перехід U(АВ) через нуль, можна впевнитися у 

задовільному ході комутації. Це видно із рис.5. 6, а, г, де замикання К2 

виконувалося при t5 = 38,33 mc. 

 

     

                              а                                                              б 

      

                                  в                                                            г 

Рис. 5.6.  Комутаційні процеси у ТФТ із трипровідною системою живлення 

 

Із викладеного випливає, що при з’єднанні первинних обмоток ТФТ 

трикутником комутація першого ключа (увімкнення двох фаз) повинна 

виконуватися в максимумі лінійної напруги, що  подається першою, а ввімкнення 

третьої фази –  при нульовому значенні тієї ж самої напруги. Організація 

комутації трансформатора за таким алгоритмом буде простіша, чим у випадку 

розглянутому раніше, оскільки немає потреби у генерації фіксованого інтервалу 

часу і  в своїй основі для її реалізації досить двох компараторів. Розглянуті 

приклади ілюструють можливість сучасних засобів для вирішення поставленої 

задачі, причому фактично не вдаючись до суті процесів, а використовуючи 
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елементарну варіацію моменту вмикання необхідного ключа за умови відсутності 

при цьому струмових ексцесів [162, … 164]. Проте, щоб сформулювати більш 

загальні підходи, необхідний взаємозв’язок не тільки між вхідними струмами і 

фазовими кутами ввімкнення відповідних ключів, а і з причиною, що викликає 

відхилення цих струмів від усталених (розрахункових) значень, тобто циркуляції 

потоку в магнітопроводі, при відповідному врахуванні нелінійних властивостей 

останнього. 

Відмінність в алгоритмах організації комутації  для трьох однофазних 

трансформаторів і одного ТФТ, при одній і тій же конфігурації з’єднання 

первинних обмоток, обумовлена тим фактом, що в першому випадку магнітні 

системи є роздільним, а в другому – суміщені і являють одне ціле. В першому 

випадку ввімкнення однієї фази ніяк не впливає на інші магнітопроводи, тобто 

початкові умови для вмикання їх залишаються такими ж, які були для вже 

ввімкненого трансформатора, в іншому магнітній потік ввімкненої обмотки 

відповідним чином перерозподіляється на суміжні стрижні магнітопроводу і 

таким чином змінює умови для організації прийнятної комутації.  

Для ілюстрації проаналізуємо характер поведінки потоків для наведеного 

прикладу рис.5.4, б, в, тобто при комутації ТФТ із первинними обмотками, 

з’єднаними “зіркою” із нульовим проводом – Yn (рис.5.3), та випадку задовільного 

ходу процесів. На рис.5.7 показано, як змінюються потоки в стрижнях кожної фази 

трансформатора у відносних величинах, приведених до номінального значення 

усталеного магнітного потоку. Із порівняння рис.5. 7, а, б, в видно, що від моменту 

комутації фази “А” (t1) і до часу (t2) увімкнення обмотки фази “В” потоки в 

стрижнях магнітопроводу для всіх трьох фаз співпадають. Це природно, адже 

потік функціонально пов'язаний із напругою, кількість витків всіх обмоток 

однакова, а стан магнітопроводу визначається лише однією прикладеною фазною 

напругою U1(А).  

Циркуляція потоку фази “А” – Ф(А) відбувається в межах +1…–1 (рис. 5.7, а) 

і нічим не відрізняється від свого усталеного режиму ні по величині, ні по формі. 
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                          а                                                               б 

 

            

                            в                                                           г 

Рис. 5.7.  Магнітні потоки  при комутації ТФТ із системою з’єднання обмоток Yn 

 

На рис. 5.7, б показано характер поведінки Ф(В) , у якому вже можна 

виділити два інтервали: до моменту  комутації фази “В” (t1…t2), коли потік 

визначається лише напругою фази “А” і після комутації (t2 ….), коли його 

поведінка визначається уже ввімкненою до джерела струму фазою “В”. Як бачимо 

із рис. 5.7, б, для цього стрижня точка прийнятної комутації (t2), припадає на 

момент зрівняння поточного значення Ф(В), для якого до моменту t2 справедливе 

твердження: Ф(В) = Ф(А), із усталеним магнітним потоком Фу(В), значення якого 

відповідає фазовому куту, співвідносному із t2. В такому разі в подальшому (після 

точки t2) Ф(В) буде ідентично повторюватиме поведінку Фу(В), тобто в стані 

магнітопроводу не буде причин для виникнення аперіодичних проявів тієї чи 

іншої форми.  

Для стрижня фази “С” хід процесу складніший (рис. 5.7, в), оскільки в 

інтервалі часу (t2 . . . t3), тобто до моменту комутації для цієї фази, Ф(С) 

визначається не лише напругою, прикладеною до обмотки фази “А”, а і напругою 

фази “В”. Таким чином, Ф(С)  буде являти собою векторну суму Ф(А) та Ф(В), 

завдяки чому його амплітуда зменшиться вдвічі. Із рис. 5.7, в також випливає, що 
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точка прийнятної комутації (t3) припадає аналогічно на момент зрівняння 

поточного магнітного потоку Ф(С), який в інтервалі t1 ... t3, визначався 

геометричною сумою Ф(А)+ Ф(В) і на момент комутації став рівним нулю, із його 

усталеним, також нульовим значенням, Фу(С). Тобто умови вмикання фази “С” 

такі самі, як і для фази “А”.  

Принципи визначення точок комутації для однофазних трансформаторів 

[139, 157] на основі порівняння магнітних потоків, у своїй суті, поширюються і на 

ТФТ. Відхилення від визначених моментів комутації призводять до перевищення 

потоком граничних значень усталеного режиму (+1,0 та –1,0), а це в свою чергу 

приведе до сплесків вхідного струму. На рис. 5.7, г в області графіку штрих-

пунктирною лінією показана межа усталеного режиму для від’ємних значень 

потоку, на якій виділені інтервали її перекриття (1 – 2, 3 – 4, для Ф(В) та 5 – 6 для 

Ф(С)), при його порівнянні із рис. 5.4, a (криві Ф(В), Ф(С) на рис. 5.7, г ілюструють 

саме цей приклад) буде очевидним співпадіння сплесків i1 із даними інтервалами 

часу.  

Фактично, правило вибору моментів комутації на основі порівняння із 

усталеним магнітним потоком створює умови, при яких миттєве значення потоку 

в процесі комутації  завжди буде вписуватися у вказані межі. Може здатися, що 

ніщо не перешкоджає розрахувати трансформатор із неперервним комутаційним 

режимом роботи із відповідним запасом по індукції, наприклад подвійним, хоча 

це буде вимагати й подвійних витрат сталі осердя та матеріалу обмоток, але при 

цьому буде допустимою довільна, а не дискретна, варіація моментів комутації 

ключа в інтервалі всього півперіоду. Та це призводить до наявності при закінченні 

комутації, в порівнянні із Фу, надлишкового магнітного потоку. В подальшому 

відбуватиметься експоненціальне саморозмагнічення осердя трансформатора, що 

буде проявлятися аперіодичною складовою в струмах обмоток, напрузі на 

навантаженні. Постійна часу такого процесу досить велика, тому, як правило, в 

енергетичному плані, цим нехтують. Разом із тим, в режимах, близьких до 

холостого ходу, енергії розмагнічування достатньо, щоб підтримувати у 
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відкритому стані тиристор протягом декількох десятих часток секунди, чим 

погіршуються динамічні властивості системи ключ-трансформатор. Таким чином, 

свобода при виборі одного параметру обертається необхідністю збільшення 

дискретизації в часі для іншого і ускладнює реалізацію систем регулювання та 

організації комутації. 

З’єднання первинних обмоток трансформатора “трикутником”, в 

порівнянні із схемою – Yn спрощує як схему блоку ключів  (рис.5.5), так і алгоритм 

організації комутації (рис. 5.6, в, г). Це ж  стосується суті і форми магнітних 

процесів під час її протікання. На рис. 5.8, а показано поведінку магнітного потоку 

Ф(А) в стрижні “А” осердя, якому відповідає лінійна напруга U1(АВ) (рис. 5.6, а), 

прикладена із моменту часу t1 = 3,33 mc.  

 

             

                          а                                                                  б 

Рис. 5.8.  Магнітні потоки  при комутації ТФТ із системою з’єднання обмоток Δ 

 

Індексація напруг і потоків в даному випадку дещо різні – потоку в стрижні 

“В” Ф(В) відповідає лінійна напруга U1(ВС), Ф(С) – U1(СА), тобто перша буква 

індексу потоку відповідає першій букві індексу лінійної напруги. Із порівняння 

рис. 5.8, а і рис. 5.7, а видно, що криві потоків ідентичні по формі, проте значення 

t1 не однакові, що зумовлено різними фазовими кутами амплітудних значень  

фазної та лінійної напруг (рис.5.6, а). До вмикання другого ключа К2  (t1 ... t2) 

потік Ф(А) буде порівну перерозподіляється по ярму на стрижні “В” і “С” , як 

показано на рис.5.9. Тобто магнітні потоки Ф(В) та Ф(С) будуть рівні між собою і 

складати ½ від Ф(А), проте протилежної спрямованості, що і показано на   рис. 

5.8, б для інтервалу часу t1 ... t2.   
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Рис. 5.9.  Розподіл потоків в магнітопроводі ТФТ 

 

Оскільки як Ф(В), так і Ф(С) після вмикання К2 при t2 = 28,33 mc циркулюють 

по своїх усталених траєкторіях (не виходять за межі значень ±1,0), то такий 

момент часу є прийнятним для комутації, що підтверджується і кривими струмів 

рис. 5.6, в. Якщо ж в полі графіка рис.5.8, б продовжити криву Ф(В), або Ф(С), за 

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

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

що приведені на рисунку. Дискретні моменти часу, що відповідають цим точкам, 

якраз і є відповідними умовам прийнятної комутації. Для їх визначення достатньо 

лише двох величин при трьох наявних, тому є різні варіанти реалізації такої 

операції. Наприклад, порівняння кривих: –Ф(А)/2 і Фу(В); –Ф(А)/2 і Фу(С); Фу(В) та 

Фу(С). При достатньо жорсткій зовнішній характеристиці трансформатора всі ці 

величини одержуються інтегруванням відповідних лінійних напруг, як 

показувалося вище (рис.4.10). 

Трансформатори, у яких з’єднання первинних обмоток виконано  “зіркою” 

без нульового проводу, через зміни схеми з’єднання  також мають при комутації 

свої особливості в ході перехідних магнітних процесів. На рис. 5.10  показано 

графіки Ф(А), Ф(В) та Ф(С) для відповідних стрижнів магнітопроводу ТФТ, 

одержаних для тієї ж моделі (рис. 5.5), у якій змінено лише конфігурацію 

первинної обмотки.  

Як і у раніше розглянутому прикладі, точно так же із моменту часу t1 = 

3,33 mc спочатку вмикається напруга U1(АВ) (рис. 5.10, а), а потім варіацією t2 

добиваємося нульових сплесків струму намагнічування.  Проте, незважаючи на 

ввімкнення, виконане при досягненні U1(АВ) своєї амплітуди, ні один із магнітних 

Ф(A)

ФФ(B) (C)

(B) (C) (A)
Ф  =Ф  =Ф   /2
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потоків, як Ф(А), так і Ф(В), в проміжку часу t1 ... t2, не матиме своєї усталеної 

величини, як на рис. 5.8, а, де Ф(А) =Фу(А) для того ж  інтервалу t1 ... t2.  

 

            

                          а                                                                       б 

Рис. 5.10.  Магнітні потоки  при комутації ТФТ із системою з’єднання обмоток Y 

 

Це пояснюється тим, що при вимкненому живленні трансформатора по фазі 

“С” лінійна напруга U1(АВ) (380 В) перерозподілиться між двома однаковими 

фазними обмотками трансформатора (U1(А) = U1(В) = 380/2 = 190 В) при їх 

номінальній напрузі U1(А)n = 220 В. Тобто, наявна пряма аналогія із двома 

ідентичними однофазним трансформаторами, первинні обмотки яких увімкнені 

послідовно. В такому разі, завдяки прямій пропорціональності з напругою, 

значення потоків буде приблизно на 14% меншим від свого номіналу ((220–

190)/220=0,136), тобто dФ=0,136 Фу(А) (рис. 5.10, а). Спрямованість і 

розподілення потоків осердя в інтервалі t1 ... t2 ілюструється рис. 5.11, на якому 

показана взаємокомпенсація складових потоку для стрижня фази “С”.  

 

 

Рис. 5.11.  Розподіл потоків в магнітопроводі ТФТ 

 

Через це Ф(С) аж до моменту вмикання К2 (t2) матиме нульове значення 

(рис. 5.8, б). Таким чином, щоб одержати інші точки комутації для фази “С” 
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необхідно миттєве значення усталеного магнітного потоку порівнювати із 

нульовим рівнем.  На рис. 5.8, б показано ще дві такі точки, позначені цифрами 1 

і 2, для яких відповідні часові відліки відповідатимуть критерію прийнятної 

комутації.   

Проте залишається питання, яким чином визначається усталений магнітний 

потік фази “С”? Тут, як і при використанні схеми з’єднання із нульовим проводом, 

величину потоку визначає фазна напруга U1(С). Тому найпростішим варіантом є її 

інтегрування і використання результату порівняння одержаної кривої з нулем для 

керування відповідним комутатором. Необхідно відмітити, що немає необхідності 

знати величину потоку, а лише його точку переходу нульового рівня. Це означає, 

що RC – компоненти, які можуть і повинні використовуватися як основні 

елементи інтегратора, можуть мати довільні допуски по температурній 

стабільності, номіналу, тощо. Це ж стосується реалізації і інших розглянутих 

алгоритмів. Якщо ж неможливо із якихось причин мати фазну напруг в “чистому” 

вигляді, то організовуємо штучну нульову точку, відносно якої і виконуються всі 

операції, або ж U1(С) одержуємо, як векторну суму лінійних напруг U1(ВС) та 

U1(АС).  

Таким чином, із розглянутого випливає, що початкові умови стану 

магнітопроводу при вмиканні кожного наступного ключа, окрім першого, різні, це 

відповідно вимагає модифікації алгоритмів комутації і спричиняє варіації при їх 

наступних  реалізаціях. Проте, коли напруги в мережі більш-менш симетричні і 

синусоїдальні, то моменти часу прийнятної комутації у трьохпровідній системі 

при з’єднанні обмоток як “трикутником”, так і “зіркою” будуть співпадати 

(рис. 5.8, б, рис. 5.10, б). Якщо на графік потоку рис. 5.10, б накласти співмірні 

фазну напругу джерела струму U(С) та лінійну U1(АВ), вже подану при t1 на 

відповідні фази трансформатора, то видно (рис. 5.12), що, як і для однофазного 

трансформатора, фаза “С” вмикається  при амплітуді фазної напруги, яка повинна 

на неї подаватися (t2).   
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Рис. 5.12.  Моменти комутації на основі порівняння потоків та напруг 

. 

 

Проте, із цим бажаним для комутації моментом часу співпадає і фаза уже 

поданої на трансформатор лінійної напруги U1(АВ) і тому принцип здійснення 

комутації при трипровідній системі живлення може бути таким: перший ключ 

(рис. 5.5) повинен комутуватися при досягненні напругою, що вмикається, своєї 

амплітуди, а другий в будь-який момент нульового значення цієї ж напруги (t2 та 

моменти часу відповідні точкам 1, 2, 3, 4 і т. п. на осі, показаній штрих-

пунктирною лінією на рис. 5.12). Тобто принцип, сформульований для схеми ∆ на 

основі спостереження лише фазності напруг є справедливим і для схеми Y. 

Комутатор, спроектований для однієї конфігурації обмоток буде, із якимось 

допуском, прийнятним і для ввімкнення ТФТ із іншою схемою обмоток і навпаки. 

Коли ж для мережі живлення характерні значні “перекоси” фаз, викривлення 

форми напруги і т. п. то тоді для реалізації даних принципів необхідно мати знання 

миттєвих величин двох потоків: поточного, наявного у трансформаторі на момент 

комутації, і усталеного, що буде у  післякомутаційному періоді. Необхідно також 

мати на увазі, що алгоритми описаних принципів організації комутації необхідно 

починати при наявності нульового значення магнітного потоку осердя. 

Відносна простота розглянутих алгоритмів виконання комутації дозволяє 

навести досить детальний реальний приклад практичної  реалізації одного із них. 

На рис. 5.13 наведено розроблену і реалізовану принципову схему комутатора 

силового трансформатора, при з’єднанні його обмоток “трикутником”.  
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Рис. 5.13.  Принципова схема комутатора ТФТ. 

 

Інформаційна обробка відповідних лінійних напруг, під’єднаних до трьох 

входів XP1, виконується в першу чергу двома інтеграторами (R1, C1, DA2.C та R2, 

C2, DA1.В). При даних номіналах елементів вони практично по своїх параметрах 

наближаються до ідеальних.  Переходи вихідної напруги першого інтегратора 

(вольсекундної площі U1(АВ)) через нульовий рівень фіксуються двома 

компараторами (DA2.А, DA2.В) і за допомогою C8, R28 та C9, R29 виділяються у 

формі вузьких (близько 100 мкс) імпульсів, співпадаючих при  синусоїдальній 

напрузі із моментом досягнення нею амплітуди.  Останні через оптоізолятор VT1 
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подаються на вхід синхронізації тригера DD1.A.  Функція тригера – перетворення 

асинхронної команди на ввімкнення ТФТ від ключа К1 через VT1 в синхронну, 

рівень якої змінюється лише по надходженню згаданих синхроімпульсів. 

Виконавчим органом є оптотріак VD9, що приєднується безпосередньо до 

керуючих електродів двох силових зустрічно-паралельно включених тиристорів 

(не показані на схемі) чи до одного симістора, при анодному включенні VD9. 

Таким чином виконується ввімкнення перших двох фаз (“А”, “В”) 

трансформатора. 

 Відповідно до принципу, ілюстрованому на рис. 5.9, напруга першого 

інтегратора зменшується вдвічі (DA1.А – поточний магнітний потік стрижня фази 

“С”) і в суматорі DA3.С порівнюється із напругою другого інтегратора (DA1.В – 

усталений потік стрижня фази “С”). Момент рівності буде відповідати нульовому 

значенню напруги на виході DA3.С. Подальша обробка сигналів абсолютно 

аналогічна розглянутій, лише дозволяючим сигналом для  тригера DD1.В буде вже 

не вмикання ключа, а наявність сигналу на ввімкнення для першого силового 

ключа. Таким чином, перший комутаційний ключ трансформатора вмикається при 

досягненні напругою живлення своєї амплітуди, а другий – в момент порівняння 

двох згаданих вольтсекундних площ.   

Напруга живлення DA1... DA3 – ±10В; її подача організовується 

безпосередньо від мережі 380 В за допомогою VD3, VD4, VD5. Елементи системи 

живлення DD1 – +5В, через їх тривіальність, на схемі не приведені. Призначення 

R31 та C12 – примусова установка тригера в момент початкового вмикання 

напруги живлення.  Практичним застосуванням даної схеми було забезпечення 

комутації ТФТ дугових випрямлячів в установках напівавтоматичного 

зварювання. 

Таким чином, підсумовуючи викладене, необхідно відмітити, що основні 

відмінності організації комутації ОФТ і ТФТ при нульових початкових умовах для 

обох магнітопроводів пов’язані із розгалуженістю магнітопроводу останнього. По 

цій причині, а також завдяки збільшенню кількості різнофазних напруг, що 
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подаються на обмотки, необхідно дотримуватися відповідного порядку комутації 

кожного із ключів при належному рознесенні в часі моментів їх увімкнення. 

Із викладеного також випливає, що при виконанні комутації не тільки для 

першого, а і для кожного наступного ключа, необхідно керуватися принципом, 

відповідно до якого вмикання потрібного ключа повинно виконуватися в момент 

рівності миттєвих значень поточного магнітного потоку відповідного стрижня 

магнітопроводу ТФТ із усталеним значенням його потоку, який повинен бути в 

ньому після комутації. Інші окремі алгоритми реалізації принципу комутації ТФТ 

витікають, як правило, із сформульованого – загального і прийнятні при згаданих 

спрощених умовах експлуатації.  

Реалізація згаданих принципів дозволяє уникнути різного роду ексцесів 

через появу аперіодичних складових в струмі споживання, поліпшити динаміку 

системи в цілому.  

