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Актуальність обраної теми. Сучасні вимоги щодо надійності та 

ефективності експлуатації силових трансформаторів та електричних реакторів 
різноманітного призначення й конструктивного виконання обумовлюють 
необхідність вдосконалення їх конструкції, покращення технології виробництва, 
застосування нових матеріалів та т.ін. 

У розрізі проектування зазначене потребує підвищення точності 
електромагнітних, механічних, електродинамічних, високовольтних та теплових 
розрахунків, що може бути реалізовано шляхом вдосконалення та розробки нових 
математичних моделей, побудованих із використанням сучасних систем 
скінченно-елементного аналізу. 

Таким чином, вдосконалення чисельно-аналітичних та розробка 
ефективних чисельних моделей для дослідження електромагнітних і теплових 
параметрів трансформаторного устаткування та їх впровадження у практику 
промислового проектування є актуальним науковим завданням. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 
Дисертаційна робота безпосередньо пов’язана з тематикою науково-дослідних 
робіт ПрАТ «Запоріжтрансформатор», направлених на введення  в  промислову  
експлуатацію  спеціалізованого  програмного забезпечення  з  розрахунком  
магнітного  поля,  втрат  і  нагрівів  елементів конструкції  трансформаторів  і  
реакторів  на  тривимірних  моделях,  Інституту електродинаміки  НАН  України  з  
питань  чисельних  електромагнітних розрахунків  трансформаторів  та  реакторів, 
Інституту  технічної  теплофізики  НАН  України з питань теплового  і  



гідродинамічного  розрахунків  шунтувальних  реакторів, що зазначено у тексті 
дисертації та автореферату. У даних роботах автор був співвиконавцем, що 
підтверджується відповідними актами впровадження. 

Наукова новизна одержаних результатів не викликає сумнівів і полягає 
у вдосконаленні методів і математичних моделей та розробці наукових підходів 
для електромагнітних і теплових розрахунків силових трансформаторів.  

У плані цього наукового завдання автором вдосконалено моделі 
тривимірного польового розрахунку втрат у конструктивних частинах силових 
трансформаторів і реакторів з електротехнічної сталі та немагнітного матеріалу; 
обґрунтовано метод поетапного розрахунку магнітного поля, вихрових струмів, 
втрат і температур елементів конструкції; вдосконалено метод теплових 
розрахунків контактних провідних пластин на стрижні та анізотропних деталей з 
електротехнічної сталі; сформовано науковий підхід до зв'язаного 
електромагнітного, теплового і гідродинамічного розрахунку елементів 
конструкції і обмоток за стаціонарних умов тепломасопереносу. 

Практичне значення одержаних результатів. Основними практичними 
результатами дисертаційної роботи є обґрунтування методик аналітичного 
розрахунку перевищень температури пресувальних пластин, крайніх пакетів, 
смуг електростатичних екранів, перерізу пакетів магнітної системи, розрахунку 
індуктивності та вольт-амперної характеристики шунтувальних реакторів та 
розробка відповідного програмно-методичного комплексу. 

Розробки пройшли експериментальну перевірку і є готовим продуктом для 
практичного застосування. Результати роботи впроваджені та використовуються 
на ПрАТ «Запоріжтрансформатор» при проектуванні та виробництві силових 
трансформаторів та електричних реакторів. 

Ступінь обґрунтованості основних положень, висновків та 
результатів роботи. Ступінь обґрунтованості отриманих у дисертації наукових 
положень, висновків та рекомендацій є достатнім через коректне застосування 
відомих методів досліджень, таких як методи скінченно-елементного  аналізу, 
метод Навьє-Стокса, методи чисельного моделювання, вимірювань та 
тепловізійних  досліджень  на  фізичних  моделях . 



Достовірність сформульованих у дисертації висновків та наукових 
положень забезпечується коректністю прийнятих припущень і підтверджується 
збігом результатів відповідних теоретичних й експериментальних досліджень та 
впровадженням результатів роботи. 

Оцінка змісту дисертації, її завершеності. Дисертаційна робота є 
завершеною науковою працею. Основний зміст дисертації складають 138 сторінок 
друкованого тексту, що містять вступ, чотири розділи та висновки. 

