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1. Актуальність теми. 

Розширення застосування пристроїв перетворювальної техніки це одна із 

ознак, що  супроводжує розвиток більшості галузей сучасного виробництва та 

побуту В основу їх  роботи покладено симбіоз  напівпровідникових ключів та 

реактивних елементів. Ними виконується останній рівень трансформації та 

адаптації електроенергії промислової мережі живлення (380/220 В, 50 Гц) до 

потреб кінцевого споживача. Якщо немає необхідності в модуляції вхідної 

напруги і можна обмежитися епізодичними разовими, то тоді використовують 

трансформаторно-тиристорні вузли із трансформаторами, що працюють на 

частоті струму мережі живлення.  Якість виконання комутацій в таких вузлах 

визначає функціональність  такого перетворювача змінного струму. 

Принципи організації комутацій тиристорних ключів вже в значній мірі 

опрацьовані і зводяться до запобігання наслідків їх неповнокерованості. Тому в 

цьому напрямі можуть бути лише локальні досягнення.   Перехідні процеси при 

комутаціях обмоток силових трансформаторів характеризуються суттєвими, 

багатократними, в порівнянні із номінальними значеннями, сплесками струмів у 

комутаційних  і вхідних колах силових вузлів.   Проте, питання  запобігання 

такого роду аномалій не одержали належного вирішення через складність аналізу 

даної проблематики та дуальність причин, що їх викликають. Альтернативні 

шляхи вирішення даної проблеми ведуть до необхідності розробки 

струмообмежувальних заходів, або збільшення масогабаритних  показників 

трансформаторів силових вузлів, що при низьких значеннях частоти струму 

мережі живлення веде до суттєвого збільшення маси та габаритів 
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трансформаторних компонентів вузлів, або ускладнення їх схем та структури 

управління ними. 

Причиною даних аномалій при перехідних процесах є яскраво виражена 

нелінійність магнітних властивостей магнітопроводів трансформаторів та 

змінність параметрів силового вузла в цілому в процесі регулювання. Разом із 

тим, сучасний стан розвитку методів об’єктно-орієнованого імітаційного 

моделювання надає передумови наукового підходу до розв’язання даної 

проблеми.  Це підкреслює актуальність і своєчасність розробки принципів та 

методів організації належного керування комутаціями в силових 

трансформаторно-тиристорних вузлах перетворювачів змінного струму.  

 

2. Оцінка змісту роботи, її завершеність. Дисертація Халікова В. А. 

вирішує науково-прикладної проблеми розвитку теорії комутаційних процесів у 

силових трансформаторно-ключових виконавчих вузлах перетворювачів змінної 

напруги шляхом розроблення та обґрунтування нових принципів і методів 

організації керування комутаціями в таких вузлах, при варіативності їх структури 

та параметрів компонентів і нелінійності характеристик магнітопроводів 

трансформаторів В результаті досліджень запропоновано нові принципи 

організації комутацій  в силових  трансформаторно-ключових вузлах 

перетворювачів змінної напруги спрямовані на уникненням екстремальних 

струмових комутаційних проявів, пов’язаних в першу чергу із виникненням 

короткозамкнутих контурів в комутаційних колах таких вузлів та ефектами 

насичення магнітопроводів трансформаторів. На основі цих принципів 

розроблено методи організації комутацій та належні системи керування ними, які 

найшли практичне втілення.  

Дисертаційна робота є завершеною науковою працею. Вона складається з 

вступу, шести розділів, висновків, списку використаних джерел із 191 

найменування та додатків. Загальний обсяг роботи складає 348 сторінок. 

Основний текст займає 294 сторінки.  



3 
 

У вступі обґрунтовано актуальність теми дисертації, вказані мета і завдання 

досліджень, сформульовано наукову новизну та практичне значення отриманих 

результатів, показано зв’язок з виконаними НДР, особистий внесок здобувача в 

публікаціях, представлена інформація з апробації, реалізації і впровадження 

результатів роботи. 

У першому розділі дана характеристика стану енергопостачання та вимог 

до нього споживачів електроенергії. Відмічена наявність анормальних явищ в 

мережах живлення у вигляді відхилень напруги від номінального значення за 

рахунок коливань, сплесків та перепадів величини навантаження і т. п.  

Розглянуто пристрої регулювання змінної напруги, при цьому  увага акцентована 

на силові трансформаторно-тиристорні вузли перетворювачів змінної напруги,  

робота яких ґрунтується на разових епізодичних змінах конфігурації структури 

силового вузла. Наведено основні залежності, які визначають електричні та 

конструктивні параметри таких вузлів. 