 

5.2 Організація обезструмлення трифазного трансформатора 

спрямована на досягнення нульових початкових умов для його 

магнітопроводу 

 

Як відзначено у попередньому підрозділі, за нульових початкових умов для 

магнітопроводу ТФТ, можна реалізувати алгоритми його комутації, в основі яких 

повинні бути закладені принципи, спрямовані на недопущення, або пом’якшення 

струмових комутаційних ексцесів. Але увімкненню завжди передує короткий, або 

в тій чи іншій мірі довготривалий період обезструмленного стану обмоток. Він 

характеризується самовільним розмагнічуванням осердя трансформатора  і тому, 

в залежності від того, яким чином та за яких умов виконується процес вимкнення, 

залежить ступінь залишкової намагніченості. Якщо ставити перед собою задачу 

недопущення сплесків вхідного струму трансформатора при його наступному 

ввімкненні, то необхідно, щоб у обезструмленому стані магнітопровід 

трансформатора, з точки зору величини потоку, був у більш-менш 
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передбачуваному стані. Це дало б можливість виробити достатньо прості і 

прийнятні алгоритми для його наступного вмикання [165]. 

 Природно, що найбільш бажаною стартовою умовою було б нульове 

значення магнітного потоку для всіх трьох стрижнів осердя, тобто стан його 

повної розмагніченості. В такому разі було б можливе застосування вже 

опрацьованих і наведених вище алгоритмів комутації. Проте, при одночасному 

асинхронному знятті напруги з обмоток ТФТ хоча б один із стрижнів 

магнітопроводу все ж буде знаходитися в стані, близькому до насичення, а інші 

матимуть на цей момент проміжні, тобто в  якійсь степені дещо менші, початкові 

значення залишкового магнітного потоку (Фз). 

Ця проблема стає ще більш актуальною, коли із технологічних  чи якихось 

інших мотивів, необхідно виконувати періодичний або дискретно-разовий цикл 

увімкнення – вимкнення ТФТ  в межах часового проміжку, співставного із  часом 

експоненціального спаду залишкового магнітного потоку Фз осердя 

обезструмленного трансформатора хоча б до значення 10...20% номінального Фm. 

В такому разі виконання розроблених алгоритмів комутації ТФТ, спрямованих на 

уникнення появи екстремальних сплесків вхідних струмів, в згаданому часовому 

проміжку є неприйнятним і стає ефективним лише через деякий час, який 

визначається тривалим процесом саморозмагнічування осердя трансформатора. 

Тобто, необхідна розробка простих в реалізації алгоритмів вимикання 

трансформатора, при виконанні яких магнітопровід приводився б у розмагнічений 

стан за прийнятний проміжок часу.   

Як було показано, коли  на моменти вмикання - вимикання первинної 

обмотки ОФТ його магнітопровід все ж буде мати деяке значення Фз, тоді 

необхідно відповідним чином коригувати фазові кути комутації ключа. 

Тиристорні ключі дають передбачуваний синхронізм у процесах відносно 

параметрів струму мережі живлення як при вмиканні і, так і вимиканні 

трансформатора. Проте в останньому випадку через фізичні властивості 

тиристора, пов’язані із його неповнокерованістю на етапі ввімкнення, синхронізм 



214 
 

буде задаватися спадом до нульового рівня не напруги, а вхідного струму. Завдяки 

цьому маємо значну варіацію величини магнітного потоку на момент закриття 

ключа.  

Наприклад, при активному навантаженні ОФТ Фз = ±Фm (знак залежить від 

полярності півперіоду напруги безпосередньо перед комутацією), а при 

індуктивному – навпаки Фз = 0, як при +U1m  так і при – U1m , і, таким чином, в 

цьому випадку він не залежить від полярності напруги на момент закриття ключа. 

Коли ж навантаження має активно-індуктивний характер, то значення Фз буде (із 

відповідним знаком) пропорціональним різниці повної вольсекундної площі 

напруги півперіоду і її частини, яка припадає на проміжок часу між переходом 

напругою нульового рівня та моментом закриття необхідних тиристорних ключів. 

Тобто, в залежності від того, на яку четверть періоду припадає вимикання ключа 

та характеру навантаження (cos), значення Фз, при усталеному режимі роботи в 

докомутаційному інтервалі часу, може знаходитись  в будь-якій точці 

максимально можливого діапазону  +Фm ... 0 ... – Фm. Як бачимо, варіація 

потоку  відбувається в межах його повного діапазону, властивого усталеному 

(стаціонарному) робочому режиму. При цьому, оскільки площа є геометричною 

інтерпретацією поняття інтегралу, то аналітичний взаємозв’язок потоку із 

напругою для усталеного режиму ідеального трансформатора визначається 

відомим виразом: Ф =  (U1m/ w1 sin ( t – )dt. 

Відповідно до цього і потік у осерді такого трансформатора завжди буде 

відставати від напруги u1 = U1m sin t, що його викликала, на кут –/2, тобто 

Ф = Фm sin (t – /2), тобто збігатися за фазою із струмом обмотки при 

номінальному суто індуктивному навантаженні трансформатора. Як бачимо із  

наведеного співвідношення між  Ф та U1m, піднята проблема  не виникала б, коли 

завжди була б можливість зменшення U1m  до нуля або ж необмеженого 

збільшення кількості витків w1. Першу умову є можливість фізично реалізувати, 

питання лише в раціональності і необхідності. Друга умова може реалізуватися 

лише частково,  як рекомендація вмикати і вимикати трансформатор при більших 
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значеннях числа витків первинної обмотки та коефіцієнта трансформації, якщо 

для цього є можливості. Дані залежності кількісно відображають лише режим 

перемагнічування осердя в усталеному режимі роботи трансформатора за умови 

синусоїдальних напруг на обмотках. Вони ніяк не відобразять дійсність, 

наприклад,  при наростанні та спаді напруг на первинних обмотках, організованих 

за рахунок їх фазового регулювання і т. п., тобто в перехідних стадіях процесів, і, 

тим більше, при явній несинусоїдальності напруг. Проте, ними якісно 

визначається напрям зусиль, оскільки кожний усталений режим є граничним 

перехідного. 

При порівнянні процесів природної комутації для ОФТ та ТФТ в останньому 

випаду є два суттєвих ускладнення. Одне – чисто кількісне, пов’язане із 

збільшенням втричі числа напруг, і друге – наявність одного спільного осердя. 

Останнє означає, що при знятті напруги із однієї фази трансформатора процеси 

зміни магнітного потоку відповідного стрижня не набудуть затухаючого виду, а 

визначяться  процесом перерозподілу магнітних потоків від двох інших стрижнів 

осердя трансформатора, обмотки яких ще деякий час будуть знаходитися під 

напругою. Проблематика разового однокомутаційного ввімкнення ТФТ без 

перехідного режиму, по причині насичення магнітопроводу та за нульових для 

нього початкових умов, висвітлювалася  в попередньому підрозділі, тому увагу 

акцентуємо на те, який стан магнітопроводу буде одразу після вимикання 

тиристорних ключів, оскільки, як підкреслювалося, це безпосередньо впливає на 

спосіб наступного увімкнення трансформатора.  

Як і в попередніх розділах, викладки базуються на числових методах, 

концентрованим виявленням яких є середовище візуального імітаційного 

моделювання електротехнічних систем та схем силової електроніки 

Simulink/SimPowerSystems. Параметри трансформаторів та їх навантаження, 

відповідних моделей, взяті, для спрощення змісту та порівняння, аналогічними як 

і у раніше наведених прикладах (рис.5.1, 5.3) комутації ОФТ та ТФТ [161]. 

Систему напруг ТФТ при його комутації (рис.5.14, б), як і у викладеному 

вище, можна уявити при композиції трьох окремих ОФТ (рис.5.14, а).  
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                            а                                                                           б 

Рис. 5.14.  Еквівалентні трифазні системи із тиристорними комутаторами 

 

В такому разі, після з’ясування відмінностей та подібності в характері зміни 

потоків, при застосуванні одного спільного, для ТФТ, чи роздільних 

магнітопроводів, при використанні ОФТ, можливе перенесення відомих 

принципів комутації із більш простішого прикладу (ОФТ, рис.5.14, а) на більш 

складний (ТФТ, рис.5.14, б). При цьому необхідна ідентичність реалізації 

керування комутаційним вузлом (VS1…VS3) для обох схем. Фізичним аналогам 

рис.5.14, а та рис.5.14, б відповідають і по формі, і по суті моделі рис.5.1, рис.5.3   

цих силових схем. Зображення ключів VS1 … VS3 на рис.5.14 в такій формі лише 

підкреслює їх неповнокерованість та симетричність провідності, що для 

відповідних моделей витікає лише із змісту супроводжуючого тексту.  При 

вимкненні трансформатора в обох випадках найпростішим є почергове синхронне 

зняття сигналів керування  тиристорними ключами при однакових фазових кутах 

напруг відповідних фаз.  

Наприклад, для даних схем, при конфігурації як первинних, так і вторинних 

обмоток трансформатора “зіркою”(Yn) із нульовим проводом, послідовне 

почергове вимкнення відповідних фаз (“А”, “В”, “С”) реалізується 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 могли б бути: 5mc (/2 – 

для фази “А”), 11.66 mc (/2+120 о) – для фази “В”), 18,33 mc (/2+240 
о) – для 

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

Z3

Z2

Z1
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такому разі, при симетричному номінальному навантаженні активного характеру 

як для комбінації ОФТ (рис. 5.14, а), так і ТФТ (рис. 5.14, б), за умови ідентичності 

імпедансів обмоток, навантаження та загальної потужності, будемо спостерігати 

подібний характер зміни магнітного потоку (рис.5.15, а), як в кожному із стрижнів 

відповідних фаз ТФТ, так і для кожного окремого магнітопроводу ОФТ, з’єднаних 

у трифазну систему.  Для обох схем є характерним і однаковий затяжний 

експоненціальний спад відповідних магнітних потоків. Пофазна  ідентичність їх 

поведінки задається згаданим порядком зняття напруги кожної фази. Якщо із всіх 

ключів тиристорного комутатора зняти керування одночасно, наприклад  при t = 

20,0 mc, то, як видно із рис. 5.15, б, відмінність буде в різнознаковості магнітних 

потоків на момент закриття ключа відповідної фази.  

Тобто, такий спрощений порядок комутації дещо ускладнює уявлення про 

їх хід, подальший аналіз та порядок подальших дій. Разом із тим, активне 

навантаження трансформатора з точки зору забезпечення нульових початкових 

умов для подальшого його увімкнення є найбільш несприятливим, оскільки на 

момент закриття тиристорного ключа магнітний потік відповідного стрижня буде 

мати максимальне, тобто амплітудне значення (рис.5.15). Тому такого роду 

випадок є об’єктом першочергового інтересу. 

 

       

                           а                                                                   б 

Рис. 5.15.  Магнітні потоки при комутації ТФТ із активним навантаженням 

 

Особливістю магнітних процесів в стрижнях ТФТ, як і для будь-якого 

іншого трансформатора,  є підпорядкованість їх принципу електромагнітної 

інерції, відповідно до якого існує тенденція до збереження незмінними наявних у 
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них магнітних потоків (див. підрозділ 4.1). Відповідно до цього принципу, більше 

навантаження на трансформатор на момент його вимкнення буде причиною більш 

пологого спаду магнітного потоку і, навпаки, його незначна величина – до 

крутого. Це ілюструє сімейство кривих (рис. 5.16, а), що відображають характер 

поведінки потоку в стрижні однієї із фаз (фази “А”) для розглянутого прикладу 

рис. 5.15, а, проте не тільки при номінальному значенні активного навантаження 

(RH =10,0 Ом), а і при його варіаціях.  

 

        

                                 а                                                               б 

Рис. 5.16.  Залежності потоків ТФТ від навантаження 

 

При цьому крива 1 відповідає подвійному перевантаженню ТФТ 

(RH=5,0 Ом), крива 2 – номінальному опору навантаження, а інші залежності, в 

порядку зростання своїх номерів, відповідають значенням опору навантаження у 

20, 40, 80, 160 Ом і, нарешті, холостому ходу (ХХ) трансформатора (крива 7). Коли 

через деякий інтервал часу, наприклад, через 4 періоди струму після зняття 

керування із відповідного тиристорного ключа, що відповідає часовому відліку 

t = 0,1c по графіку  рис. 5.16, а, для кожного значення навантаження ТФТ 

визначати на цей момент у відповідному стрижні його осердя, величину потоку, 

то одержимо відповідну залежність – рис.5.16, б. Із неї випливає, що повторне 

увімкнення трансформатора при t = 0,1c, відповідно алгоритму, розробленому для 

нульових початкових умов, можливе в тому разі, коли його навантаження на 

момент попереднього вимкнення складало 6 ... 8 – му частини номінального. 

Завдяки ефекту інерційності, тобто збереження протягом досить тривалого часу 
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відносно великого значення потоку, реалізація подібних алгоритмів  при 

вимкненнях в режимах перевантаження в більшій частині випадків не раціональна 

і потребує суттєвої корекції.  

Для ТФТ, як і для ОФТ, крутизна спаду залишкового магнітного потоку 

залежить не тільки від величини навантаження, а і від внутрішніх властивостей 

трансформатора, які характеризуються струмом I0, необхідним для створення в 

його осерді магніторушійної сили. Для типових конструкцій трансформаторів при 

номінальній напрузі обмоток значення цього струму, що носить реактивний 

характер, майже співпадає із струмом холостого ходу IХХ, оскільки  його активна 

складова, як правило, не перевищує 10% струму IХХ. Відповідно на рис. 5.17, а, 

відображено характер поведінки потоку в стрижні фази “А” для того ж прикладу 

рис. 5.3,   5.14, б,   5.15, а, в залежності від процентного відношення струму 

холостого ходу до номінального вхідного струму (IХХ /I1n), тобто при незмінному 

значенні RH =10,0 Ом. 

 

          

                              а                                                                 б 

Рис. 5.17.  Залежності потоків ТФТ від його струму ХХ 

 

Криві залежностей (рис. 5.17, а), в порядку зростання своїх номерів 

відносяться відповідно до значень IХХ /I1n (%): 0,5, 2, 5, 10, 20, 30. На  рис. 5.17, б 

показано, яке ж буде значення потоку в стрижні при тому ж відліку часу 0,1с в 

залежності від процентного значення струму холостого ходу трансформатора. 

Більш якісний трансформатор має менші величини IХХ, проте при цьому значення 

залишкового магнітного потоку буде більшим, а процес саморозмагнічування 
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осердя більш тривалим. І навпаки, при достатньо великих значеннях струму 

холостого ходу потік після вимкнення спадає вже через  0,1с майже до нуля. Тобто  

на такий момент часу повторне увімкнення трансформатора із розрахунку 

застосування алгоритму комутації, розробленого для нульових початкових умов, 

можливе, але  в тому разі, коли для його первинної обмотки IХХ, складе більше 20% 

від її номінального струму. Разом із тим очевидні наступність та подібність 

наведених залежностей (рис. 5.16, 5.17), що наочно показують властивості 

електромагнітної інерційності потоку ТФТ із відповідними характеристиками, 

наведеними для на рис. 4.2,  4.3,  4.5,  4.6 для ілюстрації подібних властивостей 

однофазного трансформатора. 

Таким чином, із розглянутих позицій точно так же випливає, що більш 

якісному трансформатору повинна відповідати більш низька періодичність його 

комутації і навпаки. Це, звичайно, не може влаштовувати, тому наяву задача 

розробки таких алгоритмів комутації ТФТ, які б не залежали від параметрів 

трансформатора та його навантаження.  

За аналогією із ОФТ, пропонується метод оперативної підготовки 

трансформатора до наступного увімкнення, який полягає в тому, що в один із 

наступних півперіодів напруги після природного закриття ключа виконується 

коротким імпульсом  керування його повторне замикання на час, дещо менший 

чверті періоду U1. Таке повторне короткочасне увімкнення ключа виконується 

уже при іншій полярності напруги U1 при фазовому куті, вибраному із погляду 

достатності вольтсекундної площі u1, починаючи від моменту вмикання і до її 

нульового значення, для компенсації потоку. Наприклад, коли для обох схем рис. 

5.14 зняти керування  із ключа фази “А” при t = 20,0 mc (його закриття відбудеться 

при t = 25,0 mc), а для двох інших фаз вимкнемо керування із затримкою у два 

періоди, то одержимо абсолютно ідентичну картину (рис.5.18, а), як для 

однофазної комбінації трифазної системи (рис. 5.14, а), так і для схеми із ТФТ 

(рис.5.14, б).  
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Рис.5.18, а свідчить, що вимикання фази “А” ніяк не впливає на характер 

поведінки потоків фаз “В” і “С”, вони продовжують циркулювати в рамках меж 

свого усталеного режиму і т. п. Таким чином магнітні процеси, у кожному 

окремому стрижні мають незалежний, тобто інваріантний характер, і 

визначаються лише напругою відповідної обмотки. Тому згаданий алгоритм 

зведення потоку до нуля шляхом додаткового увімкнення тиристорного 

комутатора повністю транслюється на дану трифазну систему. На рис. 5.18, б, в 

показано, як в такому випадку будуть пофазно змінюватися вхідний струм та потік 

при вибраних необхідних моментах часу повторного вмикання для фази “А” t = 

0,05 c і які повинні бути відповідно зміщені на фазові кути у 120 ота 240 о для 

інших фаз –  “В” і “С”. 

 

        

                            а                                                                    б 

          

в                                                                  г 

Рис. 5.18.  Зведення потоку магнітопроводу ТФТ до нульових початкових умов 

 

Проте такий відносно простий алгоритм розмагнічування для трифазних 

систем все ж має обмежене значення через те, що принцип інваріантності 

витримується лише для схем увімкнення із нульовими проводами, причому 
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одночасно, як на первинній, так і на вторинній сторонах трансформатора. Саме 

вони задають незалежність ходу потоків один від другого в єдиному 

магнітопроводі. Наприклад, розглянутий хід процесів  відразу порушиться, коли 

для схеми із ТФТ (рис. 5.14, б) розірвати нульовий провід вторинної сторони 

трансформатора, що наочно ілюструє рис. 5.18, г.  

Фактично на цьому етапі (розриву електричного зв’язку між спільними 

точками з’єднання навантаження та обмоток) закінчується аналогія між 

характером процесів та їх кількісними показниками при комутації ТФТ та його 

однофазного аналога. Як видно із рис. 5.18, г, відразу після закриття ключа VS1 

фази “А”, відповідний стрижень магнітопроводу продовжує знаходитися в 

насиченому стані (тривалість інтервалу t = 10,0 mc), а потім в його потоці 

з’являються дві складові. Одна із них експоненціальна, пов’язана із 

саморозмагнічуванням, і інша (приблизно половинної амплітуди від усталеного 

значення), одержана внаслідок геометричного підсумовування потоків фаз “В” і 

“С”. Остання складова діє до закриття відповідних ключів.  

Як бачимо, здавалося б незначна модифікація схеми, розрив нульового 

проводу на вторинній стороні трансформатора, яка не впливає в даному випадку, 

при симетрії фаз навантаження, на розподіл струмів в усталеному режимі роботи 

системи, є суттєво принциповою для режиму комутації з точки зору зміни стану 

магнітної системи ТФТ завдяки ефекту перерозподілу магнітних потоків на 

стрижень вимкненої фази. Таким чином, можна констатувати, що принципи 

комутації, розроблені для ОФТ, далеко не завжди можна механічно 

трансформувати на схеми із ТФТ. 

Проте єдиний конструктив магнітної системи ТФТ все ж дає можливості 

такої реалізації алгоритму вимкнення, які не можуть бути притаманні однофазним 

системам. Наприклад, знову ж таки при відсутності нульового проводу вторинної 

обмотки ТФТ (рис. 5.14, б) та при використанні пропонованого почергового 

алгоритму вимкнення при відповідних фазових кутах (/2 – для фази “А”, 

/2+120 о –  фаза “В”, /2+240 о – для фаза “С”) одержимо цілком прийнятний 
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результат (рис. 5.19, а). Тобто, безпосередньо після закриття ключа, відповідного 

фазі “С” (при t = 43,33 mc), уже можливе повторне ввімкнення ТФТ по алгоритму 

для повністю розмагніченого осердя.   

 

         

а                                                                б 

Рис. 5.19.  Установка потоку магнітопроводу ТФТ до нульових початкових умов 

 

Такого роду алгоритм ефективний не тільки у всьому діапазоні  значень 

активного навантаження а також і при зміні його характеру і т. п. Для прикладу, 

на рис. 5.19, б показані потоки в стрижнях магнітопроводу у випадку зниження на 

50% вхідної напруги для фази “А”. Як видно із порівняння графіків, наведених на 

рис. 5.19, нульове значення потоку припадає на один і той же момент часу. Таким 

чином одержується необхідний ефект без будь-якої додаткової комутації.  

