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ВІДГУК 

офіційного опонента на дисертацію Халікова Володимира Акнафовича 

“Комутаційні процеси та принципи організації комутацій  

в силових трансформаторно-ключових вузлах”, 

подану на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук  

зі спеціальності 05.09.12 – напівпровідникові перетворювачі електроенергії. 

 

1. Актуальність теми дисертації. Силові напівпровідникові 

перетворювачі використовуються практично в усіх галузях народного 

господарства, забезпечуючи потрібні зміни технологічних процесів 

регулюванням/стабілізацією параметрів електричної енергії. 

Енергоощадність, електромагнітна сумісність, надійність – це далеко не 

повний перелік вимог, яким мають відповідати силові напівпровідникові 

перетворювачі. В сучасних умовах їх практична більшість з метою зниження 

матеріаломісткості використовує комутаційні режими роботи, від якості 

реалізації яких значною мірою залежить ступень виконання перелічених вище 

вимог. Це не просте завдання, оскільки кожен перетворювач являє собою 

складну систему з реактивних елементів, в даному випадку трансформаторів, та 

ключів.  

Некоректне проведення комутацій обмоток цих трансформаторів, як 

правило, супроводжується 5-7 кратними сплесками струмів в їх первинних 

обмотках, що часто є руйнівним як для трансформаторів, так і для комутаційної 

апаратури, тому виникає гостра потреба розробки методів і засобів запобігання 

такого роду анормальним процесам. 

Відомі підходи до розв’язання цієї проблеми ґрунтуються на 

струмообмеженні у комутаційних колах силових трансформаторно-ключових 

вузлів, що приводить до збільшення масогабаритних показників вузлів, їх 

топологічного ускладнення і втрат енергії. До того ж, в умовах нелінійності 

характеристик магнітопроводів трансформаторів та змінних параметрів силових 

вузлів перетворювачів ці підходи дозволяють послабити тільки деякі з 

екстремальних сплесків струмів. 
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Тому тема дисертації, що спрямована на вирішення питань комплексної 

мінімізації та/або уникнення екстремальних проявів у комутаційних колах 

перетворювачів за рахунок розробки та реалізації принципів та методів 

керування комутаціями, є актуальною та своєчасною. 

Дослідження за обраним напрямком виконувалися в рамках державних тем 

науково-дослідних робіт відповідно до Постанов Бюро ОФТПЕ НАН України: 

“Дослідити та розробити системи регулювання змінної напруги, що 

забезпечують гарантований рівень електромагнітної сумісності споживача із 

мережею живлення”, № ДР UA01008508P (1992-1994 р.); “Комплексний аналіз 

та оптимізація складу і структури локальних систем електроживлення 

відповідальних споживачів по заданих критеріях”, № ДР 0195U015220 (1995-

1999 р.); “Розробка та оптимізація високоефективних систем регулювання 

напруги за допомогою імітаційного та об’єктно-орієнтованого візуального 

моделювання із використанням нових засобів і ідеологій управління”, № ДР 

0100854308P (2000-2004 р.); “Дослідження та оптимізація процесів у 

перетворювачах напруги змінного струму, орієнтованих на використання в 

електротехнологічному та електромеханічному обладнанні”, № ДР 0105U002318 

(2005-2009 р.). 

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

вирішує 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 структури і компонентів. Результатом є нові запропоновані принципи 

та методи організації комутацій в силових трансформаторно-ключових вузлах 

перетворювачів, спрямовані на уникнення екстремальних сплесків комутаційних 

струмів, які пов’язуються із ефектами насичення магнітопроводів 

трансформаторів та виникненням короткозамкнутих контурів в колах вузлів. На 
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цій основі розроблені та втілені відповідні системи керування комутаціями, що 

знайшли широке практичне використання.  

Дисертаційна робота є завершеною науковою працею. Загальний обсяг 

роботи складає 348 сторінок. Основний текст займає 294 сторінки. Вона 

складається з вступу, шести розділів, висновків, списку використаних джерел із 

191 найменувань та додатків.  

У вступі розкрито стан проблеми та обґрунтовано актуальність досліджень 

за обраною темою, сформульовані наукова проблема, мета і завдання 

досліджень, наукова та практична цінність, наведено інформацію про особистий 

внесок автора, викладено загальну характеристику дисертації, показано зв’язок 

з виконаними НДР, представлено інформацію з апробації і впровадження 

результатів роботи. 