Досліджено концептуальні основи організації комутації в спрощених 

елементарних вузлах ключ-трансформатор та показано наявність екстремальних 

сплесків струмів в перехідних режимах відповідних комутаційних колах вузлів. 

Показано взаємовпливи  зміни стану ключа на трансформатор і навпаки при 

варіаціях конфігурацій ТКВ, при виконання відповідних комутаційних змін та 

виникнення екстремальних струмів по причині насичення магнітопроводів. 

 Розкриті принципи організації комутації в вузлах із кількома ключовими 

компонентами та особливості комутаційних процесів при цьому. Сформульовані 

принципи керування комутаціями при використанні властивостей природної 

комутації тиристорних ключів.   

У висновках констатовано, що сучасний стан аналізу комутаційних процесів 

в силових трансформаторно-ключових вузлах характеризується недостатнім 

висвітленням більшості питань, пов’язаних із їх протіканням, виникненням та 

причинами екстремальних проявів і організаційними  концептуальними 

принципами виконання комутацій, які б цьому запобігали. 

  



4 
 

Другий розділ висвітлює питання використання належного апарату 

дослідження комутаційних процесів, науково-методологічних аспектів основ  

аналізу та достовірності його результатів. Відмічена доцільність використання 

імітаційного об’єктно-орієнтованого  моделювання, при використанні відповідних 

їм базових чи удосконалених бібліотечних моделей компонентів вузлів, оскільки 

при цьому по оперативності та ступені достовірності аналітичні методи 

дослідження, а також часто і реальне фізичне моделювання чи експеримент, 

суттєво поступаються. 

Опрацьовані методологічні підходи належного визначення параметрів 

еквівалентних схем заміщення трансформаторів вузлів, що дозволяє із високою 

точністю описати перехідні, нестаціонарні та аварійні режими. Описана 

проблематика нелінійних властивостей магнітопроводів трансформаторів та 

трансляції параметрів намагнічування у оболонку програм моделювання. 

Зроблено висновок, що при дослідженні екстремальних комутаційних 

процесів у трансформаторах загального призначення та дотриманні викладених 

методологічних засад  достатньо спрощеної кусково-лінійної апроксимації кривої 

намагнічування, яка навіть в такому виді дає похибку в результатах фізичних 

експериментів та моделювання на рівні одиниць проценту. 

  У третьому розділі розглянуто принципи організації комутації 

неповнокерованими ключами змінного струму за умов одночасної  зміни стану їх 

керуючого параметру. Пропонується відійти від конкретики схемотехнічної 

реалізації  трансформаторно-ключового вузла, а оперувати категоріями 

“підвищення напруги” та “зниження напруги”. Сформульовано принцип 

керування суміжнокомутуємими ключами, відповідно до якого комутація на 

підвищення вихідної напруги повинна виконуватися за умови однополярності 

струму та напруги, а комутація, спрямована на зниження вихідної напруги,   в 

моменти їх різнополярності. Показано, що реалізація даного принципу при 

комутації первинної обмотки трансформатора можлива тільки в момент 

досягнення напругою своєї амплітуди, тобто лише в одному напрямі – на 

підвищення напруги.  
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Досліджено особливості комутації ключів у силових  вузлах із 

вольтододатковими трансформаторами. Зроблено висновок, що 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 екстремальних 

напівперіодних сплесків струму короткого замикання в комутаційному контурі.  

У четвертому розділі розглянуто організацію комутацій в 

трансформаторно-ключових вузлах із однофазними трансформаторами та 

доведена підпорядкованість процесів комутації трансформатора принципу 

електромагнітної інерції. Запропоновано принципи та методи організації 

керування комутаціями, які б запобігали виникненню екстремальних, по 

значенню, та експоненціальних, по формі, струмів у зовнішніх та внутрішніх 

комутаційних колах таких вузлів  у перехідних режимах.  

Визначено та обґрунтовано використання магнітного потоку осердя  

трансформатора, як основного визначального параметру при організації комутації 

його обмоток. Запропоновано методологічні підходи до реалізації інструментарію 

по запобіганню екстремальних сплесків струмів у перехідних режимах у силових 

вузлах. Виходячи із принципу електромагнітної інерції науково обґрунтовано 

застосування узагальненого інерціального принципу комутації при вмиканні 

однофазних трансформаторів та запропоновано організовувати комутацію ключів 

при співпадінні відповідних потоків, характерних для усталених докомутаційного 

і післякомутаційного станів вузла. В середовищі системи імітаційного об’єктно-

орієнтованого моделювання розроблено структурно-функціональні схеми 

керування комутацією із автоматичним дискретним вибором моменту ввімкнення 

трансформатора. Показано, що відомі методи комутації, які дають можливість 

запобігання сплесків струмів намагнічування є окремими спрощеними випадками 

пропонованого методу комутації, який базується на принципі порівняння потоків. 