Виходячи із викладеного, пропонується безпосередньо перед вимкненням 

розривати нульовий провід на вторинній стороні трансформатора, а після 

здійснення комутації, цей електричний зв’язок знову відновлювати.  Оскільки 

процеси в магнітопроводах як ОФТ, так і ТФТ за наявності обох нульових зв’язків 

ідентичні, то і комутація, спрямована на наступне їх увімкнення, повинна 

виконуватися також однаково. Тобто, момент вмикання тиристора відповідної 

фази ТФТ повинен співпадати із амплітудою напруги для цієї ж фази (реалізація 

послідовного почергового вмикання відповідних фаз). Це гарантує відсутність 

сплесків струму, пов’язаних із насиченням магнітопроводу, через забезпечення 

нульового значення потоку перед виконанням наступної комутації.  
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Увімкнення трансформатора по такому алгоритму без задіяння одного, або 

двох одночасно нульових проводів недопустиме. Наприклад, модифікація схеми 

рис. 5.14, б шляхом видалення нульового проводу між спільною точкою з’єднання  

первинних обмоток та нульовим потенціалом джерела живлення при вимкненні 

трансформатора призведе до процесу, дещо подібному,  до наведеного на 

рис.5.15, б, тобто знову ж таки неприйнятному через затяжний в часі спаду потоку. 

Тобто, кожна конфігурація трифазної системи потребує свого індивідуального 

підходу та алгоритмів комутації як при обезструмленні, так і увімкненні напруги. 

Причому в їх розробці необхідно спиратися не тільки на аналітичні підходи, а і на 

евристичні, для яких характерною є опора на практичний досвід і тільки потім під 

результат підводиться належне математичне обґрунтування.  

Таким чином, реалізація пропонованих принципів чи їх комбінацій 

(синхронного почерговому порядку вимкнення ключів комутатора, забезпеченню 

режимів мінімально можливого навантаження або холостого ходу 

трансформатора на момент комутації, передкомутаційна модифікація схеми 

вмикання трансформатора, спрямована на досягнення співпадіння моментів 

закриття ключів та наближення потоку до свого нульового значення і т. п.)  

базується в першу чергу на основі інформації про вхідну напругу трансформатора 

та правильному врахуванні ефекту інерційності викликаного нею магнітного 

потоку.  

Позитивний результат, при кожному наступному ввімкненні 

трансформатора, проявиться через уникнення сплесків струму намагнічування та 

різного роду ексцесів через появу аперіодичних складових в струмі споживання,  

а також поліпшення динаміки системи регулювання в цілому. 
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5.3  Комутація трифазних трансформаторів із трьохпровідною системою 

живлення та перехідні процеси при цьому  

  

Розглянуті вище алгоритми комутації [161, 165] дають змогу уникнути 

екстремальних проявів в обмотках трансформатора у вигляді згасаючих сплесків 

вхідного струму, що спричиняються насиченням магнітопроводу в комутаційному 

проміжку часу. Проте, вони розраховані на те, що у всіх трьох стрижнях осердя 

трансформатора на момент його наступного увімкнення наявне нульове значення 

магнітного потоку, тобто магнітопровід знаходиться в стані повної 

розмагніченості. При довільному вимкненні ТФТ хоча б один із стрижнів 

магнітопроводу все ж буде знаходитися в стані, близькому до насичення із 

відповідним значенням залишкового магнітного потоку Фз. Експоненціальний 

спад Фз до прийнятного значення, хоча б до рівня в 10...20% від амплітуди потоку 

Фm, характерного для номінального режиму роботи трансформатора, відбувається 

у кожному  окремо взятому стрижні протягом досить великого проміжку часу, що 

не дозволяє одержати прийнятні результати при спробі реалізації на цьому 

відрізку часу згаданих алгоритмів вимкнення ТФТ [161].  

Проблема стає ще більш актуальною, коли із технологічних  чи якихось 

інших мотивів необхідно виконувати періодичний або дискретно-разовий цикл 

увімкнення – вимкнення ТФТ  в межах даного проміжку, що спричиняє свого роду 

ефект накопичення, тобто поступового збільшення намагніченості осердя. Тобто 

необхідна розробка більш загальних, альтернативних принципів  організації 

комутації ТФТ.  

У наведених нижче викладках для їх спрощення та можливості порівняння 

параметри трансформаторів та їх навантаження взяті аналогічними, як і у раніше 

наведених прикладах реалізації комутації ТФТ (рис.5.3, 5.5, 5.14), тобто 

апроксимацію кривої намагнічування виконано трьома відрізками із різним кутом 

нахилу, два крайніх із яких відповідають  насиченому стану магнітопроводу, а 
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середній – номінальному режиму роботи [91, 161]. За приклад можна взяти схему 

комутації ТФТ без нульових проводів, із однаковою конфігурацією з’єднання як 

первинних, так і вторинних обмоток трансформатора “зіркою” (Y/Y) та при 

нульових початкових умовах для  магнітопроводу трансформатора, тобто стану 

його повного розмагнічення (рис.5.20). Такого роду схемі візуально повністю 

відповідає модель в середовищі MATLAB/Simulink, що наводилася на рис. 5.5, в 

якій можна, при необхідності і залежно від поставленої задачі, довільно змінювати 

схеми з’єднання обмоток ТФТ через блок зміни його параметрів.  

 

Коли для вхідної лінійної напруги U1(АВ) брати відлік часу (t0 = 0) від 

нульового значення її фазового кута 0 = 0,  то при увімкненні ключа VS1, за 

умови досягнення цієї напругою своєї амплітуди (t1 = 5,0 mc, 1 = /2 ), та 

подальшому замиканні VS2, але вже при переході кривою U1(АВ)  нульового рівня 

(t2 = 10,0 mc, 2 =  ), одержимо режим вмикання ТФТ  без перехідного режиму в 

первинній обмотці,  пов’язаного із насиченням магнітопроводу трансформатора 

(рис.5.21, а).  

Як бачимо, він характеризується циркуляцією магнітного потоку в межах 

1,0... –1,0 , характерних для усталеного режиму роботи трансформатора, відразу 

від моменту вмикання VS2. Особливістю такого почергового увімкнення обмоток 

трансформатора є одночасна миттєва зміна на 30 о (при t2 = 10,0 mc)  фазових 

кутів вхідних струмів I1(А) та  I1(В), яка пов’язана із вмиканням VS2 (рис. 5.21, б). 

До цього моменту часу (в інтервалі t1 ... t2 = 5,0 ... 10,0 mc) ТФТ фактично 

перебував у режимі роботи, подібному до однофазного, при якому, за активного 

Рис. 5.20.  Комутація ТФТ тиристорними ключами 

.                                          
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навантаження, є характерною синфазність U1(А) та I1(А) , що наочно ілюструє 

рис.5.21,  в, де відповідні криві напруги та струму зведені до співмірних відносних 

величин. 

   

 

 Одночасне зняття сигналів керування із ключів VS1 та VS2 при t3 = 45,0 mc 

та подальше їх вимкнення при досягненні відповідними струмами I1 (рис.5.21,  б) 

нульових рівнів призведе до подальшого спаду магнітних потоків. Причому, як 

видно із пофазних діаграм приведених значень потоків відповідних стрижнів 

магнітопроводу, тільки Ф(А) почне свій спад із значення суттєво меншого від 

одиниці, а Ф(В) та Ф(С) на момент закриття ключа VS2 будуть мати відповідно 
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максимальні крайні значення, характерні для усталеного режиму: Фm(B) = –1,0 та 

Фm(С) = +1,0. 

 Окрім того, при комутації розподіл потоків в магнітопроводі набуває такого 

виду, що безпосередньо після вимиканням VS2 Ф(B) залишається протягом досить 

тривалого часу незмінним. Тому фактично момент часу наступного увімкнення 

трансформатора (тобто виконання комутації відповідних ключів при тих же 

фазових кутах 1 = /2 та 2 =   із таким же задовільним результатом) 

визначається тривалістю спаду конкретно цього потоку до прийнятної, достатньо 

близької до нуля, величини. Відносно незначна зміна конфігурації  з’єднання 

вторинних обмоток ТФТ (рис.5.20) за рахунок введення електричного зв’язку між 

їх спільною точкою з’єднання  та аналогічною точкою системи навантаження, 

тобто введення нульового проводу (конфігурація з’єднання обмоток – Y/Yn), не 

позначається на первинному увімкненні трансформатора (рис.5.22, а) та його 

усталеному режимі роботи. Проте, комутаційний процес при вимкненні 

трансформатора від мережі живлення за рахунок іншого перерозподілу струмів 

вторинних обмоток дещо зміниться в бік незалежності характеру спаду магнітних 

потоків в окремих стрижнях магнітопроводу. Впевнитися в цьому можна при 

порівнянні однойменних потоків на графіках рис.5.21, а та на  рис.5.22, а. 

Найбільш явно різниця проявляється при порівнянні на цих рисунках кривих 

відповідних Ф(B). 

 

 

Рис. 5.22.  Магнітні потоки ТФТ із системами з’єднання обмоток Y/ Yn і Y/Δ 
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Зміна схеми з’єднання вторинних обмоток трансформатора із “зірки” – Y 

(рис.5.20) на  “трикутник” – ∆ (схема з’єднання обмоток – Y/∆) не призводить 

після закриття ключів – з точки зору форми та характеру подальшого спаду потоку 

– до істотних змін, що ілюструє рис.5.22, б. Але на цьому графіку, в порівнянні із 

аналогічними кривими для схем Y/Yn – рис. 5.22, , а та Y/Y – рис. 5.21, а, залежність 

Ф(B)  у часовому проміжку 45 ... 55 mc має дещо більший характерний сплеск, 

амплітуда якого суттєво перевищує (приблизно на 17%) значення, притаманне 

усталеному режиму (при даній полярності потоку Фm(B) = –1,0) трансформатора. 

Такого роду аномалія в поведінці  Ф(B) при знеструмленні трансформатора 

свідчить про насичення відповідного стрижня магнітопроводу, що проявляється у 

сплеску струму первинної обмотки в комутаційному проміжку часу (рис.5.23, a).  

 

 

Рис. 5.23.  Сплески струмів при вимкненні ТФТ тиристорним комутатором 

 

При усталеному режимі роботи трансформатора циркуляція його магнітних 

потоків є динамічно зрівноваженою системою відносно осі, проведеної через їх 

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

моменту часу в такому режимі буде дорівнювати нулю). Переривання струму 

через різні значень фазних кутів та природної комутації тиристорів відбувається 

для однієї із ввімкнених фаз завжди раніше ніж для інших, що порушує 

урівноваженість інерційної системи магнітних потоків. Це провокує, 

безпосередньо після моменту часу t3 (рис.5.23, a, б), подальше сплескоподібне 

збільшення значення потоків відповідних стрижнів (Ф(B) для рис.5.22, б). 

Значення Ф(B) в ході своєї зміни перевищує межу (Фm = –1), яка відокремлює 
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область насиченого стану магнітопроводу, тому, як наслідок, це спричинить 

аперіодичне одиночне збільшення вхідного струму.  

Таким чином, вимкнення ТФТ від мережі живлення може 

супроводжуватися, на відміну від однофазного трансформатора, сплесками 

струму споживання, а конфігурація включення обмоток трансформатора в тій чи 

іншій мірі може сприяти цьому (рис.5.23, a, б), або ж виконувати відносно них 

пригнічуючу функцію (рис.5.21, б). Причиною є підпорядкованість процесів в 

магнітопроводі трансформатора принципу електромагнітної інерції [90]. При 

цьому тривалість та крутизна форми магнітного потоку на етапі спаду буде 

залежати від значення навантаження вторинної обмотки трансформатора  на 

момент його обезструмлення (тобто іншими словами – уповільненість потоку 

пропорціональна величині навантаження). Таким чином, вимкненню ТФТ в 

режимах перевантаження, або навіть близьких до номінального буде відповідати 

відносно полога форма  спаду потоку і, навпаки, незначна величина навантаження 

буде причиною більш швидкого зменшення величини потоку. За відсутності 

навантаження, як і при комутації ОТФ (рис.4.2),  безпосередньо після закриття 

ключа будемо мати фактично його миттєве зведення до нуля.  

Коли комутації виконуються при варіанті з’єднання первинних фазних 

обмоток трансформатора трикутником, то, незалежно від вибору схеми з’єднання 

його вторинних обмоток, вхідні струми в відповідних фазах будуть мати 

ідентичний характер як за формою, так і величиною, і по суті повторятимуть 

рис. 5.21, б, наведений для конфігурації обмоток Y/Y.  Тобто, з точки зору 

величини сплесків струму при вимиканні застосування конфігурацій з’єднання 

обмоток – ∆/∆, ∆/Y, ∆/Yn, Y/Y є більш прийнятним, особливо порівняно із тими ж 

характеристиками для схеми Y/∆.  Проте, характер поведінки магнітних потоків 

буде дещо іншим. Для прикладу, на рис.5.24 наведено їхні криві, які абсолютно 

повторюються для всіх варіантів з’єднання вторинних обмоток ТФТ. Таким 

чином, на відміну від з’єднання первинних обмоток  “зіркою”, характер 

комутаційних процесів при з’єднанні їх “трикутником” не пов'язаний із 

варіативністю конфігурації з’єднання вторинних обмоток ТФТ. 
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Оскільки, як видно із рис.5.24, значення потоку Ф(С) на момент вимикання 

VS2 дорівнює нулю, то можна припустити, що достатньо незначної маніпуляції 

шляхом додаткового увімкнення VS1 при напрузі протилежної полярності, в 

порівнянні із напругою на обмотці на момент закриття ключа і короткий період 

часу співставний із чвертю періоду струму (рис.5.25, б), щоб звести значення Ф(А) 

та Ф(B)  до нуля. Такого роду операція ефективна для однофазних трансформаторів 

та ТФТ при наявності з’єднання нульового проводу на первинній стороні такого 

трансформатора (Yn /Yn), коли він фактично може розглядатися як конструктивна 

та електромагнітна комбінація трьох формально незалежних ОФТ, кожен із яких 

включено окремо між відповідною “фазою” та “нулем” (рис.5.1, рис.5.14, а).  

 

 
 

Проте, як показано на рис.5.25, через електромагнітний взаємозв’язок 

процесів такого роду операцію організувати одномоментно неможливо, оскільки 

кожна зміна  Ф(А) та Ф(B)  відразу викликає збільшення модуля Ф(с)  при 

збереженні загальної тенденції до експоненціального спаду тих потоків, значення 

яких на цьому вже новому етапі комутаційних процесів стало відмінним від нуля.  

Тут додатковий перемагнічуючий імпульс напруги формується при повторному 

вмиканні VS1 коротким імпульсом керування при t4 = 75,55 mc. Його форма 

повторює хід кривої одного із вхідних струмів (рис.5.25, б). Разом із тим, на 

момент закриття VS1 (t = 80,0 mc) можна і візуально оцінити (рис.5.25, а), що сума 

модулів потоків буде приблизно у два рази менша, ніж на момент його відкриття. 
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Рис. 5.24.  Магнітні потоки ТФТ при його вимкненні 

тиристорним комутатором 
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Проте подальші такого роду маніпуляції, із наступними почерговими 

короткочасними вмиканнями VS2, VS1, такого ефекту вже не дають і в часі, в 

порівнянні із тривалістю природного пасивного процесу розмагнічування, 

суттєвого виграшу не буде. Про це свідчать  відповідні діаграми потоків у 

стрижнях ТФТ (рис.5.25, в) та вхідних струмів (рис.5.25, г).  

Таким чином, привести магнітопровід ТФТ до нульових початкових умов 

можливо фактично лише двома методами: або через режим попереднього 

знеструмлення його вторинних обмоток, і тоді це буде досягнуто практично 

миттєво після  вимикання останнього ключа комутатора (VS2), або ж за відносно 

тривалий проміжок часу (залежно від величини навантаження та значення струму 

намагнічування) за рахунок експоненціального по формі і природного по 

характеру процесу саморозмагнічення. Активізація процесу розмагнічування 

шляхом подачі додаткових фазово-регульованих імпульсів напруги ефективна 

лише на першому початковому етапі її застосування. 

 

 

Рис. 5.25.  Примусова установка нульових початкових умов в ТФР 
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Коли неможливо забезпечити нульові значення величин магнітних потоків 

у стрижнях ТФТ для реалізації комутації такого трансформатора в моменти часу, 

відповідні наперед  жорстко заданим  фазовим кутам вхідної напруги, то тоді 

необхідна розробка чи адаптація більш гнучких алгоритмів виконання комутацій.  

Такі варіанти запропоновані і реалізовані для ОФТ та первинному вмиканні ТФТ 

за нульових початкових умов його магнітопроводу. Їх основа полягає у 

дотриманні принципу, відповідно до якого увімкнення потрібної обмотки 

виконується в момент рівності миттєвих значень двох магнітних потоків –  

поточного, реального існуючого на момент комутації, та усталеного, 

передбачуваного для післякомутаційного режиму. І в цьому разі зокрема, 

пропонується не ставити завдання домогтися розмагнічування осердя, а 

визначають прийнятні моменти комутації, відповідним чином адаптуючись під 

наявний стан стрижнів магнітопроводу (рис.4.17, 4.18, 4.33). При цьому 

одержується ряд дискретних часових відліків, в яких можливе увімкнення 

необхідного ключа при дотриманні прийнятних форми і величини вхідного 

струму (рис. 4.16, 4.32).  

На рис. 5.26, а показано суміщені криві потоків Ф(А) (потоку в стрижні до та 

після вимкнення комутатора) та Фу(А) (потоку який би було б бажано одержати 

безпосередньо після наступного вмикання ключа VS1 комутатора). Точки 

перетину Ф(А), на етапі його експоненціального спаду, із синусоїдою Фу(А) повинні 

дати моменти часу tk1  … tkN  (показані відмітками на осі часу), в яких можливе 

увімкнення VS1 без екстремальних  струмових проявів, тобто точки комутації. 

 

Рис. 5.26.  Метод порівняння потоків при комутації фази “А” ТФТ 
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Якщо увімкнути ключ VS1 в момент часу, відповідний одній із таких точок, 

наприклад, при tk  = tk5 = 0,1073 с, то характер поведінки та форма кривих 

магнітних потоків буде відповідати рис. 5.26, б. Як видно із даного графіка, крива 

Ф(А) після tk = 0,1073 с не виходить за допустимі межі (Фm = 1), що гарантує 

відсутність сплесків струму намагнічування. Фактично тут повна аналогія із 

такого ж роду комутацією для ОФТ. Особливістю є лише характер поведінки 

потоків у суміжних стрижнях Ф(В) та Ф(С):  вони після моменту вмикання   tk  по 

своїй формі є сумами відповідних експоненціальних спадів та синусоїди з 

амплітудою, що дорівнює половині від свого номінального значення. Таким 

чином, для виконання наступного етапу комутації (замикання VS2) необхідно 

впевнитись, що принцип, реалізований на першому етапі, справедливий і для 

такої, більш складної, аперіодично-коливальної поведінки магнітного потоку в 

передкомутаційному періоді. По аналогії із рис.5.26, а на рис.5.27, а показано 

суміщені криві потоків Ф(С) (характеризує миттєве значення потоку стрижня) та 

Фу(С) (відображає бажане миттєве значення потоку, яким би він повинен би бути 

після виконання комутації VS2). Відповідно в точках співпадіння цих кривих 

одержимо точки комутації tk1  … tk9  для VS2 (рис.5.27, а).  

 

Рис. 5.27.  Метод порівняння потоків при комутації фази “C” ТФТ 
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потоків, проте, як і на попередньому етапі комутації їх амплітуда вкладається в 

задані межі і не може бути причиною якихось екстремальних сплесків струму, що 

ілюструє рис. 5.28.  

 

 

Рис. 5.28.  Струми первинних обмоток ТФТ при реалізації методу порівняння 

 

Тобто як потоки в стрижнях магнітопроводу, так і вхідні струми фаз ТФТ 

після завершення другого етапу комутації (замикання VS2) відразу виходять на 

свій усталений режим роботи без якихось суттєвих відхилень. Таким чином, 

принципи організації комутації, розроблені для ОТФ, незважаючи на деякі 

відмінності процесів в ТФТ, значною мірою можуть бути застосовані і для них. 

Запропоновано модель системи, що функціонує в середовищі MATLAB/Simulink 

і яка реалізує автоматичний вибір необхідних дискретних часових точок комутації 

при довільно заданому часі вмикання відповідного ключа (рис. 5.29) [166]. 

Принципи побудови такого роду моделей систем організації комутації вже 

висвітлювалися при розгляді використання у ТКВ ОТФ (рис.4.17, 4.18, 4.33). 

Основу роботи моделі, як системи, складають  два канали порівняння, реалізовані 

за допомогою блоків Relational1 та Relational2. Перший із них зрівнює 

проінтегровану і відповідним чином промасштабовану лінійну напругу U1(АВ) із 

напругою, пропорціональною магнітному потоку Ф(А), а другий – виконує таку ж 

операцію, але відносно U1(СА) та Ф(С). Дані значень потоків Ф(А), Ф(С) виводяться 

через блоки Multimeter – Flyx (A) і Flyx (С) при умові активізації опції їх виводу у 

відповідному вікні параметрів трансформатора Three-Phase Transformer. Із 

результату порівняння, у формі імпульсів напруги прямокутної форми і одиничної 
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амплітуди, виділяються як позитивний, так і негативний їх фронти (відповідно по 

кожному каналу цю функцію виконують блоки Logical3, Logical4).  Вихідним 

сигналом блоку Logical3 є ряд дискретних часових відліків у формі коротких 

імпульсів напруги одиничної амплітуди, ілюстрацією яких є відмітки на часовій 

осі рис. 5.26, а, на які припадає сприятливий момент часу для вмикання VS1. Блок 

Logical4 таким же чином задає такого ж роду моменти, але для  VS2, що і ілюструє 

рис. 5.27, а. 