У першому розділі автором надана характеристика стану систем 

електроживлення та відмічена наявність коливань, сплесків та перепадів 

напруги, які визначають вимоги до принципів перетворення та необхідних 

інерційних властивостей системи регулювання. Констатовано, що складна 

сучасна техніка і технології потребують нових, значно глибших та більш якісних 

змін параметрів електроенергії. Розглянуто варіанти силових трансформаторно-

ключових вузлів перетворювачів змінної напруги із дискретно-разовими 

режимами роботи, як таких, що забезпечують найвищі значення коефіцієнту 

корисної дії. Наведено розрахункові співвідношення, на яких ґрунтуються 

електричні та конструктивні параметри  трансформаторів та вузлів в цілому. 

Показано варіативність сплесків струмів в перехідних режимах 

відповідних комутаційних колах вузлів та виникнення екстремальних струмів по 

причині насичення магнітопроводів. Привернуто увагу до принципів комутації у 

силових вузлах із кількома неповнокерованими ключами та особливості 

комутаційних процесів при різних характерах навантаження. Сформульовано 

принципи примусового вимкнення тиристорних ключів вузлів із використанням 

властивостей їх природної комутації. 
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Виконаний аналіз і наведені висновки дозволили виявити сутність 

наукової проблеми, визначити напрямки, мету і задачі досліджень. При цьому 

констатовано, що стан аналізу комутаційних процесів в силових 

трансформаторно-ключових вузлах відзначається недостатнім висвітленням 

ряду проблемних питань, пов’язаних із можливостями усунення причин 

екстремальних проявів у комутаційних колах. 

Зауваження до розділу 1: 

1. Діаграми роботи силових трансформаторно-ключових вузлів (с. 32, 

рис.1.5) представлені при ідеальних параметрах  трансформаторів та ключів, що 

не дає змоги оцінити їх діапазони роботи та вплив внутрішнього опору на 

комутаційні процеси.  

Другий розділ представляє теоретичну базу та методологію використання 

сучасного апарату дослідження комутаційних процесів у силових 

трансформаторно-ключових вузлах, його розвиток та можливості. Показано 

доцільність використання об’єктно-орієнтованого імітаційного моделювання, 

достовірність одержаних результатів за яким вища за аналітичні методи 

дослідження та поглиблює результати реального фізичного моделювання.  

Розроблено науково-методологічні підходи до визначення параметрів схем 

заміщення трансформаторів вузлів, що дозволяють із належною похибкою 

описати стаціонарні, перехідні та аварійні режими, чим забезпечується 

достовірність результатів дослідження.  

Представлено методологію визначення нелінійності характеристик 

намагнічування магнітопроводів трансформаторів, їх коригування та 

використання в оболонках програм імітаційного моделювання. 

Доведено, що при дотриманні опрацьованих методологічних засад та 

дослідженні екстремальних комутаційних процесів у трансформаторно-

ключових вузлах, похибки моделювання зрівнюються із інструментальними 

похибками вимірювання, а при спрощеному способі апроксимації кривої 

намагнічування забезпечується значення похибок на рівні одиниць проценту.  
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Зауваження до розділу 2: 

1. Автор для визначення індуктивності розсіювання трансформаторів 

використовуає оригінальний метод (стор. 88), що полягає в комплексному 

застосуванні ітераційних процедур із використанням експериментальних даних 

перехідного процесу та апарату імітаційного моделювання, і не порівнює 

отримані результати з іншими відомими методами на основі рішень рівнянь 

електромагнітного поля, наприклад, середніх геометричних відстаней. 

У третьому розділі розглянуто організацію керування ключами змінного 

струму із природною комутацією шляхом утворення управлінськими методами 

умов їх примусового вимкнення, що створюють поліпшені умови передачі 

енергії від мережі живлення до споживача. Запропоновано та сформульовано 

принцип керування ключами, що знаходяться в одному комутаційному колі, 

відповідно до якого комутація на підвищення вихідної напруги буде 

виконуватися за умови однополярності струму та напруги, а комутація, 

спрямована на зниження вихідної напруги, – в моменти їх різнополярності.  

Показано, що при непередбачених змінах навантаження порушуються 

співвідношення полярностей струмів та напруг, з’являються признаки 

нестаціонарності, внаслідок чого порушується порядок інтервалів комутації, і 

система стає схильною до зривів комутації, що проявляються у вигляді 

екстремальних «напівперіодних» комутаційних сплесків струму короткого 

замикання. Констатовано, що комутація первинної обмотки трансформатора за 

таким принципом керування можлива тільки в момент досягнення напругою 

своєї амплітуди, тобто лише в напрямку підвищення вихідної напруги вузла.  