Відзначено, що основною відмінністю при організації комутації 

вольтододаткових трансформаторів є примусове перемагнічування осердя 

струмом навантаження. Доведено, що комутації вольтододаткових 
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трансформаторів також можуть ґрунтуватися на методі порівняння магнітних 

потоків та розроблено відповідні системи керування комутаціями. 

П’ятий розділ присвячено організація комутації трифазних 

трансформаторів та особливостям процесів при цьому. Розглянуто режим 

початкового вмикання трансформатора при різних системах його обмоток та 

нульових початкових умовах магнітопроводу, організацію вимкнення 

трансформатора спрямовану на досягнення нульових початкових умов його 

магнітопроводу та комутація трансформаторів із трьохпровідною системою 

живлення.  Показано, що при почерговому увімкненні фазних обмоток 

трансформатора до мережі живлення із симетричною трифазною системою 

напруг   можна підібрати фазові кути увімкнення відповідних ключів комутатора, 

при яких трансформатор відразу виходить на усталений режим роботи. Цим 

доведено вплив системи з’єднання первинних обмоток трансформатора, 

черговості увімкнення обмоток до мережі живлення, порядку  черговості фаз на 

алгоритми виконання комутацій конкретно вибраного трифазного 

трансформатора, ґрунтуючись лише на даних про напругу мережі живлення.  

Доведено, що універсальним є метод організації комутації трифазних 

трансформаторів, що базується на порівнянні миттєвих величин двох потоків:  

поточного, наявного у стрижні відповідної фази трансформатора на момент 

комутації, і усталеного характерного для післякомутаційного періоду цієї ж фази. 

Доведено, що основною особливістю, яку необхідно враховувати при цьому є 

розгалуженість магнітних потоків в осерді трансформатора.  Розроблено моделі 

нових систем керування комутацією трансформаторів, що запобігають 

виникненню екстремальних струмів намагнічування.  його осердя та показано 

обмеження у їх застосуванні. Показано вплив динамічної неврівноваженості 

потоків при вимиканні трансформатора. 

У шостий розділ присвячено реалізації систем комутації в силових  

трансформаторно-ключових вузлах перетворювачів змінного струму. При цьому 

висвітлена практична реалізація комутаційних систем із спрощеними 

функціональними можливостями, які зводяться до повторно-короткочасного 



7 
 

циклу вимкнення - увімкнення однофазних трансформаторів. Розроблені системи 

керування комутацією перетворювачів напруги на основі вольтододаткових 

трансформаторів та розвинуто метод топологічної трансформації для спрощення 

та підвищення якості таких систем. Висвітлені питання реалізації комутаційних 

систем при ускладнених топологічних конфігураціях силових трансформаторно-

ключових вузлів, до яких відносяться стабілізатори та регулятори змінної 

напруги. Показана конструктивно-технологічна реалізація перетворювачів та їх 

систем комутації та керування в цілому. Висвітлено практичне використання 

пристроїв із перетворювачами змінного струму, що включають такі системи.   

У додатках до дисертаційної роботи наводиться повний перелік 

публікацій за тематикою дисертації та відомості про апробацію, документи, що 

підтверджують впровадження результатів роботи, характеристики створених 

пристроїв,  демонстрацію розробок на міжнародних виставках.  

 

3. Основні наукові результати та наукова новизна дисертації. Основні 

наукові положення, висновки і рекомендації, отримані автором і представлені в 

дисертації, безпосередньо пов’язані з метою досліджень, що полягає у розвитку 

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. 

Значення отриманих результатів для науки полягає в тому, що їх сукупність 

вирішує зазначену вище загальну науково-технічну проблему та дозволяє 

досягнути поставленої мети. Про їх обсяг і рівень свідчать велика кількість 

виконаних фундаментальних НДР, публікацій в професійних виданнях, отримані 

авторські свідоцтва та патенти на винаходи. Найважливішими науковими 

результатами роботи є: 
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  розвиток науково-методологічних аспекти дослідження та аналізу 

комутаційних процесів в трансформаторно-ключових вузлах перетворювачів, чим 

досягається підвищена достовірність результатів моделювання; 

 обґрунтування  нового принцип керування тиристорними ключами із 

природною комутацією, через дотримання в комутаційному інтервалі відповідних 

полярностей струмів та напруг, який не залежить  від конфігурації силового вузла 

та дозволяє уникнути екстремальних комутаційних струмів короткого замикання; 