 

 

Рис. 5.29.  Система автоматичного вибору моментів комутації ТФТ 

 

Зміною параметрів блоків Timer1 та Timer2 довільно (по необхідності) 

задають відповідно час зняття та наступної подачі керування на ключі комутатора. 

Тригери D Latch1 і D Latch2 приводять лінійний час блоку Timer2 до найближчих 

дискретних відліків, одержаних в результаті порівняння, від яких і починається 

відлік ввімкненого стану відповідно VS1 або VS2. Блоки U>Ф(pu)1, U>Ф(pu)1, К1, 

К2 є пропорційними ланками (Gain) і їх призначення, як і в вище наведених 

моделях із ОФТ (рис.4.17, 4.33) – це приведення різномасштабних величин до 

однакового співмірного одиничного по амплітуді значення. Для U>Ф(pu)1 та 
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U>Ф(pu)2 коефіцієнт підсилення повинен бути: 1/(380*sqrt(2)/2/pi/50), а для К1 та 

К2 – 1/sqrt(3) (при схемі з’єднання первинних обмоток “зіркою” параметр для К1 

і К2  повинен мати одиничне значення). В даному випадку при моделюванні краще 

вибрати алгоритм (Solver) обчислення “ode23t”. 

При розробці такого виду системи комутації може виникнути запитання про 

величину мінімально допустимому проміжку часу між суміжними командами – на  

повне знеструмлення та подальше повторне вмикання ТФТ. Адже цим 

визначається динамізм регулюючих можливостей системи комутатор-

трансформатор. Очевидно, що необхідно враховувати неповну керованість 

тиристорним ключем, із за чого виникає затримка між подачею команди на 

вмикання та її реальним виконанням. Для однофазних систем комутації її 

тривалість визначається півперіодом струму . У трифазних системах зміна реакції 

комутатора буде спостерігатися при одночасному знятті сигналу керування із усіх 

ключів, через кожний інтервал у 60(3,33 мс), через 180(10,0 мс) одержимо 

дзеркальне відображення процесу відносно нульового значення осі ординат, а  

через 360(20,0 мс) – повну фазову повторюваність процесу ввімкнення.  Тобто 

багатофазність дещо зменшує час відгуку системи, хоча тривалість процесу до 

повного вимкнення напруги залишається такою ж, як і при комутації ОТФ. 

 Іншим фактором затримки є дискретність точок комутації. Як видно із 

рис.5.26, а, така найперша точка (tk1) після обезструмлення ТФТ локалізується в 

районі амплітуди потоку. Це означає, що навіть тоді, коли буде подана команда на 

увімкнення ключа одночасно із моментом часу повного знеструмлення обмоток 

трансформатора (початок ділянки експоненціального спаду потоку на 

рис. 5.26, а), то до початку реакції системи у формі подачі сигналу на вмикання 

VS1 мине час, співставний із періодом струму. На рис. 5.30, а, б показано 

відповідні криві потоків та фазних струмів при такому випадку роботи системи, 

коли її реакція на вимикання починається із припинення струму I1(С) при 

t = 0,025 с (рис. 5.30, б),  а увімкнення ТФТ починається із досягненням першої ж 

точки прийнятної комутації при t = 0,0485 с. 
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Рис. 5.30.  Режим мінімальної паузи в струмі ТФТ 

 

    Якщо і далі змінювати параметр блоку Timer2 в сторону зменшення паузи 

в струмі, то одержимо режим постійної неперервної роботи одного із ключів, 

тобто від режиму 100% модуляції енергопередачі перейдемо до її регулювання за 

допомогою лише одного ключа.  При реалізації такого режиму роботи раціонально 

окремо задавати часові параметри увімкнення окремо для кожного силового 

ключа. Тобто, необхідно функціонально розділити блок Timer2 на два, які повинні 

бути під’єднані до тригерів D Latch1 і D Latch2 незалежно.  

Але з точки зору функціонування системи зменшенню паузи в струмі 

заважає  режим динамічної неврівноваженості потоків, який виникає  одразу із 

вимикання одного із ключів комутатора. У всіх вищенаведених графіках потоків 

він проявляється в формі деякої аномалії Ф(В) в сторону його збільшення. Коли 

обчислити суму ∑Ф миттєвих значень потоків в стрижнях магнітопроводу 

(рис.5.30, а), наприклад при схемах з’єднання обмоток – ∆/∆ і Y/∆ , і віднести 

результат до одиничного усталеного значення одного із них, то наслідок графічно 

матиме вигляд, наведений на рис. 5.31.  
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Горизонтальні відрізки цих залежностей співвідносні з режимами 

динамічної врівноваженості потоків магнітопроводу, а сплески тривалістю 

близько половини періоду (5,0 мс) характеризують степінь її втрати. Звідси 

випливає, що ні перше увімкнення трансформатора за нульових початкових умов, 

ні подальші комутації (якщо вони виконані відповідно до наведених принципів) 

не приводять до порушення рівноваги. Причиною сплесків у формі залежностей є 

лише неодночасне переривання струму ключів через їх неповнокерованість та 

властиву потокам підпорядкованість принципу електромагнітної інерційності. 

Також очевидна часова належність згаданих принципів комутації, в тому числі і 

по результату порівняння магнітних потоків, до статичних, тобто горизонтальних 

відрізків (рис. 5.31). Через це необхідно уникати тих моментів часу увімкнення 

ТФТ, які припадають на інтервали динамічної неврівноваженості потоків 

магнітопроводу, тому що інакше кінцевий результат буде далекий від бажаного. 

Природно, що застосування в комутаторі повнокерованих ключів знімає такого 

роду проблему. Як із рис. 5.22, б так і рис. 5.31 випливає, що при інших рівних 

умовах з’єднання первинних обмоток трансформатора “трикутником” для 

забезпечення ефективної організації комутаційного процесу більш прийнятне. 

Таким чином, підсумовуючи викладене можна зробити висновок, що 

оперативне приведення магнітопроводу ТФТ до стану, відповідному нульовим 

початковим умовам по його потоку, можливе, але, як правило лише через режим 

попереднього знеструмлення його вторинних обмоток.  В інших випадках 

необхідний  результат досягається за рахунок природного процесу 

саморозмагнічення протягом досить тривалого проміжку часу. В короткочасній 

перспективі це не дає визначеності про стан магнітопроводу на момент наступного 

увімкнення і є передумовою згаданих негативних проявів.  

Проте сплесків струму, пов’язаних із насиченням магнітопроводу, при 

прийнятних динамічних параметрах систем в цілому, можна уникнути коли 

керуватися правилом, відповідно до якого увімкнення необхідного ключа повинно 

виконуватися в момент рівності миттєвих величин наявного магнітного потоку 

стрижня із його усталеним значенням, яке повинно було б бути в ньому після 
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комутації, виключивши при  порівнянні інтервали динамічної неврівноваженості 

потоків [166, 167]. За цієї умови комутація відбуватися таким чином, що перехід 

від одного стану (відсутності напруги на первинній обмотці) трансформатора до 

іншого, (увімкнення напруги) не призводить до такої зміни величини потоку, при 

якій би він міг у подальшому перевищити задані заздалегідь для нього межі, що 

кореспондуються із пологими відрізками спрощеної кусочно-лінійної фігури 

апроксимації кривої намагнічування. 

 

ВИСНОВКИ ПО РОЗДІЛУ 5 

 

1. Для ТФТ, як і для ОФТ,  характер поведінки електромагнітних процесів 

визначає принцип електромагнітної інерції, але із особливостями, які накладає 

розгалуженість магнітопроводів ТФТ.  

2. Найбільш простою для ТФТ є організація комутаційного процесу за 

нульових початкових умов для потоку магнітопроводу, що базується на 

почерговості вмикання ключів, проте вона має варіативність в залежності від 

конфігурації з’єднання обмоток трансформатора. Як і при комутації ОФТ, 

повинна бути реалізована відповідна підготовки магнітної системи, яка б 

передувала кожній наступній комутації.  

3. Варіанти організації комутації ТФТ можна одержати застосовуючи правило 

вибору моментів комутації на основі порівняння усталеного магнітного потоку 

відповідного стрижня із бажаним стаціонарним значенням потоку, який повинен 

циркулювати в магнітопроводі після   остаточного його увімкнення. 

4. Алгоритм розмагнічування осердя ТФТ, що базується на повторному 

компенсаторному увімкнення напруги на час достатній для приведення потоку до 

нульового значення для трифазних систем, має обмежене значення через те, що 

принцип інваріантності витримується лише для схем з’єднання із нульовими 

проводами, причому одночасно, як на первинній, так і на вторинній сторонах 

трансформатора. 
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5. Пропонується, як альтернативний метод приведення потоку магнітопроводу 

до нульового значення, розрив нульового проводу, на вторинній стороні 

трансформатора безпосередньо перед його вимкненням; після здійснення 

комутації цей електричний зв’язок повинен знову бути поновлений. 

6. Реалізації принципів синхронного почергового порядку вимикання ключів 

комутатора, забезпечення режимів мінімально можливого навантаження або ХХ 

на момент комутації, передкомутаційна модифікація схеми з’єднання обмоток 

трансформатора спрямовані на наближення потоку до свого нульового значення, 

в цілому вирішують задачу вимикання ТФТ при значеннях залишкового потоку, 

близьких до нульового рівня лише в окремих випадках, але не вирішують задачі в 

загальному. 

7. Для ТФТ циркуляція його магнітних потоків в стаціонарному режимі є 

динамічно врівноваженою системою відносно осі, проведеної через їх нульові 

значення, тому переривання струму при різних значеннях фазних кутів завдяки 

властивості природної комутації ключів порушує урівноваженість інерційної 

системи магнітних потоків і провокує одиночне сплескоподібне збільшення 

значення потоків відповідних стрижнів та вхідних струмів обмоток. 

8. Рекомендується уникати тих моментів часу увімкнення ТФТ, які 

припадають на інтервали динамічної неврівноваженості потоків магнітопроводу. 

Ця умова є обмежуючим фактором при реалізації правила виконання комутації на 

принципі порівняння потоків. 

____________________________________________________________________ 

 

У п’ятому розділі наведені посилання на джерела інформації [3, 90, 91, 92, 

139, 157, 159, 160, ... 167] (див. перелік використаних джерел, с. 308-326). 
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РОЗДІЛ 6 

 

РЕАЛІЗАЦІЯ СИСТЕМ КОМУТАЦІЇ У  

ТРАНСФОРМАТОРНО-КЛЮЧОВИХ ВУЗЛАХ 

 

6.1  Практична реалізація комутаційних систем у ТКВ із спрощеними 

функціональними можливостями 

 

Складність організації систем комутації (ОCK) в першу чергу залежить від 

функціональності ТКВ, тобто власне бажаних режимів його роботи та пов’язаного 

із ним навантаження, які диктуються технічними, технологічними та іншими 

мотивами умов експлуатації [168, 169, 170]. По друге, це необхідність дотримання 

викладених раніше правил належної комутації ключів та трансформаторів, 

спрямованих на мінімізацію екстремальних  проявів в комутаційних колах та 

вхідному струмі, що, як наголошувалося, напряму пов’язані із питаннями 

працездатності, надійності, сумісності і т. п. Третім аспектом, який визначає 

складність організації системи комутації, є функціональна конфігурація, тобто 

наявністю в її складі зворотних зав’язків та спосіб включення у власне систему 

регулювання перетворювача. 

Найбільш простими і очевидними, в частині їх функціонування та 

оптимізації, будуть системи для керування силовими вузлами в яких 

використовується лише один ключ і один трансформатор, тобто такі ТКВ, що самі 

по собі є в своїй конфігурації найпростішими із використанням ручних 

(маніпулятивних) способів керування ними та за відсутності задіяних зворотних 

зав’язків. В силу своєї елементарності та обмежених функціональних 

можливостей. вони мають найширше застосування. Характерним прикладом 

такого роду реалізації  є установки напівавтоматичного зварювання в середовищі 

захисних газів (СО2 та сумішей на його основі) [16, 17]. Як правило, коли не 

використовується інвертор, то основу джерела струму становить понижуючий 

трансформатор, що працює на частоті струму мережі живлення, вторинна 

обмотка, якого навантажена на випрямляч. Сама установка має обмежену 
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кількість ручних керуючих маніпуляторів. Це фактично одна функціональна 

кнопка (“Torch” або “Пальник”) пальника, яка повинна забезпечувати при 

натисканні подачу захисного газу і гнучкого електрода із необхідною швидкістю 

через відповідний рукав в зону шва та комутацію джерела струму. При цьому 

існують різні варіанти знеструмлення електроду. Один з них це введення до 

складу випрямляча тиристорів і при цьому комутація відбувається при подачі 

струму на їх керуючі електроди. Така реалізація має лише один суттєвий недолік 

це висока кошторисна вартість потужних тиристорів, в порівнянні із звичайними 

діодами при співмірних номінальних струмах. За іншим “бюджетним” варіантом 

найчастіше використовується звичайний електромагнітний контактор, яким 

комутують первинну обмотку трансформатора, адже її струм в кілька разів менше 

струму дуги. При цьому доводиться рахуватися із характерними 5 ... 7 – кратними 

(в порівнянні з номінальним значенням)  сплесками струму намагнічування 

трансформатора в момент його включення та їх негативними наслідками. 

Необхідно відмітити, що хоча кратність одномоментного перевантаження 

механічного контакту за величиною діючого значення струму протягом 

півперіоду сягає 400, все ж його ресурс роботи та надійність в цілому, не можуть 

задовольнити в більшості випадків. 

В таких установках після закінчення процесу зварювання (відпуску кнопки 

“Пальник”) спершу переривається подача електрода, і лише через деякий 

проміжок часу (цей параметр ідентифікують, як  “затягування дуги”) 

виконується відключення джерела струму. Такий алгоритм завершення робочого 

циклу диктується суто технологічними мотивами: при одночасному перериванні 

струму дуги і подачі електроду на його кінці із оплавленого металу виникає 

краплеподібне утворення, яке перешкоджає можливостям наступного швидкого 

та успішного запаленню дуги тому, що через порівняно велику площу перетину 

утворена крапля не викликає легкого руйнування окисної плівки на поверхні 

виробу. Технологічним є спосіб попереднього відключення подачі електроду, що  

гасить дугу шляхом збільшення (“розтяжки”) дугового проміжку, а не 
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відключення напруги, чим перешкоджає виникненню краплі за рахунок 

стоншення розплавленого металу на “вильоті” електрода. Для стану ж 

трансформатора важливо те, що він при такому циклі переходить спочатку в 

режим холостого ходу, і лише після цього знімається сигнал керування з 

комутуючих його тиристорів, чим магнітопровід трансформатора оперативно 

зводиться до нульових початкових умов (рис.4.2). В такому разі,  наступне 

включення необхідно виконувати в момент амплітуди напруги, що відповідає 

нульовому значенню усталеного магнітного потоку осердя трансформатора і в 

підсумку, є найпростішим бажаним варіантом його реалізації (рис.4.7). Таким 

чином, це якраз той рідкісний випадок збігу обставин, коли реалізація необхідних 

технологічних моментів сприяє і спрощує вирішення електротехнічних проблем. 

Тобто, тут використання замість електромагнітних контакторів 

напівпровідникових силових комутаційних пристроїв  тріаків або тиристорів не 

тільки можливе, а й в силу своєї раціональності, необхідне.   Для прикладу, у 

найбільш поширених установках зварювання із застосуванням газу СО2 і 

електродів діаметром 0,5 ... 2,0 мм можуть використовуватися тріаки і тиристори 

дешевої вартісної групи, наприклад, BTA40, BTW67 – “Stmicroelectronics”, 

відповідно на 40А, 50А [132].   

 Реальна первинна оцінка складності та можливостей контролерів установок 

напівавтоматичного зварювання може бути лише  при  наявності та розгляді їх 

схем підключення. Найпростішим в цьому плані є розроблений контролер РА-

v5.2, схему зовнішніх з’єднань якого наведено на рис.6.1 [16]. Це один з гами 

розроблених та доведених до серійно виробництва пристроїв, проте схеми 

підключення інших блоків подібного призначення дещо складніші, оскільки 

передбачають реалізацією роботи установки в режимі ручного зварювання та 

живлення двигуна подачі і блоку в цілому від окремого понижуючого 

трансформатора і т. п. доповнення, проте принципи підключення основних 

виконавчих елементів установки в них є аналогічними. В даному випадку для 

комутації джерела струму дуги застосовується тріак VS1 – BTA40, а 
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безпосередньо до блоку підключені двигун приводу подачі електроду – М1, 

клапан подачі газу – KL1, термоконтактний елемент захисту обмоток силового 

трансформатора від перегріву – XS1 та інші компоненти, призначення яких ясне 

із контексту схеми. Там же наведено, якими комбінаціями замикання 

внутрішньоблочних пар контактів PS1…PS5 вибирається той чи інший параметр 

налагодження регулювання. Параметр оперативного регулювання користувачем 

лише один – “Регулювання швидкості подачі”, при допомозі зовнішнього 

резистора R1. 

 

 

Рис. 6.1.  Контролер керування зварюванням в системі комутації трансформатора 

 

Більш повне уявлення про можливості та рівень розробки контролера РА-

v5.2, його повноцінне застосування, дає повна принципова схема (рис.6.2). Вона 

відносно невелика і має такі ж самі принципи побудови основних вузлів, що  

використовувалися і в інших контролерах цієї гами.  
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Рис. 6.2.  Принципова схема контролера керування  

установкою механізованого зварювання 
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Особливість схем із мікропроцесорами в тому, що в них, як правило, 

відсутні елементи, що визначають функціональні можливості блоку (адже вони  

перекладені на власне мікроконтролер і його програму), а левову частку займають 

вузли забезпечення роботи мікропроцесора та його зовнішніх зав’язків.   

Першими є елементи забезпечення живленням – трансформатор Т1 і 

стабілізатор DA1. На Т1 покладено також функцію синхронізації роботи блока із 

напругою мережі живлення, вихідний елемент цього кола – колектор VT4.  

Кінцевим об’єктом дії цієї функції є комутуючий тріак VS1 (рис.6.1), що 

включається мікроконтролером DD1 через симістор із оптоізолюючим каналом 

VD4, за умови замикання функціональної кнопки пальника, також ізольованої від 

DD1 оптотранзистором  VT1 (рис.6.2, а). ШІР напруги двигуна подачі виконує 

транзистор  VT11, а гальмівну функцію – транзистор  VT12. Щоб запобігти 

аварійним режимам при одночасному відкриванню транзисторів  VT11 і VT12 і 

передбачені перехресні блокуючі ланки (VT5 та VT9, DA2.C). Реалізовано 

функцію захисту від перевантаження транзистора ШІР (DA2.В, DD2)  В схемі 

задіяні два входи АЦП мікропроцесора. По напругах на першому із них, 

підключеному до R22 (рис. 6.2, а), визначається рівень  ШІР, що задається R1 

(рис. 6.1), а по іншому, підключеному до R60 (рис. 6.2, б), в програму вводиться 

необхідна корекція для компенсації відхилень напруги мережі живлення. 

Внутрішньосистемне програмування та відпрацювання програми виконується 

через контакти PS6 за допомогою програмних продуктів: AVR-Studio (ATMEL) 

[171] та візуального емулятора мікроконтролера Visual Mikro Lab (VMLAB) [172]. 

Система керування комутацією має комбіновану основу свого 

функціонування: вона забезпечує приведення потоку в осерді до нульового рівня, 

через режим ХХ трансформатора перед його вимкненням, шляхом припинення 

подачі електроду (тобто електромеханічним способом). А для його включення 

використовується функція синхронізації роботи блока із напругою мережі 

живлення чисто електронного типу. А сам момент включення вираховується 

мікроконтролером, як такий, що відповідає середині ділянки із нульовим рівнем 

прямокутного по формі сигналу синхронізації, присутнього на колекторі VT4. 
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Тобто в даному випадку система організації комутації не ускладнює власне саму 

схемотехніку блока, оскільки її елементи задіяні в реалізації інших функцій 

пристрою (захисті від перевантаження та аварійних режимів приводу і т. п.). Деяке 

достатньо помірне ускладнення стосується лише програмної частини 

мікроконтролера DD1 (ATMega48P) (рис. 6.2, а). 