Досліджено комутацію силових вузлах із вольтододатковими 

трансформаторами та констатовано, що разова комутація при довільно взятому 

фазовому куті керування можлива лише за наявності у магнітопроводу 

двократного запасу по значенню індукції.  

Зауваження до розділу 3: 

1. Застосування принципу комутації ключів на основі співвіднесення 

полярностей струмів та напруг силових вузлів при увімкненні блока ключів зі 
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сторони навантаження (рис. 1.12а, стор. (50, 115, 116)) надано конспективно, без 

відображення особливостей його роботи, що ускладнює оцінку його новизни.  

2. Рекомендація на стор. 112 про необхідність забезпечення зворотної 

напруги на ключах, що вимикаються, шляхом обмеження діапазону регулювання 

у часі на 50-150 мкс стосується лише номінальних режимів роботи вузла, що не 

гарантує надійну комутацію в режимах його перевантаження.  

У четвертому розділі проаналізовано характер процесів при комутаціях у 

вузлах із однофазними трансформаторами, розроблено принципи та методи 

організації керування комутаціями, які б запобігали виникненню екстремальних 

та експоненціальних комутаційних струмів у їх зовнішніх та внутрішніх колах, 

доведено підпорядкованість процесів комутації трансформатора принципу 

електромагнітної інерції.  

Обґрунтовано використання для організації комутації обмоток 

трансформатора такого параметру, як магнітний потік в якості основного та 

визначального. Запропоновано та обґрунтовано узагальнений принцип комутації 

при вмиканні однофазних трансформаторів, за яким увімкнення відповідного 

ключа повинно відбуватися при співпаданні відповідних потоків, характерних 

для усталених до-комутаційного і після-комутаційного станів вузла.  

В середовищі імітаційного об’єктно-орієнтованого моделювання 

розроблено структурно-функціональні схеми керування комутацією, які 

забезпечують автоматичний вибір необхідного моменту увімкнення 

трансформатора. Доведено, що відомі алгоритми комутації трансформаторів, які 

базуються на синхронізмі із напругою мережі живлення, є окремими 

спрощеннями методу комутації на базі порівняння потоків. 

Досліджено відмінності комутації вольтододаткових трансформаторів, із 

яких основною є примусове перемагнічування його осердя струмом 

навантаження. Розроблено структурно-функціональні схеми керування 

комутацією вольтододаткових трансформаторів на основі узагальненого 

принципу комутації.  
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Зауваження до розділу 4: 

1. Твердження, що процеси, пов’язані зі станом магнітопроводу не 

залежать від характеру та величини навантаження (стор.146, 153), має обмежене 

використання при комутації вольтододаткових трансформаторів, оскільки 

стосується лише стаціонарних режимів роботи вузла і не діє в комутаційному 

інтервалі. 

2. Криві, що відображають локалізацію бажаних моментів комутації 

вольтододаткових трансформаторів (рис.4.28, 4.30, стор. 175) стосуються тільки 

активного характеру навантаження, що не дає змоги оцінити локалізацію 

моментів комутації трансформатора при реактивному струмі навантаження. 

3. Наведені приклади організації комутації вольтододаткових 

трансформаторів та їх моделі (рис.4.31, 4.32, стор.177, стор. 179) стосуються 

зміни стану трансформатора в напрямках від прямої передачі до його аверсного 

або реверсного режимів і не відображають зворотні процеси комутації, які мають 

бути закладені в структуру системи керування. 

П’ятий розділ висвітлює проблеми та особливості організації комутацій 

трифазних трансформаторів та перехідних процесів при цьому. Досліджено 

режим вмикання трансформатора при нульових початкових умовах 

магнітопроводу та різних системах з’єднання його обмоток.  

Доведено, що організація комутації трифазних трансформаторів також має 

ґрунтуватися на методі порівняння миттєвих значень магнітних потоків: 

першого – наявного у стрижні відповідної фази трансформатора на момент 

комутації і іншого – характерного для післякомутаційного стаціонарного стану 

цієї ж фази. Показано, що окрім експоненціальності характеру процесів 

комутації в таких трансформаторах, необхідно враховувати фактор 

розгалуженості потоків в їх магнітопроводі. 