У  вступі  обґрунтовано  актуальність  теми,  сформульовано  мету  та  
задачі  дослідження,  висвітлено  наукову  новизну та  положення,  які  виносяться  
здобувачем на захист,  практичне  значення отриманих  результатів  досліджень  
та  їх  зв'язок  з  науковими  програмами, планами та темами,  наведено  
інформацію  щодо  особистого внеску автора, апробації  роботи,  публікацій та 
впровадження результатів. 

У першому розділі проведено аналіз існуючих методів розрахунку 
електромагнітного поля, втрат у провідних елементах конструкції та теплових 
розрахунків трансформаторного устаткування. З аналізу відомих методів, 
існуючих недоліків та обмежень, що пов’язано з використанням спрощених 
чисельно-аналітичних розв’язків та емпіричних даних, обрано основні напрямки 
вдосконалення методів розрахунку та підвищення їх точності шляхом 
застосування сучасних систем чисельного скінченно-елементного аналізу та 
отримання уточнених і нових аналітичних розв’язків відповідних крайових задач. 
Отримані результати дозволили сформулювати мету та основні задачі 
досліджень. 

У другому розділі розкрито розроблені методи та підходи до чисельного 
розрахунку електромагнітного поля трансформаторного устаткування. Вказано на 
особливості формування розрахункових моделей його основних частин: обмоток, 
магнітних систем, елементів конструкції активних частин, бака та інших. 
Проведено верифікацію розроблених чисельних моделей трансформаторів із 
сильнострумовими відведеннями за даними їх фізичних випробувань. 
Представлено аналітичну та чисельну методики розрахунку нелінійної 
вольт-амперної характеристики шунтувального реактора з немагнітними 
проміжками у стрижні. За даними випробувань доведено адекватність 



розроблених методів розрахунку та отримано емпіричну поправку для 
аналітичного розв’язку. 

У третьому розділі обґрунтовано методи чисельних розрахунків втрат в 
елементах конструкції, як на основі поетапного розрахунку втрат у тонких 
немагнітних елементах, так і через визначення енергетичних характеристик 
електромагнітного поля. Особливу увагу приділено питанням моделювання 
зварних частин конструкції скінчених розмірів, що складається із немагнітного 
матеріалу та електротехнічної сталі. При цьому виконана порівняльна оцінка 
поверхневого ефекту в електротехнічних сталях на основі методів поверхневих та 
об’ємних втрат. Оцінку достовірності розроблених методів тривимірного 
польового розрахунку втрат в елементах з немагнітних матеріалів та 
електротехнічних сталей проведено шляхом тестових розрахунків відомих 
експериментальних досліджень моделі ТЕАМ21 (Японія). Представлено 
розроблені чисельні моделі та результати розрахунку на їх основі втрат у баках, в 
ярмових балках потужного силового трансформатора та в електромагнітних 
екранах шунтувального реактора. Застосування зазначених методів  
електромагнітних чисельних розрахунків дозволило практично розв’язати 
актуальну задачу визначення поелементної суми додаткових втрат для конкретної 
конструкції. 

Четвертий розділ присвячено постановці задач для аналізу 
теплогідравлічних процесів у сталому режимі. Отримано уточнені розв’язки 
крайових задач теплопровідності для ряду аналітичних моделей та доведено їх 
адекватність розрахункам за чисельними моделями та результатам експериментів.  

Для підвищення точності теплового розрахунку без використання 
емпіричних коефіцієнтів тепловіддачі на охолоджуючих поверхнях проведено 
спільний електромагнітний та теплогідродинамічний розрахунок елементів 
конструкції та обмотки на прикладі реактора з електромагнітними екранами 510 
кВАр. При цьому, використовуючи основні відомі підходи до так званого 
чисельного CFD-моделювання вісесиметричних моделей трансформаторів та 
реакторів, запропоновано та показано ефективність використання турбулентної 
моделі руху охолоджуючого масла в горизонтальних та вертикальних каналах, 
прилеглих до джерел нагріву – анізотропних за теплопровідністю котушок 



обмотки, що забезпечує  підвищення достовірності розрахунків.  
У висновках узагальнено основні отримані у роботі наукові та практичні 

результаті. Висновки пов’язані із матеріалом роботи та основними висновками за 
окремими розділами. 