 Для такого ж роду установок, проте із використанням трифазних 

трансформаторів та відповідних некерованих випрямлячів, процес вимкнення у 

своєму прийнятному варіанті (рис. 5.16) суттєво не відрізняється від розглянутого 

вище. Але процес включення, як було показано раніше, більш складний. 

Наприклад (див. підрозділ 5.1), при трьохпровідному живленні порядок 

підключення може бути таким: перший ключ (рис. 5.5) повинен замикатися при 

досягненні вхідною напругою своєї амплітуди, а другий в любий момент нульового 

значення цієї ж напруги (рис. 5.12). Фактично мова іде про систему включення 

ТФТ на ґрунтуючись на основі результатів роботи двох компараторів, що 

витікають із поведінки кривих лише однієї із трьох напруг трифазної системи 

живлення. 

Приклад схемотехнічної реалізації такої системи наведено на рис.6.3, а на рис.6.4 

– схема її підключення до комутаційного тиристорного блоку. ЇЇ основу 

складають, виконані на базі ОП DA1 та DA2, два компаратори, що генерують 

вузькі синхронізуючі імпульси (з метою зменшення споживання) на кожному 

переході контрольованої напруги через нуль. В одному випадку вона зміщена на 

фазовий кут у майже 90 відносно U1(АВ) за рахунок R3, C2, а в іншому –  по фазі 

співпадає із нею (дільник R1, R4). D-тригер (DD1) здійснює перетворення 

асинхронної команди на включення ТФТ (рис.6.4), через VT1, в синхронну, рівень 

якої змінюється лише по надходженню згаданих синхроімпульсів. 

У такого роду систем є деякі суттєві недоліки, пов’язані із варіативністю 

алгоритму їх функціонування в залежності від організації системи живлення 

(трьох чи чотирьох провідна) та конфігурації з’єднання обмоток трансформатора. 

Також    негативний  вплив  на  якість  роботи  мають  не  тільки  згадані  жорсткі  
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Рис. 6.3.  Принципова схема контролера комутації ТФТ 

 

 

Рис. 6.4.  Схема зовнішніх зв’язків контролера комутації ТФТ 
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конфігураційного плану причини, а і поточні, пов’язані із відхиленнями напруг 

живлення від номінальних значень та змінами фазових кутів системи. Тобто, 

вплив розгалуженості магнітопроводу на процеси враховується не прямо, а 

опосередковано, коли відповідність процесів комутації алгоритму її здійснення є 

реальною лише для якісних, достатньо потужних промислових мереж. 

Пропонується усунути згадані недоліки, виходячи із згаданого принципу 

електромагнітної інерції та підпорядкованості йому процесів при комутації. Тоді, 

як було показано в попередньому розділі (рис.5.13), при цьому підключення 

необхідної обмотки, виконується в момент порівняння двох потоків (наявного на 

момент комутації, та характерного для наступного післякомутаційного періоду)  

відповідного стрижня магнітопроводу. Якщо виконати силовий вузол згідно з  

рис.6.4, то із врахуванням перерозподілу потоків (рис.5.9) після включення VS1, 

блок-схема інформаційної обробки для схеми керування (рис.5.13) матиме вигляд, 

відповідний рис.6.5.   

 

        

 

Порівняння рис.5.13 та рис.6.3 показує в значній мірі  подібність наведених 

схем, за виключенням  компонентів та вузлів відповідних блок-схемі рис.6.5. Це 

стосується одного інтегратора (А2), дільника на два (А3) та суматора (А4). Таке 

ускладнення дозволяє автоматично коригувати момент включення VS2 незалежно 

від стану та значень параметрів  реальної мережі живлення.  При незначних 

відхиленнях значень параметрів (у декілька процентів) розходження моментів 

включення VS2, як в результаті обрахування відповідно до рис.6.5, так і 

Рис. 6.5.  Структурна схема системи комутації ТФТ 
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одержаному по алгоритму реалізованому згідно із рис.6.3, не є суттєвими. Тобто 

вони мають такі значення, що не призводять до помітних сплесків струмів 

намагнічування. Сама схема, наведена на рис. 6.5 є  свого роду аналоговим 

обчислювачем положення моментів комутації по осі часу.  

Для поліпшення функціональності такого роду структурних схем 

пропонується застосовувати відповідні еквівалентні перетворення [173]. 

Прикладом може бути перенесення для каналу керування VS2 ланок схеми (А1, 

А2, А3) через вузол розгалуження (А4). В цьому разі структура схеми ( рис. 6.6 ) 

дещо зміниться і хоча кількість функціональних блоків залишиться такою ж, 

принципова схема може стати простішою, або може набути якісно кращих 

властивостей. В подальшому викладі на такого роду моментах увага буде 

додатково акцентована.  

  

 

 

Розглянуті системи організації комутації відносяться до найпростіших, 

оскільки передбачають наявність нульових початкових умов для магнітопроводу 

трансформатора при кожному наступному включенні, а кількість компонентів 

ТКВ мінімальна. Проте, порівнюючи реалізації систем комутації ТФТ (рис.5.13, 

рис.6.3) із системою аналогічними призначення для ТКВ із ОФТ (рис.6.2, 6.3), 

коли на фоні схемотехніки забезпечення технологічного процесу остання 

візуально фактично непомітна, необхідно відмітити беззаперечно більшу 

складність перших, що цілком природно диктується не тільки арифметичним 

збільшенням складових процесів, а і їх суміщенням. 

До блоку  

комутації VS1 

 

 До блоку  

комутації VS2 

 

 

Рис. 6.6  Модифікація структури системи комутації ТФТ 
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6.2  Керування комутацією у ТКВ простих перетворювачів напруги на 

основі ВДТ та топологічна трансформація систем  

 

Одним із ефективних методів поліпшення якості систем керування 

комутацією це їх еквівалентна топологічна трансформація. Вона дозволяє не 

тільки спростити конфігурацію схеми, а і поліпшити її якісні показники при 

зниженні вимог до структурно-алгоритмічних компонентів системи [173].  

Приклад застосування методу наведено для ТКВ в якому використовується ВДТ, 

оскільки при цьому досягається найбільш повна  ілюстративність викладок.  

Топологічно, при простій двообмоточній конфігурації трансформатора, 

найбільш простим є, розглянутий у підрозділі 4.3, ТКВ (рис.4.19, а), який із 

системою керування (рис.6.7), забезпечує роботу трансформатора в режимах 

вольтододавання ( аверс напруги – “+”,, при замкнутих ключах К1, К4 ), прямої 

вольтопередачі (“вольтозакоротки” –  режим нульового значення напруги обмоток 

– “0”, замкнуті К2, К4, або К1, К3 ) та вольтовіднімання ( реверс напруги – “–”, 

замкнуті К2, К3 ), тобто три рівні вихідної напруги, або відповідних  коефіцієнтів 

передачі U1. Основу системи керування комутацією, функціональна схема якої 

представлена на рис.6.7, складає модель аналогічного призначення, що наведена 

на рис.4.33, яка проте відповідає лише для двом режимам  переходам від прямої 

вольтопередачі  до аверсу напруги U1 і навпаки, при додатково ще чотирьох 

можливих комутаціях при такому включенні ВДТ. 

В такій системі погоджувальний трансформатор Т2 та інтегратор A1 

визначає усталену складову магнітного потоку осердя y(t+k),  пропорціональну 

інтегралу напруги, що буде подаватися на обмотку W1 трансформатора T1. Блок 

А3 на своєму виході надає інверсне значення y(t+k). Інтегратор A2 через обмотку 

W3, визначає поточне значення магнітного потоку  осердя (tk) Т1. Ключ К5.1 дає 

можливість, відповідно до його положень, вибрати одне із трьох значень y: 1) 

y(t+k)  для режиму реверсу напруги, якщо в подальшому повинні бути замкнуті 
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ключі-тріаки К2 та К3; 2) +y(t+k)  для режиму аверсу напруги, коли надалі  

будуть замикатися ключі К1 та К4; 3) y(t+k) =0,  коли передбачається, що в 

подальшому трансформатор Т1 буде знаходитись в режимі прямої вольтопередачі, 

тобто будуть замкнуті ключі К1 і К3, або ж К2 і К4. Компаратор A4 визначає 

момент рівності вибраного значення y(t+k) із y(tk) і тим самим дає дозвіл фазо-

синхронізуючому керуючого пристрою (ФСУП)  подати струм керування на 

включення тієї чи іншої, визначеної одержаним в результаті зміни положення 

ключа К5.2, пари силових ключів. Зміна положення К5.1 і К5.2 відбувається 

синхронною. В основі блоку ФСУП можуть використовуватися D-тригери, а їх 

спосіб функціонування  наочно проілюстрований у моделях систем рис. 4.17, 4.18, 

4,33 та принципових схемах рис. 5.13, 6.3.  

 

 

Рис. 6.7.  Структура системи комутації ВДТ 

 

Вхід “C” ФСУП синхронізує його роботи із нульовою фазою напруги U1. По 

виходу “R” виконується установка нульових початкових умов інтеграторів А1, А2. 

У наведених моделях початкові умови відповідних інтеграторів задаються через 
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їх панелі параметрів і тому такого роду сигнальні кола у них візуально відсутні. В 

реальних системах, для уникнення накопичення сигналу похибки на виході 

інтегратора, операція установки нульових початкових умов повинна виконуватися 

при первинному включенні пристрою, а з виходом системи на штатний режим 

роботи, періодично виконуватися в момент часу відповідний нульовому значенню 

усталеної складової магнітного потоку осердя трансформатора. Для підвищення 

точності позиціонування моменту комутації, рекомендується також виконувати 

такого роду операцію аналогічним чином безпосередньо перед виконанням 

комутації в ТКВ перетворювача. Таким чином, необхідність у обов’язковій 

установці початкових умов інтеграторів може суттєво ускладнити принципову 

схему системи. 

Для спрощення задачі прийнятного первинного включення пристрою, при 

якому б були відсутні на такий момент сплески струму намагнічування, 

пропонується використати властивості силового комутаційного вузла, тобто як і 

випадку комутації трансформатора напівавтоматичних установок зварювання,. 

Для цього при первинному включенні ТКВ, що відбувається, як правило 

механічними контактами, і коли про будь яку синхронізацію процесу не може йти 

мова, необхідно одночасно забезпечити примусове включення К2, К4, або К1, К3, 

коли Фm=0, що відповідає значенню UW1=0. Після виходу живлення системи на 

штатний режим, вона в подальшому сама повинна перевести ТКВ в стан  

відповідний положенню ключа керування К5.2, якщо звичайно він не буде 

знаходитися у положенні  3, коли ніякої необхідності у наступних комутаціях 

немає. 

Таким чином, робота системи при природній комутації тріаків K1 ... K4 

проходить в декілька етапів: 1) по команді на виконання комутації ключ К5.1 

підключає до A4 напругу пропорціональну усталеній складовій магнітного потоку 

осердя y(t+k), яка повинна бути характерна для осердя після закінчення 

комутації; 2) одночасно через ФСУП проводиться зняття струму керування із пари 

включених тріаків; 3) закриття тріаків пройде через деякий час, що визначиться 



255 
 

переходом через нуль струму навантаження Rн, тобто в залежності від фази 

струму, або його характеру; 4) при цьому в загальному випадку значення потоку 

трансформатора буде таким, що не дозволятиме включення наступної необхідної 

пари тріаків, незважаючи на те що умови недопущення режиму короткого 

замикання ключами мережі живлення уже виконані; 5) виконується 

перемагнічування трансформатора Т1 за рахунок струму навантаження по 

вторинній обмотці при всіх розімкнутих ключах K1 ... K4; 6) під час 

перемагнічування осердя інтегратор на базі A2 відображає зміни величини 

магнітного потоку у Т1; 7) компаратор A4 фіксує співпадіння величин відповідних 

потоків і лише тоді через посередництво ФСУП проводиться включення 

необхідної пари ключів ВО. Таким чином, при реалізації комутації ВДТ 

необхідний певний час на приведення потоку осердя трансформатора до значення 

y(t+k).  Для цього часу є характерним закритий стан всіх ключів ТКВ.  

Структурно-функціонально наведена система (рис.6.7) дає повне уявлення 

про принципи її роботи, проте пряма її схемотехнічна реалізація не завжди є 

раціональною. Перший недолік проявляється у необхідності періодичної 

установки нульових початкових умов для уникнення накопичення сигналу 

похибки у виді його постійної складової на виходах інтеграторів. Другий – 

стосується компонентної частини інтегратора, основу якого складають RC- 

елементи (рис.4.10). При цьому бажаною є незначна величина дрейфу параметрів 

даних компонентів в процесі роботи, при коливаннях температури і т. п. 

Компенсувати, зменшити або зовсім позбутися вказаних недоліків розглянутої 

системи (рис.6.7) та інших подібного типу, в більшості функціональних та 

схемотехнічних їх реалізацій дозволяє метод еквівалентних перетворень.  

Виходячи з топології системи (рис.6.7) запропоновано її еквівалентно 

модифікований варіант (рис.6.8),  де компаратор А4 (рис.6.7) замінено на його 

еквівалент із суматора А5 та точно такого ж компаратора А4 (рис.6.8), який, проте, 

виконує порівняння відносно нуля.  Зміна містами лінійних ланок А1, А3 (рис.6.7) 
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дає можливість позбутися інвертора вихідної напруги інтегратора А1 за рахунок 

введення фіктивної середньої точки для напруги вторинної обмотки Т2 (рис.6.8). 

 

 

Рис. 6.8.  Структура системи комутації ВДТ 

 

З’єднання цієї точки із нульовим потенціалом системи дає  можливість 

організувати подачу на інтегратор А1, за умови R1=R2, напруги пропорціональної 

величині U1, в її прямому або інверсному значеннях. При цьому необхідно 

скоригувати значення компонентів схеми, зменшити вдвічі коефіцієнт підсилення 

для А2, або збільшити вдвічі напругу вторинної обмотки трансформатора Т2. 

Функціонально, при такій реконфігурації, робота систем рис.6.7 та рис.6.8 буде 

абсолютно ідентичною. Візуальне порівняння  топології даних варіантів показує, 

що кількість компонентів і основних зв’язків кожної із систем залишилася такою 

ж, проте такий етап еквівалентного перетворення надає базу можливостей для 

такого ж роду подальшого дій. 

 Наступною можливою операцією є перенесення інтеграторів А1, А2 через 

вузол розгалуження, яким є суматор А5. Результатом такої дії є злиття двох 

інтеграторів в один, тобто тріада функціональних блоків А1, А2, А5 
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перетворюється в дуальний еквівалент А5, А1, що показано на результуючій після 

реконфігурації блок-схемі наведеній на рис.6.9. Порівняння рис.6.9 із рис.6.7 та 

рис.6.8 показує, навіть візуально, значне спрощення першого, в порівнянні із 

останніми.  

 

 

Рис. 6.9.  Структура системи комутації ВДТ 

  

Проте, більш суттєвими є якісні наслідки такого еквівалентного 

перетворення. Зникає необхідність у періодичній установці, через окремий вихід 

“R” блоку ФСУП (рис.6.7, 6.8), нульових початкових умов інтегратора А1 

(рис.6.9), чим досягається уникнення накопичення сигналу похибки у виді 

постійної складової на його виході.  Це пояснюється тим, що стаціонарному стану 

ТКВ (К1 …К4, Т1), у передкомутаційний  період завжди відповідає рівність U1 

=UW1, при цьому на виході суматора А5 (рис.6.9) повинно бути нульове значення 

його вихідної напруги Uвих.A5. Таке ж його значення повинно бути і в 

післякомутаційний період, оскільки, наприклад, реверсу напруги на обмотці W1 в 

процесі комутації передує зміна положення ключа К5.1. Таким чином, значення 

вхідної напруги Uвих.A1 інтегратора  А1 як у передкомутаційний, так і у 
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післякомутаційний періоди часу завжди дорівнює нулю. Його відмінність від нуля 

наявна лише в проміжку між зміною стану ключа К5.1 і включенням пари силових 

ключів відповідних новому стану ТКВ, тобто власне комутаційному проміжку 

часу. При цьому, як підкреслювалося в контексті, та власне видно і із рис. 6.10, 

процес комутації завжди закінчується при нульовому значенні Uвих.A1 = 0. Таким 

чином можна зробити висновок, що установку нульових початкових умов 

інтегратора забезпечує вся замкнута система керування комутації ТКВ, 

включаючи і власне сам силовий блок   К1 …К4, Т1. 

 

 

Рис. 6.10.  Структура системи комутації ВДТ 

 

Ще один позитивний ефект від еквівалентного перетворення шляхом 

перенесення відповідних блоків через вузол розгалуження, стосується 

компонентної частини інтегратора. Завдяки використанню інтегратора, як єдиного 

функціонально суміщеного вузла відпадає необхідність у мінімізації дрейфу його 

RC- компонентів в процесі роботи, по тим чи іншим причинам (коливанням 

навколишньої температури, деструкції або деградації компонента і т. п.). Такого 

роду  проблеми проявляються лише при застосуванні в системі двох і більше 
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інтеграторів, що диктується необхідністю узгодженості такого роду впливів, із 

метою одержання якісного результату, в даному випадку  порівняння миттєвих 

значень вольтсекундних площ.    

Таким чином, оскільки позитивний результат в останній блок-схемі 

(рис. 6.10), одержується при зрівнянні Uвих.A1 = 0, то на момент його одержання не 

є суттєвим наскільки змінилася постійна часу інтегратора А1. Нульове 

значення Uвих.A1 буде одержано в один і той же момент часу, при умові, що при 

інтегрування в комутаційному проміжку, миттєве значення Uвих.A1 не виходило за 

межі за якими наступає його природне обмеження, яке визначається значеннями 

напруги живлення інтегратора. Цією умовою обмежується мінімальне значення 

постійної часу. 

 Разом із тим і цього обмеження можна позбутися, якщо використовувати в 

якості інтегратора лише пасивні  RC- компоненти. На рис. 6.11 наведена такого 

роду модифікація останньої блок-схеми рис. 6.10. 

 

 

 

Рис. 6.11.  Структура системи комутації ВДТ 
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Із рис. 6.11 видно, що блок-схемі кількість застосованих інтеграторів на 

пасивних компонентах на одиницю менше кількості коефіцієнтів передачі ТКВ. 

При цьому величина резисторів R1, R4 повинна більше чим на порядок 

перевищувати величину резисторів R2, R3, які відносяться до дільника напруги. 

Такої ж пропорції необхідно додержуватися для максимальних значень вхідних і 

вихідних напруг інтеграторів. Якщо для обмоток W3 трансформатора Т1 і W3 

трансформатора Т3, керуючись чисто обставинами безпеки, вибрати напругу в 

діапазоні 20 … 40В, то значення її амплітуди на конденсаторах С1, С2 повинно 

складати 3 …6В. Виходячи із цих передумов повинна визначатися величина 

ємності С1 та С2 і в цілому постійна часу інтеграторів. Через великі значеня 

опору R1, R4 та ступінчатої зміни вхідного струму компаратора А2 при зміні його 

стану рекомендованим є включення повторювача А1 (рис. 6.11). Низькі значення 

напруг на С1 та С2 дозволяють виконувати переключення не механічним 

перемикачем, а застосувати електронний ключ, що є більш надійним і простішим 

в монтажі компонентом.  

 Таким чином, як витікає із наведених блок-схем та моделей тих чи інших 

режимів роботи ТКВ, система керування комутації має прямий керуючий зв’язок 

із мережею живлення та інший, зворотний, пов’язаний із регулюючим 

трансформатором. Вихід системи безпосередньо спрямований на включення 

необхідної комбінації ключів і визначає момент їх переходу в замкнутий стан. 

Проте сама система комутації функціонує лише по команді загальної системи 

керування, тобто зміні стану останньої.  У всіх наведених прикладах її роль 

виконує трьохпозиційний ключ К5, який через ФСУП визначає той чи інший 

стаціонарний стан ВДТ. Його аналогом, для моделі наведеній на рис.4.32, є блок 

Timer1. 

 Порівняння конфігурацій відправної системи (рис.6.7) і остаточної 

(рис.6.11) показує  ефективність методу еквівалентних топологічних перетворень 

для модифікації систем керування комутацією.  
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6.3 Практична реалізація комутаційних систем при ускладнених 

топологічних конфігураціях ТКВ  

 

Як підкреслювалося, організація системи комутації передбачає необхідність 

знання основних розрахункових параметрів ТКВ, які стосуються діапазону 

регулювання, напруг на обмотках, алгоритмів функціонування [57, 158, 174]. Для 

прикладу, візьмемо стабілізатор змінної напруги, спрощена силова схема якого 

наведена на рис.4.33, a із функціональною діаграмою ТКВ  рис.4.34. Дані 

відносно конкретики діапазону стабілізації, похибки регулювання і т. п. також 

взяті із  відповідного підрозділу (див. підрозділ 4.4). 