Доведено, що алгоритми проведення комутацій конкретно вибраного 

трифазного трансформатора, які ґрунтуються на даних про напругу мережі 

живлення, є окремими спрощеними варіантами реалізації узагальненого 

принципу комутації на основі порівняння миттєвих значень магнітних потоків. 
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Запропоновано моделі нових систем керування комутацією трифазних 

трансформаторів та зазначено необхідність обмежень на інтервалах динамічної 

неврівноваженості потоків, що виникають при вимкненні фази трансформатора. 

Зауваження до розділу 5: 

1. Наведений розподіл потоків у магнітопроводі трифазного 

трансформатора (рис.5.9, 5.11, стор. 206, 207) свідчить про однакову їх 

інтенсивність на усіх ділянках осердя, що не відображає їх відмінності в крайніх 

та середньому стрижнях і ярмі. 

2.  Графіки, що ілюструють інерційність процесів при вимкненні 

трифазного трансформатора (рис. 5.16, 5.17, стор. 218, 219), наведені лише для 

однієї його фази і випадку активного характеру навантаження, що не відображає 

черговість вимкнення ключів в інших фазах та варіативність реактивності 

навантаження. 

У шостому розділі розглянуто особливості реалізації систем комутації в 

силових трансформаторно-ключових вузлах перетворювачів та наведено 

приклади їх структурного, схемотехнічного та конструктивного виконання. 

Надано приклади комутаційних систем із повторно-короткочасними циклами 

вимкнення - увімкнення однофазних трансформаторів. На прикладі покрокової 

модифікації структури системи керування комутацією вольтододаткового 

трансформатора представлено застосування методів структурної трансформації 

систем із метою підвищення їх якості та спрощення будови. Розроблено питання 

розрахунків трансформаторних компонентів вузлів та їх суміщення із системами 

комутації за умов ускладнення топологічних конфігурацій силових вузлів. 

Представлено конструктивно-технологічне виконання перетворювачів різного 

типу та їх систем керування і комутації. Наведено приклади практичного 

використання як комплексних пристроїв, так і перетворювачів змінного струму, 

зокрема, що включають пропоновані та розроблені системи. 

Зауваження до розділу 6: 

1. Приклади організації комутації двотрансформаторних вузлів та їх 

практичної реалізації (рис. 4.12, 4.13, стор. 262, 263). обмежені розрахунками 
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лише 3 крайніх стаціонарних станів вузла із наявних 8, що не дає змоги оцінити 

складність та послідовність алгоритму розрахунків проміжних станів (потрібно 

ще 2 відповідних приклади). 

У додатках до дисертаційної роботи наводиться перелік публікацій по темі 

дисертації, відомості про апробацію, документи, що підтверджують 

впровадження результатів роботи та приклади експозиції розробок на 

міжнародних виставках.  

До загальних зауважень щодо змісту дисертації та автореферату та їх 

оформлення можна віднести наступні:  

1. В дисертації та авторефераті автором не розшифровано абревіатуру 

деяких складових математичних моделей (рис.5.29, стор. 236; рис.29, стор. 26 і 

т. п.). 

2.  Автором в окремих фрагментах текстової частини дисертації 

використано не зовсім коректні фрази типу “прив’язка моменту комутації” (cтор. 

86), “приведення до одиничного значення” (cтор. 148) і т. п. 

3. Основні наукові результати та наукова новизна дисертації. 

Представлені в роботі наукові положення, результати та висновки у сукупності 

є принципово новими та ефективними рішеннями важливої науково-технічної 

проблеми, яка полягає у розвитку теорії комутаційних процесів у силових 

трансформаторно-ключових виконавчих вузлах перетворювачів змінного струму 

шляхом розроблення, поглиблення та обґрунтування нових принципів та методів 

організації керування комутаціями в таких вузлах. Це дозволило удосконалити 

науково-методологічні підходи до розроблення систем керування комутаціями, 

спрямованими на запобігання екстремальних комутаційних струмів у силових 

вузлах, пов’язаних із насиченням магнітопроводів трансформаторів, та 

утворенням короткозамкнутих комутаційних контурів. Серед інших 

сформульованих в роботі результатів найбільш вагомими є: 

1. Розвиток науково-методологічних аспектів дослідження та аналізу 

комутаційних процесів в трансформаторно-ключових вузлах перетворювачів, 

що дало змогу досягти підвищеної достовірності результатів досліджень. 
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2. Визначення та обґрунтування нового принципу керування 

тиристорними ключами із природною комутацією, інваріантного до конфігурації 

силового вузла, дотримання якого дозволяє уникнути екстремальних струмів 

короткого замикання в комутаційних контурах вузлів. 