Текст дисертації викладено ґрунтовно та послідовно. Стиль викладення 
доказовий. Оформлення тексту дисертації та автореферату відповідає діючим 
стандартам та чинним вимогам. Зміст автореферату повністю відповідає змісту 
дисертації. 

Повнота викладення результатів досліджень в опублікованих працях. 
Основний зміст дисертації достатньо повно відображений у 19 наукових  

публікаціях,  з  яких 12 статей  у  наукових  фахових  виданнях  України, у тому 
числі 11 статей у виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз 
даних, 6 праць в інших наукових виданнях та одна теза наукових доповідей. 
Результати дисертаційної роботи доповідались на 8 науково-технічних 
конференціях в Україні та за кордоном, що включали секції за напрямом наукової 
спеціальності.  

Важливість одержаних у дисертаційній роботі результатів для науки й 
народного господарства полягає у вдосконаленні методів і математичних 
моделей та розробці наукових підходів для електромагнітних і теплових 
розрахунків силових трансформаторів, що у перспективі дозволяє суттєво 
покращити якість їх проектування 

Недоліки та зауваження по роботі. 
1. Яку похибку розрахунків поверхневих втрат дає перехід до їх 

визначення лише за першою гармонікою відповідно до співвідношення (3.9) на 
стор. 65, враховуючи оцінюваний при розрахунках рівень нелінійності? 

2. Висока похибка розрахунків втрат у 5 – 17 % порівняно з результатами 
вимірювань, як це показано у табл. 3.1, не доводить адекватність окремих 
розроблених моделей для розрахунку електромагнітного поля та складових втрат, 
а навпаки, може свідчити про їх незастосовність або невірно вибрані початкові 
умови. 

3. Використання у теплових розрахунках значень КТВ, що визначаються 
за емпіричними залежностями, наприклад (4.8) – (4.10) та інших фактично не 



дозволяє зменшити похибку теплових розрахунків, що підтверджується 
розбіжностями між результатами розрахунків та вимірювань у 10 – 20 % (стор. 
112) і оцінюється автором як нормальне явище, або пояснюється неможливістю 
якісного тепловізійного обстеження об’єктів складної конструкції. У той же час 
навіть якісна картина, представлена на рис. 4.13, свідчить про існування 
розбіжностей. 

4. З урахуванням складностей запропонованих автором електромагнітних 
та теплових розрахунків, неоднозначності завдання параметрів моделей, 
початкових умов та відсутності рекомендацій щодо їх практичного застосування 
незрозуміло, як отримані результати можуть використовуватись при проектуванні 
трансформаторів та реакторів, як це задекларовано у меті роботи. 

5. Результати уточнення величини додаткових втрат та можливість 
оптимізації елементів конструкції силових трансформаторів та реакторів 
відповідно до першого положення наукової новизни (стор. 8, перший абзац) у 
роботі не розкриті. 

6. Відсутність відповідної оціночної шкали суттєво знижує 
інформативність представлених у роботі результатів моделювання та ускладнює 
їх кількісну оцінку, що зокрема відноситься до рис. 2.21, 3.3 – 3.6, 3.10, 3.15, 3.18, 
3.19 та ін. 

7. У роботі не обґрунтовано необхідність та доцільність переходу до 
тривимірних математичних моделей.  

 
Загальний висновок. 
Наведені зауваження і запитання щодо тексту дисертації та автореферату 

не знижують рівня роботи та не впливають на основні одержані наукові 
результати. Дисертаційна робота Басової Анастасії Валентинівни «Вдосконалені 
методи електромагнітних і теплових розрахунків  елементів конструкції силових 
трансформаторів та реакторів на основі чисельних і аналітичних моделей» є 
завершеною науковою працею, в якій отримані нові науково обґрунтовані 
результати, спрямовані на розвиток теорії та практики електромагнітних і 
теплових розрахунків елементів конструкції силових трансформаторів та 
реакторів. 