Розрахунок детально виконано для двох крайніх станів  аверсного і 

реверсного режимів ТКВ і одного проміжного не типового – режиму прямої 

вольтопередачі, тобто на 3/8 частину загального об’єму викладок. Інші значення 

вказаних величин одержані по аналогії чи подібності і зведені у відповідні таблиці. 

В цілому розрахунок ТКВ повинен включати визначення струмів в його обмотках 

і ключах та виконання розрахунків по вибору конструктиву трансформаторів. 

Проте, оскільки між потокам магнітопроводів і напругами відповідних обмоток 

трансформатрів, в усталеному стані їх роботи, існує прямий зв'язок, то для 

організації системи комутації даного ТКВ, у якому трансформатори 

функціонально повинні мати відносно малі значення своїх імпедансів, можна 

обмежитися  лише даними розрахунків відносно напруг обмоток його 

трансформаторів. 

Як видно із рис.4.34 та табл. 4.1, середина інтервалу роботи ключа К5 по осі 

U1, при включенні якого величина вольтододатку (значення напруги на обмотці 

W9 трансформатора T2 )  дорівнює нулю, є близьким до 205В, а не 220В. Це 

зумовлює необхідність наявності додаткової симетруючої обмотки W1 у 

трансформаторі T1, яка завбачливо, виходячи із досвіду проектування, 

пов’язаного із очевидним зміщенням середини діапазону D відносно номінальної 
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напруги мережі живлення,  введена в ТКВ, що і відображено на рис.4.33. Рівняння 

схеми ТКВ для цього режиму (рис.6.12)  тобто, при замкнутому  K5 має вид:  

U1.5 . Ks = Us = U2.min  ; 

де Ks = (w1+ w2+ w3+ w4+ w5+ w6+ w7+ w8) /(w2+ w3+ w4+ w5+ w6+ w7+ w8), 

залежний від відношення числа сум витків w відповідних обмоток W, а  

Us – напруга на сумарній обмотці Ws, яка є послідовним з’єднанням всіх силових 

обмоток, або фактично її секцій (W1 …W8), трансформатора T1. 

Тобто Ks = U2.min / U1.5 = 212,44/197,48 =1,07573. 

 

 
Рис. 6.12.  Режим прямої передачі ВДТ 

 

Для іншого характерного крайнього аверсного режиму (при замкнутому 

ключі K1, рис.4.33,а) рівняння для такої конфігурації схеми ТКВ (рис.6.13, a): 

U1.1 . Ks +UW9 = U2.min  ; 

де UW9 напруга на вторинній W9 обмотці вольтододаткового трансформатора T2.  

При цьому: UW9 = UW9.1 = U2.min  U1.1 . Ks = 212,44 – 150,0 .1,07573 = 51,08 B. 

В крайньому реверсному режимі  ТКВ (при замкнутому ключі K8, 

рис.4.33,а) рівняння відповідної конфігурації (рис.6.13, б) буде мати вид: 

U1.8 . Ks UW9 = U2.min  . 

При цьому: UW9 = UW9.8 = U2.min U1.8 .Ks = 212,44 – 242,72  .1,07573 = – 48,67B. 

Максимальне значення UW9 буде в аверсному режимі ВДТ при збільшенні U1 від 

U1.min  і до U1.mах  тобто: UW9 = UW9.max = 51,08 . =54.71 В. 
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а       б 

Рис. 6.13.  Аверсний (а) та реверсний (б) режими ВДТ 

 

Розрахункові дані по напругах UW9.j та Us.j  при розглянутих, та інших 

проміжних конфігураціях ТКВ зведені в таблицю 6.1, причому Us.j =U1.j 
.Ks (тобто 

для першого стовбця Us.1  =150,0 .1,07573=161,36 В, подальше заповнення таблиці 

виконано по аналогії). 

 

Таблиця 6.1 

Значення напруг на обмотках Ws (Т1), W9 (Т2) при  U2.min= 212,44 В   

та включенні відповідного ключа ТКВ. 

№ ключа (j) 1 2 3 4 5 6 7 8 

UW9.j (В) 51,08 39,60 27,29 14,12 0 -15,11 -31,32 -48,67 

Us.j (В) 161,36 172,84 185,15 198,32 212,44 227,55 243,76 261,11 

 

Для визначення конкретних значень напруг на кожній окремій обмотці ТКВ, 

приймемо, що сумарна кількість витків (ws) для Т1 є:  

ws = (w1+ w2+ w3+ w4+ w5+ w6+ w7+ w8), 

і окрім того, позначимо частини витків розміщені відносно точки некомутуємого 

з’єднання ВДТ із Т1, як: wа =(w5+ w6+ w7+ w8), wb =(w1+ w2+ w3+ w4). Також 

введемо коефіцієнти трансформації: Ka =wа /ws, Kb =wb /ws, K(T2) = w10 /w9. 

В такому разі для ТКВ (рис.4.33, a) можна записати два рівняння: 

Us.1  . Ka/ K(T2) = UW9.1 ,     Us.8  . Kb/ K(T2) = UW9.8 . 

Вирішуючи ці рівняння відносно K(T2) одержимо:  
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K(T2) =Us.1.Ka/UW9.1 =Us.8 . Kb/UW9.8 . 

Підставляючи в даний вираз відповідні значення із табл.6.1 одержимо: 

161,36 .Ka/ 51,08 = 261,11 . Kb/48,67 ,    або  3,159 .Ka = 5,365 . Kb . 

Звідси: Ka = 1,698 .Kb ,    проте оскільки  Ka + Kb =1, то вирішуючи систему із цих 

двох рівнянь одержимо: 1Kb= 1,698 . Kb , звідки  Kb =1 2,698 = 0,3706. 

Тоді: Ka  = 1 – Kb  = 10,3706 = 0,6294. 

По відомим значенням коефіцієнтів Ka та Kb знайдемо значення коефіцієнту 

трансформації K(T2) для T2:  K(T2) = Us.1 . Ka/UW9.1  =161,36 .0,6294/51,08 =1,988. 

 Визначаємо напругу на первинній обмотці W10 трансформатора TV2 для 

всіх стаціонарних станів ВО:   UW10.j    = UW9.j  . K(T2). Тоді при замкнутому К1     

UW10.1  = UW9.1  . K(T2) = 51,08 . 1,998 = 101,56 B. 

 Дані  відповідних розрахунків UW10.1 для стаціонарних станів ТКВ, що 

характеризуються замкнутим станом інших ключів наведені в таблиці 6.2. 

 

   Таблиця 6.2 

Значення напруг на обмотках W9, W10 трансформатора Т2 

 при  U2.min= 212,44 В  та включенні відповідного ключа ТКВ. 
 

№ ключа (j) 1 2 3 4 5 6 7 8 

UW9.j  (В) 51,08 39,60 27,29 14,12 0 -15,11 -31,32 -48,67 

UW10.j  (В) 101,55 78,72 54,27 28,07 0 -30,04 -62,28 -96,72 

 

Оскільки між напругою UW10.i  і потоком магнітопроводу Т2 в усталеному 

режимі його роботи існує прямий зв'язок, то табл.6.2 дає повну кількісну 

характеристику зміни останнього при переході ТКВ від одного стаціонарного 

стану до наступного.  

Наступним кроком є визначення коефіцієнтів трансформації для Т1, які 

власне повинні забезпечити всі значення напруг UW10.j  для ВДТ (Т2). Із 
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конфігурації схеми ТКВ при замкненому ключі К4 та даних останніх рядків 

таблиць 6.1, 6.2 і відповідно 4-го їх стовпців одержимо: 

w5 / ws = UW10.4 /Us.4  = 28,07 /198,32 = 0,14152. 

Аналогічно із конфігурації схеми ТКВ та даних таблиць 6.1, 6.2 при 

замкнутому ключі К6 одержимо:    w4 / ws = UW10.6 /Us.6  = 30,04 /227,55 = 0,1320. 

Відповідно при замиканні К3: (w5+w6)/ws=UW10.3/Us.3=54,27/185,15= 

= 0,2931. 

По аналогії для інших стаціонарних станів ТКВ: 

1) при замиканні К2:  (w5+ w6+ w7) / ws = UW10.2/Us.2 = 78,72 /172,84 = 0,4555; 

2) при замиканні К1:  (w5+ w6+ w7+ w8) / ws = UW10.1/Us.1 =101,55 /161,36 = 0,6294; 

3) при замиканні К7:  (w3+ w4) / ws = UW10.7/Us.7 = 62,28/243,76 = 0,2555; 

4) при замиканні  К8:  (w1+ w2+ w3+ w4) / ws =  UW10.8/Us.8 = 96,72 /261,11 

= 0,3704. 

Дані розрахунки у компактному  виді зведені в таблицю 6.3.  

       Таблиця 6.3 

Значення напруг на обмотці W10 Т2, коефіцієнти трансформацій відповідних 

його секцій Т1 при  U2.min= 212,44 В  та включенні належного ключа.  
 

№ ключа (j) 1 2 3 4 5 6 7 8 

UW10.j (В)   101,55 78,72 54,27 28,07 0 -30,04 -62,28 -96,72 

Us. j (В)    161,36 172,84 185,15 198,32 212,44 227,55 243,76 261,11 

UW10.j / Us.j 0,629 0,455 0,293 0,1415 _ 0,132  0,255 0,370 

Задіяні 
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На основі аналізу розташування обмоток та даних останніх двох рядків 

таблиці 6.3 одержимо: 
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w5 /ws = (w5+ w6) /ws   (w5 /ws) = 0,2931  0,1415 = 0,1516; 

w7 /ws = (w5+ w6+ w7) /ws (w5+ w6) /ws = 0,4555  0,2931 = 0,1624; 

w8 /ws = (w5+w6+w7+w8) /ws  (w5+ w6+ w7) /ws = 0,6294  0,4555 = 0,1739; 

w3 /ws = (w3+ w4) /ws   (w4 /ws) = 0,2555  0,1320 = 0,12345; 

(w1+ w2) /ws = Kb  ( w3+ w4) /ws = 0,3706  0,2555 = 0,11511. 

Враховуючи те, що Ks = ws /(ws  w1) = 1,07573; то обернувши дане рівняння 

одержимо: (ws  w1) /ws = 1/1,07573 = 0,9296 ; звідки кінцевий результат: 

w1 /ws = 1  0,9296 = 0,0704,  при цьому: 

w2 /ws = (w1+ w2) /ws w1 /ws = 0,11511 – 0,0704 = 0,04471. 

Таким чином визначені основні відносні співвідношення між обмотками 

(коефіцієнти трансформації) для живлячого T1 та вольтододаткового T2 

трансформаторів, а дані розрахунків систематизовано приведено вище в табл.4.2. 

Правильність обчислень перевіряється по рівності 1,0 (фактично співпадає із 

приведеним значенням магнітного потоку осердя Т1 ) суми  w1 /ws ... w8 /ws, тобто: 

0,0704+0,0447+0,1235+0,1320+0,1415+0,1516+0,1623+0,1739 =1,0. 

При цьому максимальна напруга на обмотці ws T1 складе: 

UWs = U1.mах  . Ks =260,0 .1,07573 = 279,69 B, 

а значення напруг на відповідних обмотках будуть пропорціональні відповідним 

коефіцієнтам w1 /ws ... w8 /ws   таблиці 4.2.   

Тобто:  UW1 = UWs . (w1 /ws) = 279,69 .0,0704 = 19,69 B; 

      ………………………………………………… 

    UW8 = UWs . (w8/ws) = 279,69 .0,1739 = 48,64 B.  

Максимальні значення напруг на первинній та вторинній обмотках 

трансформатора T2, враховуючи максимальні значення табл. 6.2,  відповідно 

складуть: UW10.max = UW10.1 .  = 101,55.1,07117 =108,78 В; 

        UW9.max = UW9.1 .  = 51,08 .1,07117 = 54,72 В. 
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Значення максимальних напруг на відповідних обмотках T1, Т2 зведені у 

таблицю 6.4.  

Таблиця 6.4 

Значення максимальних напруг обмоток T1, Т2 
 

Трансформ. T1 T2 

Обмотка W1 W2 W3 W4 W5 W6 W7 W8 Ws   W9 W10 

UW(j) (В) 19,8 12,5 34,5 36,9 39,6 42,4 45,4 48,6 279,7 54,7 108,8 

 

Наступним кроком повинно бути орієнтовне визначення параметрів обмоток 

керування комутацією W1k, W2k, W3k (рис.4.33, a). При цьому схема їх з’єднання 

є аналогічною із наведеною на рис.6.10, рис.6.11, відмінність лише у тому, що 

фіктивна середня точка (з’єднання R2, R3) для обмотки W2 трансформатора Т3 

рис.6.11, замінена реальною (відвід ХР1.6, рис.4.33, а), що демонструє 

альтернативний варіант реалізації схеми порівняння. 

Оскільки навантаженням послідовного з’єднання цих обмоток, як було 

показано вище, може бути активний інтегратор (рис.6.10), або його пасивний 

еквівалент (рис.6.11), що є більш простішим і надійнішим варіантом реалізації, то 

і сумарна максимальна напруга визначається допустимою вхідною напругою 

даних блоків. За основу  вибору можна взяти коментарі до рис.4.10, в яких 

рекомендується подавати напругу на пасивну RC-ланку близько 25 … 30 В. 

Оскільки, як наведено у таблиці 6.4 максимальне напруги для W10 складає 

108,8 В, то за такого допущення, коєфіцієнт трансформації (w10/w3k) для обмоток 

W10 і W3k повинен бути в діапазоні (w10/w3k) = 4,3 … 3,6. Якщо прийняти його 

рівним чотирьом, то максимальна напруга на обмотці  W3k буде мати значення 

108,8/4 = 27,2 В.  

Коли конфігурації рис.6.13, а  (аверсу напруги ВДТ) співвіднести 

послідовно з’єднані обмотки W1k і W3k із зустрічним напрямком напруг в точці 

їх з’єднання (рис.4.33, а), та умовою рівності нулю сумарного значення їх напруг, 

то   для схеми рис.6.13, а, яка ілюструє крайовий стаціонарний стан цього ТКВ,  ця 
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напруга повинна мати теж саме значення (UW1k =27,2 В). При цьому для T2 

коєфіцієнт трансформації: (w1k/ws) =UW1k /Us.2 = =27,2/172,84 = 0,157.  

Аналогічно, іншій крайній конфігурації рис.6.13, б  (реверсу напруги ВДТ), 

повинно відповідати послідовне з’єднання обмоток W2k і W3k, яке також повинне 

мати при даному стаціонарному стані ТКВ нульову суму значень своїх напруг, за 

умови зустрічного напрямку напруг на цих обмотках в точці їх з’єднання 

(рис.4.33, а), та сумарного їх значення рівного нулю. Проте, як витікає із табл. 6.3 

напруга на W3k в такому режимі менша і складає UW10.8 = 96,72 В (при U2.min= 

212,44 В) проти UW10.1 = 101,55 В при аверсі напруги, тобто UW10.8/UW10.1 = 

96,72/101,55 =0,952. Відповідно на таку величину, в порівнянні із UW1k =27,2 В, 

повинно бути меншим значення  UW2k. Тобто: UW2k =27,2.0,952=25,91 В. При 

цьому значення коєфіцієнту трансформації для T2 буде суттєво меншим через те, 

що дана конфігурація ТКВ відповідає найвищій розрахунковій величині вхідної 

напруги U1. Тобто: (w2k /ws) =UW2k /(Us.8 . ) =25,91/(261,11.1,07117)  = 0,0926, а 

це означає, що кількість витків w1k майже на 70%  більша від числа w2k.  

Таким чином, є визначеність із трьома із восьми первинних (обмоткових) 

точок контролю потоків системи керування комутацією. Для інших проміжних 

стаціонарних станів ТКВ, чисто із технологічних мотивів, є більш раціональним 

застосування прийому ілюстрованого рис.6.8, тобто застосування резисторних 

дільників напруги із фіктивними точками знімання напруги. Їх конструктивне 

розміщення в складі силового блоку не доцільне, оскільки приводить до 

збільшення зв’язків із блоком керування із трьох до восьми, тому резистори 

дільника напруги, враховуючи їх незначні габарити, розміщують на відповідній 

платі безпосередньо із компонентами системи керування комутацією ТКВ. 

Вузлова перевірка функціонування трансформаторних компонентів ТКВ 

виконується при заміщенні тиристорних ключів (рис.4.33, а) механічними та 

послідовного перебору їх включених положень відповідно до конфігурацій 

стаціонарних станів вузла. Правильність реалізації буде дотримана при 
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відповідності напруг U1, U2 до діаграми рис.4.34 та таблиці 4.1. Для перевірки 

“фазування” обмоток керування комутацією W1k, W2k, W3k та їх напруг 

(рис.4.33, а) достатньо впевнитися, що в кожній із крайніх конфігурацій 

рис.6.13, а (аверсі ВДТ), або рис.6.13, б (реверсі), сумарна напруга, між клемою 

XP1.5 та виводом W3k, з’єднаним із загальним проводом системи керування, в 

першому випадку, та XP1.7 та тим же виводом W3k, буде дорівнювати нулю. В 

реальності, щоб добитися такої рівності, вже на етапі вибору конкретного 

конструктивного типорозміру трансформатора та його виткових співвідношень, 

завдяки завжди наявній, при її технологічному виконанні, дискретизації напруги 

обмотки (досить суттєвого значення величини напруги, що припадає на один 

виток обмотки), як правило, необхідна деяка  синхронна корекція числа витків w1k,  

w2k, w3k . 

Структурно і схемотехнічно система комутації (CK) включається в загальну 

систему керування ТКВ і є такою її  невід’ємною частиною, яка в значній мірі 

забезпечує надійність, сумісність, ефективність роботи і т. п. пристрою. Майже 

повна принципова схема системи керування ТКВ ( рис.4.33, а) наведена на 

рис.6.14, причому власне система комутації виділена контуром нанесеним 

штриховою лінією. З метою кращого візуального сприйняття на рис.6.14, упущені 

зображення блоку живлення системи та компонентів безпосереднього керування 

ключами (К1 … К8, рис.4.33, а). Відповідно, на силовій частині (рис.4.33, а) 

пристрою не показано обмотку синхронізації, через яку задається тактова частота 

роботи системи (клеми XP1.1, XP1.2, рис.6.14), що безпосередньо пов’язана із 

частотою струму мережі живлення 50 Гц, також опущено обмотку 

вимірювального трансформатора, який повинен бути підключений до клем XP1.3, 

XP1.4 ( рис.6.14). Виводи XP1.5, XP1.6 XP1.7 (рис.6.14) відносяться до системи 

організації комутації і безпосередньо підключені через однойменні клеми ТКВ 

(рис.4.33, а) до обмоток W1k, W2k, W3k. Очевидно, що послідовно з’єднані 

резистори R2, R7, R21, R26 та R3, R4, R14 у своїх спільних вузлах, є носіями 

додаткових    (фіктивних)   точок   одержання   значень   відповідних  напруг  для  
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Рис. 6.14.  Принципова схема керування СЗН із системою комутації  

 

Керування ключами К1 …  К8                                           
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визначення потоку у післякомутаційному періоді. Номінали даних резисторів 

повинні бути вибрані таким чином, щоб падіння напруги на кожному із них було 

пропорціональним значенням напруг наведеним у табл. 6.4 для відповідних 

обмоток трансформатора Т1. Оскільки, для даного прикладу, структура 

формування напруг трансформатора Т1 носить регулярний характер, при якому 

напруга кожної наступної обмотки відрізняється на коефіцієнт , то і значення 

резисторів, відносно до найменшого по номіналу, також повинно бути кратним . 

З точки зору загальної теорії автоматичного регулювання, такого роду 

системи, через дискретизацію в часі, відносяться до типу імпульсних, а завдяки 

дискретизації по величині регульованого параметра – до цифрових. Окрім того, по 

принципу дії виконавчого органу (ТКВ) система відноситься до таких, що мають 

функціонально змінні параметри  коефіцієнти передачі  КП.j  ( рис.4.34, табл. 4.1), 

а по керуванню характеризуються нелінійними властивостями, через 

неоднаковість величини компенсуємої напруги (U1.(j+1) U1.(j)), що припадає на 

одиницю зміни керуючої величини (цифрового коду  i=1). Останнє наочно 

видно із рис.4.34, а кількісну оцінку може дати значення різниці напруг  

четвертого та третього рядків табл. 4.1 по першому і восьмому її стовбцях. 

Фактична безінерційність виконавчого органу, в порівняння із періодом 

дискретизації системи, обмежує вибір для неї законів регулювання одним 

інтегральним, який проте забезпечує нульову системну помилку регулювання. 