 розроблення та наукове обґрунтування узагальненого інерціального 

принципу комутації трансформатора, який використовує властивість 

електромагнітної інерційності його магнітних потоків і спрямований на 

запобігання появи обмотках  екстремальних сплесків струмів, пов’язаних із 

насиченням магнітопроводу в перехідних режимах; 

  обґрунтування застосування узагальненого принципу інерціальної 

комутації при увімкненні однофазних трансформаторів, чим враховується 

варіативність експоненціального спаду магнітного потоку в комутаційному 

інтервалі та розроблення методів реалізації даного принципу; 

  новий метод комутації вольтододаткових трансформаторів, що 

ґрунтується на запропонованому принципі та враховує  примусове 

перемагнічування осердя струмом навантаження і спрямований на алгоритмічне 

усунення екстремальних перехідних процесів; 

  нові організаційні підходи до комутації трифазних трансформаторів, що 

враховують різницю в системах з’єднання обмоток та розгалуженість магнітних 

потоків в стрижнях, чим дозволяють суттєво зменшити екстремальність струмів; 

  метод вдосконалення структури систем керування комутаціями та 

підвищення їх якісної функціональності, який полягає у застосуванні принципу 

конформних перетворень до структурної конфігурації систем, що дозволяє 

суттєво поліпшити якість систем комутації. 
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4. Практичне значення результатів дисертаційної роботи. В роботі 

отримані нові та важливі для практики результати, що дозволяють вирішувати 

широке коло актуальних завдань: 

запропоновані способи та алгоритми комутації  силових 

трансформаторно-тиристорних вузлів перетворювачів запобігають виникненню 

аномальних сплесків струмів у вхідних колах та комутаційних контурах таких 

вузлів, що надає можливості обґрунтованого вибору ключових елементів силових 

вузлів із меншими значеннями номінальних струмів; 

зменшенням значень комутаційних струмів досягається зниження 

енергоспоживання, підвищується електромагнітна сумісність, завдяки цьому 

уникають ударних електромеханічних напружень в обмотках та полегшують їх 

тепловий режим, що підвищує надійність пристроїв;  

порівняльний аналіз комутаційних процесів для різних  схем з’єднання 

обмоток трифазних трансформаторів показав, які із них є з точки зору зменшення 

негативних впливів комутацій найбільш раціональні для застосування 

Практична цінність  роботи підтверджено результатами експериментів, 

дослідними та промисловими зразками пристроїв, впровадженням та 

застосуванням їх у промисловості України та за кордоном. Розроблені 

стабілізатори змінної напруги загального призначення ССП-600, ССП-2500 

продукувалися ВАТ “Маяк” (м. Вінниця, виготовлено сумарно більше 12 тис. шт.)  

та СПН-3,3 заводу “Неон” (м. Запоріжжя) на номінальні потужності відповідно 

600, 2500 і 3300 ВА.  

Для потреб зварювальних технологій розроблені комутатори установок 

напівавтоматичного зварювання ПДГ125, … ПДГ505 із джерелами струму на 

основі однофазних та трифазних трансформаторів (виробник – науково-

виробниче підприємство “Плазма”), сумарна їх кількість при різних модифікаціях 

виробів  декілька тис. шт., що також підтверджується співробітництвом із 

Інститутом електрозварювання ім. Є. О. Патона НАН України.  
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5. Обґрунтованість та достовірність наукових положень, висновків і 

рекомендацій. Положення та висновки дисертаційної роботи достатньо 

обґрунтовані теоретичними дослідженнями та експериментально. Ця оцінка 

базується на коректній постановці мети та завдань дослідження, застосуванні 

адекватних методів досліджень, логічному та чіткому формулюванні їх 

результатів, на підтвердженні теоретичних висновків щодо запропонованих 

технічних рішень і очікуваних властивостей розроблюваних пристроїв.  

В роботі коректно використовуються положення та методи теоретичної 

електротехніки, теорій електричних машин та автоматичного регулювання, 

моделювання сигналів та систем та приклади розрахунків перетворювачів. 

 

6. Повнота викладення результатів в опублікованих працях. 

Кількість опублікованих праць за тематикою дисертації складає більше 80, 

із них 25 – це авторські свідоцтва на винаходи та патенти. Основний зміст 

дисертації відображено в монографії, навчальному посібнику та 36 статтях 

опублікованих в фахових наукових виданнях. В наукометричній  базі даних 

Scopus відображено 5 статей. Результати роботи апробовано на науково-технічних 

конференціях, що відображено в 9 опублікованих  тезах доповідей. 

 

7. Відповідність змісту автореферату основним положенням дисертації.  