Функцію інтегратора в імпульсних системах виконує т. з. накопичувач із 

запізнюванням, а в даному випадку (при дискретизації відхилення по величині, а 

не тільки в часі), як найбільш раціональний варіант реалізації, це реверсивний 

лічильник (DD9,  рис.6.14), який і є власне основою системи керування.  Він 

опосередковано, через перетворювач кодів DD11, пов’язаний із виконавчим 

органом системи. DD11 транслює число із основою два на своєму вході у 

позиційний код відповідний включеному ключу ТКВ та дає, при потребі, через 

свій вхід А4, можливість блокування включення того чи іншого силового ключа 

(К1 … К8, рис.4.33, а) при уже здійсненій зміні стану. Остання відбувається по 
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надходженню імпульсу на вхід С DD9 із вузла імовірнісної обробки сигналу 

відхилення [51], виконаного на основі лічильника  DD10. При цьому напрямок 

зміни (зменшення чи збільшення) коду DD9 задається D-тригером DD4.В.  

Власне сама система комутації, як окремий вузол загальної схеми, окрім 

зовнішніх виводів XP1.5, XP1.6 XP1.7, до яких підключаються обмотки (W1k, 

W2k, W3k) ТКВ (рис.4.33, а) має  по своїй межі, позначеній штриховою лінією, 

шість внутрішніх зв’язків, позначених цифрами 1 … 6 :  

1 – службовий вхід приведення до одного напрямку фронту імпульсу, що 

подається із DА3.В на DD8.В, незалежно від результату порівняння потоків.  

2 – вхід початку зміни стану системи, підключений паралельно із входом С 

DD9; 

3  вихід системи організації комутації, спрямований на блокування виходів 

DD11. 

4, 5, 6 – адресні входи вибору аналогового інтегрального значення 

результату порівняння напруг обмоток W1k, W2k, W3k керування комутацією. 

При порівнянні блок-схеми рис.6.11 та системи комутації  рис.6.14 очевидна 

спадковість останньої перед першою.  

По-перше, вузлові потенціали, необхідні для п’яти стаціонарних станів ТКВ, 

одержано аналогічно із точок з’єднання резисторів (R26, R21, R7, R2, R3, R4, R14), 

збільшено лише їх кількість.  

По-друге, результат порівняння, також одержано інтегруванням пасивними 

компонентами.  

По-трете, функцію вибору необхідного результату порівняння і в тому і в 

іншому випадках виконує  багатополюсний ключ, проте для схеми рис.6.14 це 

електронний ключ (DA2) розмірністю 8х1, а для рис.6.11 – механічний ключ 3х1 

(К5.1).  

По-четверте, очевидна функціональна аналогія між вузлами, виконаними на 

базі DA1.C і DA3.B (рис.6.16) і відповідними блоками А1, А2 (рис.6.11).  
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По-п’яте, наявна функціональна подібність між DD9 (рис.6.14) та ключем 

К5.2, фіксації на невизначено тривалий час необхідного стаціонарного стану 

ТКВ.  

Таким чином,  із ускладненням реалізації систем все ж наявна їх подібність 

та спадковість у їх розвитку. 

Якщо зв'язок входу 11 одновібратора DD7.B із виходом 9 тригера DD8.B 

розірвати, а для відновлення автономної функціональності DD7.B, подати на вхід 

11 останнього рівень логічної одиниці, то тоді одержимо спрощену СК, зведену 

лише до одного одновібратора DD7.B. При цьому система через фіксовану 

тривалість витримки часу зможе забезпечувати умови безпечної комутації лише 

для ключів, ігноруючи при цьому стан трансформаторів на момент закінчення 

блокуючого імпульсу із виходу DD7.B. Якщо прийняти, що за своїм характером 

навантаження ТКВ може змінюватися у діапазоні від “чисто індуктивного” до 

“чисто ємнісного”, то тривалість блокування виходів DD11 повинна бути, через 

неповнокерованність тиристорних ключів, не меншою чим 20 мС.  

Реалізація самої система регулювання (СР) також до деякої міри пов’язана 

із функціонуванням СК. Адже СР синхронізується короткими імпульсами 

(5 … 20 мкС) одержаними із DD3.B (вивід 5), що завдяки значній постійній часу 

компонентів R1, C2, практично співпадає із часовими моментами досягнення 

напругою U1 своєї амплітуди. Це продиктовано необхідністю спрощення 

реалізації, сумісності та узгодженості роботи СР та СК, адже саме на цей момент 

часу завжди припадає нульове значення потоку в передкомутаційному стані 

магнітопроводу ВДТ (Т2). Виділення відхилення в СР відбувається за рахунок 

полярно-зустрічно-послідовного з’єднання джерела опорної напруги на базі VD2, 

VT1 та  випрямляча VD1 під’єднаного своїми клемами  XP1.3, XP1.4, через 

обмотки вимірювального трансформатора, із виходом ТКВ. Одержаний сумарний 

сигнал, за допомогою R20 і С8, інтегрується, а результат, через повторювач DА1.B 

та компаратор DА3.А, одержується при його порівняння із нулем, у виді 

відповідного логічного рівня. Інтегратор (R20, С8) в кінці кожного поперіодного 
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циклу своєї роботи приводиться ключами DD1.С, DD1.D, що керуються 

імпульсами (15 … 50 мкС) із виходу 4 DD3.А, до нульових початкових умов. 

Через те, що ТКВ має дискретний принцип регулювання відповідний діаграмі 

рис.4.34, в якому зміни стаціонарних станів відбуваються при виході U2 поза межі 

значень U2.min  U2.max, опорна напруга також почергово і поперіодно приймає 

значення відповідні  U2.min  U2.max, проте у дещо більшому чим для них діапазоні. 

Така зміна опорної напруги виконується ключами DD1.А, DD1.В по команді 

тригера DD4.В, який неперервно і поперіодно змінює свій стан, коли СР фіксує 

знаходження напруги U2  в межах близьких до значень U2.min  U2.max. При появі 

на виході DА3.А рівня, який фіксує перевищення напругою U2 значення U2.max, 

або ж його зниження нижче U2.min , даний тригер зупиняється в тому стані при 

якому була зафіксована дана подія. В подальшому наступає етап імовірнісної 

обробки наявності відхилення виконаного на основі цифрових компонентів 

DD8.А, DD10. При підтвердженні у трьох підряд періодах напруги наявності 

відхилення із виходу 7 DD10 на систему організації комутації та регулятор DD9 

буде поданий імпульс на зміну стаціонарного стану СР. При чому направленість 

такої зміни визначається тимчасово зафіксованим станом тригера DD4.В. 

Недотримання даної умови, в заданих часових рамках, повертає  вузол 

імовірнісної обробки до початкового стану.  

Тобто, незважаючи на те, що синхронізм системи  задається основною 

(несучою, тактовою) частотою напруги живлення, проте реальна дискретність СР 

має суттєво (в декілька раз) меншу частоту, проте із кратним значенням її періоду 

відносно основної частоти U1. Це дозволяє при реалізації інших алгоритмів 

комутації до деякої міри нехтувати експоненціальними проявами процесів у ТКВ. 

Таким чином, підсумовуючи викладене та враховуючи те, що вхід 2 – 

запуску роботи СК підключено паралельно входу 15 регулятора системи DD9, а її  

вихід 3, який є блокуючим для дешифратора DD11, з’єднано із одним - 

відповідним входом останнього, при чому решта із його входів безпосередньо 

зв’язана із регулятором DD9, то конфігураційно і функціонально регулятор 
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системи та СК є паралельно включеними блоками загальної схеми, що працюють 

на один і той же компонент СР – розподільник керуючих сигналів ключів ТКВ. 

Інші виводи (1, 4, 5, 6) СК  мають службово-організаційний характер 

функціонування та призначення. Само функціонування СК зводиться до 

обрізання, за допомогою тригера  DD8.В, тривалості (30 …40 мС) імпульсу DD5.В, 

призначеного для  блокування роботи ключів в момент часу визначений зміною 

стану на виході компаратора DА3.В. В цілому, процес визначення такого моменту 

часу є аналогічним, як і при функціонуванні  спрощеної блок-схеми рис.6.11. 

Необхідно зауважити, що відмінність від нуля значення напруги на виході 

комутатора DА2 (вихід 8), або DА1.С (вихід 14) є ознакою зміни стану регулятора 

(DD9) системи, в подальшому, при закритті попередньо включеного ключа, така 

відмінність, при тій же полярності напруги, збережеться, а вже наступний перехід 

цією напругою нульового рівня дає момент часу для прийнятної комутації 

трансформатора Т2. Цей факт є набуттям  суміщення необхідної умов (як для 

ключів, так і трансформаторів) для включення наступного, суміжно-комутуємого 

ключа, який буде визначати стаціонарний стан ТКВ в післякомутаційному періоді. 

Таким чином, визначаються умови прийнятної комутації як для ключів, так і для 

трансформаторів та здійснюється її виконання. 

Якщо порівняти схему силової частини ТКВ рис.6.12 із конфігурацією 

з’єднання обмоток (W1k, W2k, W3k)  СК та компонентів плати керування рис.6.14, 

приєднаних до входів  D0 … D7 електронного перемикача DА2, то побачимо, що 

остання, по своїй функціональній топології, фактично повторює першу. 

Принципова різниця лише в полярності включення обмоток (W10, W3k) ВДТ до 

середніх точок належних обмоток, яка витікає із різного призначення цих 

топологічних конфігурацій. Фактично обмотки (W1k, W2k, W3k)   та компоненти 

приєднані до DА2 утворюють фізичну модель, що відображає, в порівнянні, стан 

магнітного потоку трансформатора Т2 в докомутаційному, комутаційному та 

післякомутаційному проміжках часу. Але не завжди є раціональною або наявною 

аналогія схем силових частин ТКВ із конфігураціями з’єднання відповідних 

обмоток керування  СК та її ключів. На рис.6.15 наведена повна принципова схема 
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силової частини розроблених СЗН дещо іншого класу, на основі якої були 

реалізовані пристрої із потужністю навантаження у 3,3 та 10,0 кВА. 

 

 

X
P

1
:1

X
P

1
:3

X
P

1
:4

X
P

1
:6

X
P

2
:2

X
P

3
:3

X
P

3
:2

X
P

3
:5

X
P

4
:1

X
P

5
:1

X
P

5
:3

X
P

5
:4

X
P

5
:6

X
P

1
:2

X
P

1
:5

X
P

2
:1

X
P

3
:1

X
P

3
:4

X
P

4
:2

X
P

5
:2

X
P

5
:5

W
9

W
8

W
1

0

W
1

2

W
4

W
5

W
3

W
2

W
1

W
1

4
W

1
3

W
6

a

W
7

a

W
6

b

W
7

a
'

W
7

b

Рис. 6.15.  Принципова схема ТКВ стабілізатора змінної напруги  
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Для більшої наочності та полегшення розуміння принципу роботи на 

рис.6.16 показана таж сама, проте менш деталізована, схема із збереженням 

нумерації самих обмоток ТКВ, клем їх виводів для СК та власне трансформаторів.  

 

 

Рис. 6.16.  Структура ТКВ стабілізатора змінної напруги 

 

Відмінність полягає у спрощеному зображенні магнітопроводу та 

конкретних обмоток і їх нумерації, оскільки реалізація пристрою (рис.6.16) 

передбачає використання двокотушкової конструкції трансформаторів із 

стрижневим типом осердя. Зображення ключів спрощене, при збереженні 

відповідності у їх цифровій нумерації (VS1  K1, VS2   K2 … VS6  K6). 

Функціонування ТКВ подібне до роботи схеми рис. 4.35  і також полягає у 

почерговому переборі попарних комбінацій замкнутих ключів,  від К1, К5 при U2 

 U2.min  до К4, К6 при U2  U2.max. Діаграма роботи вузла, як ілюстрація 

співвідношення вхідної U1 та вихідної U2 напруг при зміні заданої послідовності 

комбінації включених ключів К1 ... К6 наведена на рис.6.17.  

Порівняння діаграм рис.4.34 і рис.6.17 та топології  ТКВ рис.4.33, а і рис.6.16 

показує ідентичність графічних та числових параметрів перших, при суттєвій 

відмінності конфігурації силових частин других. Разом із тим схеми включення 
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обмоток керування СК, як для рис.4.33, а (W1k, W2k, W3k) так і рис.6.16 (W8, W9, 

W13) є абсолютно ідентичними. Це стосується не тільки явних вузлів одержання 

необхідних напруг для реалізації відповідних зав’язків СК та визначення потоку у 

післякомутаційному періоді, а і фіктивних, які були одержані шляхом організації 

послідовного з’єднання відповідним чином підібраних резисторів, включених між 

явними вузлами   цих ланок системи (рис.6.16). 

 

 

Рис. 6.17.  Діаграма роботи ТКВ стабілізатора змінної напруги 

 

  На рис.6.18 представлена частина (приблизно третина графічного об’єму) 

принципової схеми системи керування призначеної для спільного використання із 

відповідним силовим вузлом (рис.6.15, рис.6.16). Порівнюючи відповідні блоки 

схем на рис.6.14, рис.6.18, що відносяться до СК, які виділено відрізками 

штрихової лінії, неважко бачити їх ідентичність на етапах аналогового 

представлення керуючих величин, тобто закінчуючи виходом компаратора для 

фіксації моменту співпадіння відповідних потоків. Цифрова частина СК схеми 

рис.6.18, функціонально аналогічна до відповідних блоків схеми рис.6.16, проте 

апаратно суттєво відрізняється, оскільки реалізована відповідною 

внутрішньосхемною конфігурацією такого компонента, як PLD (DD8, EPM7064).  

Такого роду мікросхема [175] (PLD – Programmable Logic Device) в даному 

випадку має 64 первинні, або базові логічні макроблоки, що є достатнім для 

синтезу не тільки компонентів СК, а і регулятора системи (реверсивного 

лічильника),   вузла  імовірнісної   обробки  наявності відхилення ( причому  із  
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селекцією належних періодів роботи вузла, в залежності від направленості 

відхилення, тобто його знаку), розподільника керуючих сигналів ключів і т. д. 

Тобто функціонально в єдину мікросхему переводяться всі цифрові компоненти, 

зображені на рис.6.14, включаючи при цьому і  їх зв’язки між собою.   

Конфігурування DD8 виконується через роз’єм PS2, в уже конструктивно 

змонтованій платі (In-System Programmer) із використанням відомих програмних 

пакетів MAX+II, або Quartus II. Ними власне і виконується все проектування 

бажаної топології PLD, її моделювання, компіляція і т. п. 

Таким чином, якщо в першому випадку (рис.4.33, a., рис.6.14) СК в своїй 

аналоговій порівняльній частині фактично повторювала топологію силового 

блоку, то в другому випадку (рис.6.16, рис.6.18) вона була реалізована абсолютно 

в такій же формі, але вже при суттєво відмінній топології ТКВ. Тобто, 

визначальним є ідентичність відповідних напруг силового компонента системи в 

цілому і моделюючого, їх синхронізм  при різного роду дестабілізуючих факторах 

(зміні напруги джерела струму), зміні керуючого параметру і т. п. Окрім того, 

наслідування конфігурації силової частини системи може призводити до того, що 

схемотехніка моделюючого блоку буде неоправдане ускладнена, в тому числі і із 

точки зору її верифікації. 

Наведена на рис.6.15 повна принципова схема силової частини системи дає 

уявлення про додаткові службові функції необхідні в кожному автономно 

функціонуючому пристрою, наприклад, обмотка W12 використовується для 

організації системи живлення, а синфазне включення W10 (Т1) та W14 (Т2) 

виконує функцію вимірювального трансформатора для вихідної напруги U2. 

Загальна синхронізація роботи системи, в даному прикладі, здійснюється 

безпосередньо від мережі напруги живлення, використовуючи при цьому, для 

ізоляції, компоненти із оптичним каналом передачі необхідного сигналу. Проте 

для таких функцій може бути задіяна і додаткова обмотка, виконана аналогічно до 

W12. Реалізація функції синхронізації такого типу застосовувалися для пристрою, 

схеми якого частково наведені у попередньому прикладі на рис.4.33, а і рис.6.14. 
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6.4 Конструктивно-технологічна реалізація систем комутації та 

керування в цілому. Практичне використання пристроїв, що включають такі 

системи 

 

Як уже підкреслювалося, найбільш простими є системи для керування ТКВ 

в яких використовується лише один ключ і один трансформатор, при використанні 

ручних (маніпулятивних) способів керування ними і відсутності в системі 

зворотних зав’язків. Тому вони мають і найширше застосування. Прикладом 

такого роду реалізації  є установки напівавтоматичного зварювання в захисному 

газовому середовищі (СО2 , інші інертні та активні гази та суміші на їх основі). Для 

керування такими установками було розроблено ряд систем, що найшли достатньо 

широке застосування [16, 17]. На рис. 6.19, a  наведено фото контролера РА-v4.0 

із тиристорним регулятором електроприводу, його розміри з урахуванням ширини 

пластинчастого радіатора 103,4 х 92,2 мм при розмірі власне плати  78,7 х 92,2 мм. 

 

        

а                                                                      б 

Рис. 6.19.  Контролери установок механізованого зварювання 

 

Він дає можливість псевдоаналогового регулювання швидкості подачі за 

допомогою потенціометра, задає необхідну затримку відключення клапана до 

1,8с, часу так званої “затяжки дуги” (затримка відключення трансформатора 

живлення дуги по відношенню до моменту припинення подачі електроду) до 0,3с, 
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часу розгону двигуна подачі до 0,4 с. Установки значень останніх трьох 

параметрів виконані ступінчатими і кожен з них має по 10 дискрет регулювання 

та виконується замиканням трьох відповідних контактів  "більше", у бік 

збільшення параметра і "менше", при необхідності його зменшення. Сам же вибір 

необхідного параметра виконується за рахунок перебору числової комбінації на 

відповідних контактах, використовуючи при цьому звичайний перемикач, або 

перемички - "джампери", коли оперативне втручання в установці не 

передбачається, тобто вони носять службовий характер. 

Однак цей контролер також може виконувати функцію керування більш 

універсальною установкою, яка може допускати також режим ручного дугового 

зварювання (ММА) і тому він забезпечує захист силової частини установки при 

тривалому короткому замиканні (КЗ) ланцюга електрода. При цьому можливе 

регулювання часу селекції короткого замикання 0,6 ... 3,0с при перевищенні, якого 

установка буде відключена від мережі живлення і через 3,0 ... 7,0 с заново 

включена. Якщо, протягом цього часу замикання буде продовжуватися, то через 

проміжок часу селекції установка знову буде відключена. При перевищенні 

кількістю проб заданого числа включення джерела дуги стає можливим лише за 

умови повного зняття напруги живлення. Таким чином, контролер захистить 

пристрій, навіть при навмисному замиканні вихідних клем джерела дуги. 

Відповідна установка всіх цих параметрів до бажаного значенню виконується 

аналогічно, вже описаним способом. Належної індикацією забезпечуються 

аварійні режими (КЗ, перегрів обмоток і т. п.).  

Якщо співвіднести такий перелік функцій контролера із функціональністю 

системи керування комутацією реалізованої в ньому, то можна впевнитися, що 

навіть якщо її виокремити із загального переліку апаратних та програмних засобів 

блоку, то і тоді її частина складе не більше 3 … 5% від загальних використаних 

ресурсів. Тобто на фоні мінімуму затрат одержується достатньо позитивний ефект. 

Однією розробкою не вичерпуються такого роду клас пристроїв. Ті ж самі 

функції виконує контролер РА-v5.1 (рис. 6.19, б), однак при дещо менших 
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розмірах - 102,0 х 78,7 мм і відсутності радіатора (тобто зменшені ваги блоку, а 

також його вартості). Це реалізовано завдяки застосуванню MOSFET - 

транзисторів. Крім того, цей блок значно виграє і в іншому: його службове 

живлення забезпечується від тієї ж обмотки трансформатора, до якої 

підключається і двигун подачі електроду. У той час, як в блоці РА-v4.0 живлення  

цих ланцюгів, через особливості схемотехніки застосування тиристорів, виконано 

роздільним. Діапазон напруги обмотки може бути досить широкий 13 ... 36В. При 

цьому напруги на обмотках клапана і реле дистанційно-контактного включення 

джерела дуги за рахунок відповідної організації ШІР залишаються незмінними. 

Для використання в установках з потужними двигунами приводів подачі і 

високими значеннями коефіцієнта повторного включення був розроблений 

контролер РА-v5.3. Його розміри 111,5 х 78,7 мм, дещо більші від плати блоку РА-

v5.1, хоча функціонально вони абсолютно ідентичні. На рис. 6.20 а, б відповідно 

показано лицеву та зворотну сторони цього блоку. 

 

         

а                                                                      б 

Рис. 6.20.  Контролер установок механізованого зварювання  

підвищеної потужності 

 

Як видно із рис. 6.20 б, значна частина електронних деталей блоку є 

малогабаритними, вони мають виводи планарного типу (SMD), тобто їх установка 

виконується шляхом поверхневого монтажу. У даному випадку відношення 

кількостей SMD-компонентів до компонентів із звичайними штировими виводами 
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становить 4: 1. Природно, що при цьому розміри блоку будуть невеликі, а це дає 

можливість мінімізації впливу різного роду завад, як поздовжнього типу 

(ємнісного походження), так і поперечного (індуктивного походження). 

Установка SMD - компонентів здійснювалася із застосуванням сучасної технології 

автоматизації монтажу, при цьому виключається людський фактор, чим 

мінімізується можливість помилок, а також важливим чинником є в 4-5 разів 

менша його вартість. Крім цього, зменшуються затрати праці на подальші 

перевірку працездатності, пошук помилок монтажу і т. п. Такого роду 

конструкторсько-технологічні аспекти стосуються і всіх інших розробок 

наведених нижче. 

Для більш здешевлених (“бюджетного” класу) установок був розроблений 

контролер РА-v5.2 (рис.6.21, а). При цьому електродвигун приводу живиться 

безпосередньо від вторинної обмотки трансформатора джерела дуги, а сам блок 

керування від окремого малопотужного (0,5Вт) трансформатора. Також в 

контролері відсутні елементи, пов'язані з підтримкою реалізації режиму ММА. 

Розміри конструктиву 93,8 х 78, 7 мм, у порівнянні з РА-v5.1, зменшені несуттєво 

через необхідність розміщення на платі відносно габаритного елемента 

трансформатора.  

 

           

а                                                                      б 

Рис. 6.21.  Монтаж контролера (а) в установці механізованого зварювання (б) 
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Приклад використання такого блоку в установці ПДГ-125 показано на 

рис.6.21 б, базова схема його зовнішніх з’єднань наведена на рис.6.1, а рис.6.2 дає 

уявлення про повну принципову схема саме цього контролера. 

Розроблені блоки використовуються в автономних установках 

напівавтоматичного зварювання ПДГ-150, ПДГ-205, ПДГ-270 і т. п (рис.6.22, а, б, 

в). а також в подавальних пристроях для використання в комплекті з 

універсальними зварювальними випрямлячами ВДУ-250, ВДУ-350, ВДУ-506 

(рис.6.22, г). 

                        

         

                           

 

 

в 

 

г 

 

б 

 
а 

 

Рис. 6.22.  Автономні установки механізованого зварювання (а, б, в) 

та дуговий випрямляч  (г) 
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В рамках апробації на комерційну доцільність також були розроблені контролери 

РА-2.0 та РА-3.0 аналогічного призначення, в тому числі, із використанням 

рідинно-кристалічних цифрових індикаторів та смисловою візуалізацією режимів 

роботи. Приклад реалізації контролера РА-2.0  представлено на рис. 6.23. На 

ньому показана керуюча підсистема пристрою (без силового виконавчого блоку) 

в захисному кожусі (рис.6.23, а) та без нього (рис.6.23, б). 

 

 

а 

 

б 

Рис. 6.23.  Контролер установок зварювання із візуалізацією режимів роботи 

 

Всього, сумарно, кількість контролерів, для установок напівавтоматичного 

зварювання із технологічним використанням захисного газового середовища, 

було виготовлено і реалізовано в складі відповідних пристроїв, більше 10,0 тис. 

шт. Із поширенням інверторних джерел струму вони також знаходять відповідне 

застосування, проте  використання підсистеми керування комутацією 

трансформатора, при цьому, стає зайвим. 
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Наведеними ілюстративними матеріалами не обмежуються приклади 

реалізації принципів комутації однофазного трансформатора при використанні 

зварювальних технологій. Як ще один варіант їх раціонального застосування на 

рис.6.24 приведена реалізація контролера (OFF-XX ver. 3.0) обмежувача 

тривалості холостого ходу шунтового зварювального трансформатора.  

 

    

а            б 

Рис. 6.24.  Обмежувач тривалості режиму ХХ трансформатора 

 

Коли в тиристорних регуляторах струму дуги реалізується фазове 

керування, то природно, що в такого роду системах органічно вписується і система 

організації комутаціями при первинному включенні, чи повторно- разовому 

необхідному по технологічних мотивах. Прикладом може бути перша версія 

контролера 1FVDV1.0 (без блоку живлення) однофазного тиристорного 

регулятора, зовнішній вид якого ілюструє фото рис.6.25. В подальшому, при 

модифікації пристрою, його функціональність була розширена на його 

застосування при керуванні однофазними випрямлячами із середньою точкою у 

вторинній обмотці трансформатора. 

Були розроблені, апробовані та випущені малоформатними серіями різного 

роду імпульсні стабілізатори горіння дуги та  ініціалізатори її горіння на принципі 

комутації вторинної обмотки ОФТ,  для активації підвищення її напруги за 
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рахунок наявності індуктивності розсіювання трансформатора та е. р. с. 

самоіндукції [88, 89] і т. п. 

Якщо розширити номенклатуру зварювального обладнання в сторону 

збільшення потужностей, то приклади подібні наведеним, будуть стосуватися 

також і комутації трифазних трансформаторів. Фото рис.6.26 ілюструє лицеву 

(рис.6.26, а)  то зворотну (рис.6.26, б)   сторону плати одного із варіантів реалізації  

комутатора трифазного трансформатора, принципова схема якого приведена на 

рис.5.13.  

 

 

Рис. 6.25.  Система керування однофазних регуляторів змінного струму 

 

 

     а 

 

      б 

Рис. 6.26.  Система керування комутатора трифазних трансформаторів 
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Такого роду контролери застосовувалися в дугових випрямлячах при 

необхідності у частих дискретно-разових чи періодичних комутаціях трифазного 

трансформатора.  

У тиристорних регуляторах на основі трифазних трансформаторів також 

можлива реалізація регулювання струму дуги шляхом варіації фазового кута 

включення відповідного ключа регулятора.  На рис. 6.27 показана практичне 

виконання такого контролера, особливістю  якого є, окрім реалізації в ньому 

власне системи первинного включення, ще і виконання функції регулювання 

струму дуги через варіації фазового кута, проте лише для двох тиристорних 

ключів змінного струму (рис. 5.20) трифазного трансформатора навантаженого на 

діодний випрямляч.  

 

 

Рис. 6.27.  Система керування трифазного регулятора змінного струму 

 

В даному випадку особливістю закону регулювання є досягнення рівності  

діючих значень струмів споживання по кожній із трьох фаз (при доступності 

впливу на струм лише на по двох фазах). При чисто активному характері 

навантаження трансформатора (як показано на рис.5.20) такого роду задачу 
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вирішити неможливо, проте при індуктивному характері навантаження і 

відповідному струмі дуги такого роду задача стає доступною в своїй реалізації. 

Сумарно це дає економію в кількості керованих силових ключових компонентів і 

як один із варіантів реалізації, розглядався на предмет конкуренції із дуговим 

випрямлячам у класичному виконанні (із повнокерованим трифазним 

тиристорним випрямлячем підключеним до вторинної обмотки ТФТ рис.6.22, г), 

реалізацію керування якого ілюструє фото рис.6.28. До переваги останніх, 

необхідно віднести більш детально розроблену теорію формування вольт-

амперних характеристик джерел струму зварювальної дуги [83, … 87] 

реалізованих на такій основі.  

Збільшення кількості трансформаторів та ключів (характерно для 

трансформаторно-тиристорних стабілізаторів та регуляторів напруги змінного 

струму із дискретно-разовим принципом регулювання) призводить до 

ускладнення не тільки силової частини ТКВ, а і системи керування комутацією. 

При відносно невеликих потужностях таких пристроїв, можливо реалізовувати 

спрощені алгоритми керування комутацією.  

Для прикладу на рис. 6.29 показано конструктивне виконання однієї фази 

регулятора-стабілізатора СБА6 напруги мережі 127/220 В, 400 Гц із номінальною 

потужністю навантаження 1,0 кВА спецтехнічного призначення.  При цьому канал 

стабілізації напруги розділений на два вузли – грубого регулювання  (рис. 4.19, в), 

та точного, по своїй конфігурації подібного до структури наведеній на рис.1.4, б. 

Додаткові функції пристрою інтуїтивно зрозумілі із фото передньої панелі 

рис.6.29, а. Тиристорні ключі змонтовано на двох радіаторах (рис. 6.29, б), а сама 

система керування розміщена на чотирьох платах, включаючи підсилювачі 

потужності сигналів керування із трансформаторним гальванічним розділенням в 

власне ТКВ та системи керування. Функціонування пристрою забезпечувалося 

блоками живлення службових напруг (рис. 6.29, в).  

При цьому організація керування комутацією передбачала дотримання та 

виконання її умов лише для ключів, та випадку холостого ходу трансформаторів.  

 



291 
 

 

а 
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Рис. 6.28.  Система керування трифазних дугових випрямлячів на 500 А і 1200 А 
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Рис. 6.29.  Регулятор напруги 127 В, 400 Гц, 1,0 кВА 
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Деяке пригнічення сплесків струмів намагнічування в інших режимах роботи 

відбувалося за рахунок відносно великого запасу по індукції у магнітопроводів, 

інерційності системи регулювання, відносно великих значень струмів холостого 

ходу трансформаторів та потоків розсіювання для них.   

По такі ж принципи були закладені у стабілізатор промислової мережі 

живлення (220 В, 50 Гц) ССП-600 із номінальною потужністю навантаження 

600 ВА та діапазоном вхідної напруги 154 … 264 В [94, 95]. Всього їх було 

виготовлено на Вінницькому заводі радіоапаратури (ВО “Маяк”) більше 3,0 тис. 

шт., а сама документація була передана в рамках спільного виконання однієї із 

галузевих держпрограм. Конфігурація силової частини ССП-600  ідентична схемі 

ТКВ наведеній на рис.6.12, a. Одначе із збільшенням потужності такого роду 

пристроїв, через значний ріст сплесків струмів пов’язаних із поточним станом 

магнітопроводів на момент комутації, ігнорування цих процесів стає неможливим. 

На рис.6.30, як приклад, показано зовнішній вид реалізації стабілізатора 

промислової мережі живлення (220 В, 50 Гц) ССП-2,0 із дещо більшою 

номінальною потужністю навантаження (2,0 ВА), проте ідентичним діапазоном 

вхідної напруги (154 … 264 В).  

 

 

Рис. 6.30.  Стабілізатор змінної напруги 220 В, 50 Гц, 2,0 кВА 
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Рис.6.31 ілюструє зовнішній вид компонентів ТКВ (рис.6.33, a, б) та 

конструктивне виконання системи керування (рис. 6.31, б),  однієї із промислових 

версій стабілізатора ССП потужністю 2,5 кВА [94]. 

 

 
 

 

 

 

а 

 

б 

 
Рис. 6.31.  Стабілізатор напруги 220 В, 50 Гц, 2,5 кВА із блоками силових 

ключів та системи керування 
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Структурні схеми каналу стабілізації ТКВ представленого на рис. 6.29, б та 

силової частини ССП (рис.6.31, а) ідентичні, про що побічно свідчить однакова 

кількість установлених в даних пристроях трансформаторів. Проте з точки зору  

принципів організації комутацій в них є суттєва відмінність. В останньому 

прикладі для ступені грубого регулювання, що реалізована на базі ВДТ 

використано принцип розділення часових інтервалів комутації окремо для  

переходу трансформатора до аверсного режиму роботи (рис.4.29) та його реверсу 

(рис.4.31). Застосування навіть таких, жорстко установлених часових інтервалів 

комутації, із підвищенням потужності регулювання, дає суттєвий ефект, проте 

лише при відносній статичності величини навантаження та його характеру. Всього 

такого роду пристроїв було виготовлено ВО “Маяк”  в кількості більше 10,0 тис. 

шт. 

Також немає будь-якої межі в плані зменшення ефективності при рості 

потужності трансформаторних компонентів. Саме дотримання таких принципів 

організації комутації ВДТ були покладені в основу модернізації керування 

регуляторами дугових сталеплавильних печей Стахановського заводу 

феросплавів. В них використовувалися електропічні трансформатори ЕОЦНК-

21000/10 (9 000 кВА) із пристроями регулювання напруги під навантаженням 

РНО-20Ф-625/35 [19, 20, 33, 152].  

Прикладом подальшого розвитку систем керування комутацією є 

стабілізатор промислової мережі (220 В, 50 Гц) СПСН-3 (рис. 6.32) із номінальною 

потужністю навантаження 3,3 кВА та таким же діапазоном вхідної напруги 

(154 … 264 В) [176]. На рис.6.32 показано його вид із спереду (рис. 6.33, а), ззаду 

(рис.6.33, б) та зверху (рис.6.33, в) при знятому захисному кожусі. На відміну від 

наведених розробок (рис.6.29, рис.6.31) система керування реалізована в 

одноплатному варіанті із використанням більш сучасної елементної бази, в тому 

числі і малогабаритних активних та пасивних SMD-компонентів (рис. 6.34). Проте 

основною відмінністю даної розробки є повне врахування стану магнітопроводів 

та вибір бажаного моменту комутації на принципі порівняння потоків. Тобто з 

точки зору недопущення сплесків струмів в комутаційному та 
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післякомутаційному проміжках часу, вона може позиціонуватися, як суттєвий 

крок в сторону реалізації якісної системи керування комутацією ТКВ. 

  

 

Рис. 6.32.  Стабілізатор напруги 220 В, 50 Гц, 3,3 кВА 

 

Повна принципова схема силової частини СПСН-3 наведена на рис. 6.17, а 

рис. 6.18 та рис. 6.18 відповідно ілюструють конфігурацію ТКВ стабілізатора і 

його діаграму роботи в заданому діапазоні вхідної напруги. Частина принципової 

схеми системи керування (рис. 6.36), яка в першу чергу стосується даної роботи і 

включає в себе систему керування комутацією наведена вище на рис. 6.20.  

Вся конструкторсько-технологічна підготовка розробок, виконувалася із 

залученням різних версій програмних пакетів автоматизованого проектування 

PCAD, починаючи із найбільш ранньої PCAD 4.5 і до останньої версії 

PCAD 2006, включаючи при цьому і підсистеми автоматизованого трасування 

провідників. Для прикладу, на рис. 6.34, б приведено креслення зворотної сторони 

плати (рис. 6.34, а ) системи керування СЗН 3,3 кВА в середовищі PCAD 2006.  
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Рис. 6.33.  Конструкційно-технологічне виконання стабілізатора 

напруги 220 В, 50 Гц, 3,3 кВА 

 

Оцінити ступінь еволюції конструкторських можливостей при проектуванні 

систем керування можна візуально, порівнявши, наприклад: рис. 6.30 та 

рис. 6.33, б. При цьому необхідно мати на увазі, що на сьогоднішній час основні 

функціональні  вузли  систем  реалізуються   або  програмно,    при   застосуванні  
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 Рис. 6.34.  Конструкційно-технологічне виконання системи 

керування СЗН  220 В, 50 Гц, 3,3 кВА 
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Рис. 6.34.  Конструкційно-технологічне виконання системи керування СЗН  220 

В, 50 Гц, 3,3 кВА 

мікроконтролера (рис. 6.19 – 6.21, рис. 6.23 – 6.25, рис. 6.27, рис. 6.28), або 

внутрішньосистемним конфігуруванням, для мікросхем PLD (рис. 6.34). Тому 

пристрої в цілому, із такими системами керування, як правило мають більше 

функціональних можливостей та перспективи не затратних модернізацій.  

Можна бачити, що системи комутації, як правило, входять у склад більш 

багатофункціональних систем керування, проте можуть мати і окреме 

застосування, що ілюструють приклади схем наведених на рис.6.3, рис.6.4.  

Це ж стосується СК трифазних трансформаторів (рис.6.3, рис.6.4), проте, 

щоб врахувати відхиленнями значення напруг живлення від номінальних 

значення, варіативність фазових кутів системи живлення необхідна реалізація 

комутації на принципі порівняння потоків. В такому випадку СК (рис.5.13), дещо 

ускладняються, проте набуває при цьому, більш вищого порядку якості комутації. 

Спрощення реалізації такого роду систем досягається застосуванням 

еквівалентних перетворень (рис. 6.5 …  рис. 6.11), що є досить ефективним 

апаратом трансформації, як принципових, так і структурних схем. Із ускладненням 

функціонального призначення ТКВ (рис. 4.33, а, рис. 4.35) та його конфігурації 

пропорціонально зростає і складність реалізації СК. Для таких ТКВ, в своїй 

аналоговій порівняльній частині СК функціонально моделює силовий блок в 

частині визначення належних напруг у тому чи іншому стані вузла.  

 В цілому, викладене корелюється із суміжними областями 

перетворювальної техніки [177, 178], енергетики та електротехніки [179, … 190] і 

тому при використанні в даних галузях дасть належний  очікуваний ефект. 

 

ВИСНОВКИ ПО РОЗДІЛУ 6 

 

1. Найбільш прості, в частині функціонування та оптимізації, є системи 

керування силовими вузлами, в яких використовується лише один ключ та один 
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трансформатор, проте вони у використанні є найбільш поширеними. Їх системи 

комутації характеризуються найменшою складністю і в процентному відношенні 

становлять незначну частку від загальної кількості компонентів системи 

керування пристроїв. 

2. Організація системи комутації може бути спрощена за рахунок 

особливостей функціонування навантаження ТКВ, у разі коли електромагнітні 

процеси, що виникають при цьому, сприяють швидкому спаду потоку у 

магнітопроводах трансформаторів. Тобто, коли є впевненість, що на початок 

кожного наступного включення, магнітопровід, по наявному в ньому значенню 

потоку, характеризується для свого стану нульовими початковими умовами. 

3. Реалізація комутації трифазного трансформатора, через розгалуженість 

магнітопроводу, та необхідності почергового  включення ключів, в порівняння із 

організацією комутації ОФТ, суттєво складніша, а при несинусоїдальності 

напруги живлення, окрім того, виникає необхідність у проведенні необхідних 

обчислювальних процедур.  

4. Для повної незалежності організації комутації у ТКВ, від форми напруги 

живлення та характеру навантаження, необхідно її базувати на принципі 

порівняння відповідних магнітних потоків, а спрощення апаратної частини 

системи керування комутацією досягати шляхом належних еквівалентних 

перетворень обчислювальних ланок та їх зав’язків. 

5. Між параметрами та принципами роботи ТКВ (коефіцієнти передачі та 

трансформації, порядок зміни відповідних коефіцієнтів в процесі регулювання, 

напруги на обмотках і т. п.) та організацією комутації того чи іншого 

трансформатора існує безпосередній зв'язок, оскільки дані параметри є базою 

визначення усталеного значення магнітного потоку протягом післякомутаційного 

проміжку часу. 

6. Застосування в системах комутації відповідних еквівалентних перетворень 

для спрощення обчислювальних вузлів та їх зав’язків дозволяє здійснити не тільки 

конфігураційне її спрощення, а і усунути вплив температурної нестабільності на 

параметри системи, позбутися елементів установки початкових умов, тощо. 
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7. Найширшим застосування елементарних систем комутації ТКВ є різного 

роду реалізації джерел струму зварювальної дуги, в т. ч. обладнання установок 

напівавтоматичного зварювання в захисному газовому середовищі, 

трансформатори, випрямлячі і т. п. 

8. При реалізації різного роду регуляторів та стабілізаторів напруги 

промислової частоти 50 Гц, в більшості випадків, немає  можливості 

альтернативності вибору відносно наведених систем керування комутацією та 

принципів у них закладених. При чому із ростом потужностей пристроїв завжди 

необхідно правильно врахувати стан електромагнітних компонентів ТКВ. 

9. Застосування сучасної елементна база електронних пристроїв та належних 

програмних пакетів моделювання, автоматизованого проектування і т. п., при 

допомозі яких виконані наведені вище розробки, одна із передумов подальшого 

вдосконалення, як розглянутих систем так і інших пристроїв на базі ТКВ. 

_____________________________________________________________________ 

 

У шостому розділі наведені посилання на джерела інформації [16, 17, 19, 20, 

33, 51, 57, 83, ... 89, 94, 95, 132, 152, 158, 168, ... 191] (див. перелік використаних 

джерел, с. 309-328). 
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ЗАГАЛЬНІ  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 

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 
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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 
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комутація спрямована на підвищення вихідної напруги трансформаторно-

ключового вузла, виконувалася в моменти часу, які характеризуються 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 увімкненого ключа, який при номінальному навантаженні та 

частоті струму 50Гц 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,  

під’єднання 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 

вмикання дозволяють оперативно привести стан магнітопроводу до нульових 

початкових умов.  

6. Розроблено метод реалізації запропонованого в роботі принципу для 

увімкнення однофазних трансформаторів. При цьому організація комутації 
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передбачає порівняння миттєвого (поточного) потоку осердя трансформатора на 

момент його включення з іншим, передбаченим для наступаючого 

післякомутаційного періоду. Доведено, що увімкнення 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. 

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 ввімкнення 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 вимиканням 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 
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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 – Науково-виробниче підприємство “Плазма”, м. 

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