Автореферат повною мірою відображає зміст і основні положення 

дисертаційної роботи та її висновки і рекомендації. 

 

8. Використання в докторській дисертації наукових положень, на основі 

яких захищено кандидатську дисертацію. У роботі не використовуються 

результати досліджень, представлених в кандидатській дисертації, окрім посилань 

при аналізі джерел. 

 

9. Оформлення дисертації. Дисертація та автореферат написані 

українською мовою. Стиль викладу матеріалів відповідає загальноприйнятому і 
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має достатній науково-професійному рівні. Їх оформлення відповідає вимогам 

«Порядку присудження наукових ступенів», затвердженого постановою Кабінету 

міністрів України № 567 від 24.07.2013 (п. п. 9, 10, 12, 13) та ДСТУ 3008-95 

«Документація. Звіти у сфері науки і техніки. Структура і правила оформлення». 

 

9. Зауваження по дисертаційній роботі і автореферату. 

Позитивно оцінюючи представлену роботу, як результат вирішення 

важливої проблеми, висловлюю ряд зауважень та міркувань. 

1. В першому розділі , на нашу думку , можна було скоротити подання 

інформації що стосується відомого стану характеристик систем 

енергопостачання та основних типів трансформаторно-ключових вузлів 

(ТКВ), обмежившись підрозділами 1.3 1.4 де наведена інформація стосовно 

основ організації комутації в ланках ключ-транформатор та в системах із 

кількома трансформаторами, розширивши критичний аналіз відомих 

рішень. Внаслідок відзначеного висновки 1.2.3 по розділу 1 констатують 

відомі факти.  

2. В підрозділі 2.1 , аналізуючи сучасний стан дослідження комутаційних 

процесів у ТКВ, автор обмежується констатацією того факту , що 

особливості трансформатору ,. “були і будуть перепоною на шляху 

повноцінного аналізу процесів із його використанням “. Доцільніше було 

висловити рекомендації про можливість того чи іншого підходу  найбільш 

точно врахувати особливості впливу трансформатора на характер процесів 

для конкретного навантаження та рівня і характеру можливих збурень.  

3. В роботі використано три подібних за формою та призначенням 

еквівалентних схеми трансформатора (с. 22, рис.1.8; с. 62, рис.2.1; с. 66, 

рис.2.2) причому остання найбільш детальна, наскільки оправдано їх 

використання, якщо остання вбирає в себе дві перших? 

4. Судячи із рис. 2.4 (с. 67) та синтаксичному опису (с. 69) заповнення панелі 

даних Saturation characteristic трансформатора, крива намагнічування 

задається із нульовим запасом по індукції, тобто любий вихід за 
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номінальний режим буде супроводжуватися сплеском струму. В реальності 

трансформатори мають відповідний запас по індукції насичення сталі у 5-

10%. 

5. Вплив нестаціонарності при імпульсному навантаженні, як відзначено в 

роботі призводить до зриву процесу комутації ключів, що потребує  

додаткового пояснення стосовно характеристик нестаціонарності 

(детермінованих чи випадкових) та засобів усунення їх впливу.  

6. При модуляції ТКВ з активно-індуктивним навантаженням рекомендується 

накладати допуск на час комутації та відновлення стану непровідності 

тиристора,  що  вмикається раніше, що не зовсім конкретно. При врахуванні 

впливу емністной складової навантаження  автор апелює до диференційних 

рівнянь , які в роботі відсутні. 

7. Перший висновок до третього розділу підтверджує загальновідому 

ефективність стандартного програмного забезпечення при дослідженні 

комутаційних процесів у системах силової електроніки. 

8. На рис 4.33 наведено схему двохтрансформаторної структури ТКВ , яку 

автор назвав стабілізатором змінної напруги, хоча така схема може бути 

лише регулюючим елементом стабілізатора. 

9.  В шостому розділі багато уваги приділяється розробленим системам 

комутації ТКВ. Детально надана інформація стосовно їх схемних та 

конструктивно-технологичної реалізації, але не наведено техніко-

економічних показників розроблених систем. 

10.   В роботі зустрічаються не зовсім вдало побудовані речення. Так на стор. 

57  є таке висловлення: “ Про це може бути лише віртуальних задачах, як 

наприклад …” ; на стор 57: “ ..може бути неосяжно великій діапазон вимог.. 

на стор. 68 ; “..фізичний смисл процесів..” мабуть смисл процесів ; на стор, 

96: ” .. комутаційне коло складається із  одного джерела е.р.с та двох ключів 

, що інтенсивність процесу виключення одного ключа повинна переважати 

інтенсивність процесу іншого..” .              

  



 