3. Розроблення та обґрунтування узагальненого принципу інерційності 

комутації трансформатора, який ґрунтується на властивості електромагнітної 

інерційності магнітних потоків, що відкриває можливості розробки методів 

запобігання появи екстремальних струмів у обмотках трансформаторів, 

пов’язаних із насиченням магнітопроводу. 

4. Розроблення методу комутації вольтододаткових трансформаторів, який 

ґрунтується на пропонованому принципі, враховує  примусове перемагнічування 

осердя струмом навантаження та спрямований на уникнення перехідних 

процесів, пов’язаних із насичення магнітопроводу таких трансформаторів. 

5. Обґрунтування та розроблення нових підходів до комутації трифазних 

трансформаторів, що враховують розгалуженість магнітних потоків в стрижнях 

осердя при різних схемах з’єднання обмоток та дозволяють суттєво зменшити 

сплески струмів, пов’язаних із насиченням магнітопроводів у перехідних 

режимах. 

4. Практичне значення результатів дисертаційної роботи. Результати 

роботи дозволяють обґрунтовано вирішувати ряд важливих задач: 

1. Вибору ключових елементів силових вузлів із меншими значеннями 

номінальних струмів, завдяки запобіганню виникнення аномальних сплесків 

струмів, як у їх вхідних ланцюгах, так і в комутаційних контурах. 

2. Зниження енергоспоживання, підвищення загальної електромагнітної 

сумісності перетворювачів в системі енергозабезпечення, усунення 

аперіодичних складових струму споживання, мінімізації масогабаритних 

показників та підвищення надійності завдяки відсутності ударних 

електромеханічних напружень в обмотках та полегшення їх теплового режиму, 

які досягаються за рахунок зменшення значень комутаційних струмів до рівня 

стаціонарних. 
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3. Синтезу структурних та принципових схем систем керування 

комутацією однофазних, трифазних і вольтододаткових трансформаторів для 

різного типу конфігурацій трансформаторно-ключових структур через 

застосування запропонованих принципів, методів та алгоритмів комутації. 

4. Вибору схем з’єднання обмоток трифазних трансформаторів з 

урахуванням зменшення негативних впливів комутацій на них та на мережу 

живлення.  

Практична цінність роботи підтверджена результатами впровадження та їх 

використання в Україні і за кордоном. Стабілізатори змінної напруги загального 

призначення ССП-600, ССП-2500 виготовлялися ВАТ “Маяк” (м. Вінниця, при 

сумарній кількості більше 12 тис. шт.) та СПН-3,3 на заводі “Неон” (м. 

Запоріжжя) на номінальні потужності відповідно 600, 2500 і 3300 ВА.  

Зварювальні технології представлені комутаторами 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 тисяч екземплярів. Перспективність цього 

технологічного напрямку підтверджено співробітництвом із Інститутом 

електрозварювання ім. Є. О. Патона НАН України.  

5. Обґрунтованість та достовірність наукових положень, висновків і 

рекомендацій. Основні наукові положення, висновки та рекомендації 

дисертаційної роботи підтверджуються коректністю поставлених мети та задач, 

обґрунтованістю теоретичних досліджень та експериментів, їх несуперечністю 

сучасним теоретичним уявленням та результатам досліджень інших авторів, 

використанням апробованих програмних засобів. Робота має достатню 

структурованість, методичну завершеність та чіткість висновків. 

6. Повнота викладення результатів в опублікованих працях. 

Основний зміст дисертації відображено в монографії, навчальному 

посібнику та 36 статтях, опублікованих в фахових наукових виданнях. Загальна 

кількість опублікованих праць за тематикою дисертації складає понад 80, із них 



 
 

12 
 

25 – це авторські свідоцтва на винаходи та патенти. В наукометричній  базі даних 

Scopus відображено 5 статей. Результати роботи апробовано на науково-

технічних конференціях, що відображено в опублікованих тезах доповідей. 

7. Рекомендації щодо використання результатів. Отримані автором 

результати мають суттєве значення і можуть бути використані також і у 

суміжних областях техніки, зокрема в електричних машинах, електроенергетиці, 

електротехнологіях, навчальному процесі та в інших сферах науки і техніки. 

8. Відповідність змісту автореферату основним положенням 

дисертації. Автореферат достатньо повно відображає зміст, основні положення 

дисертаційної роботи, її висновки та рекомендації. 

9. Використання в докторській дисертації наукових положень, на 

основі яких захищено кандидатську дисертацію. Результати досліджень, 

представлених в кандидатській дисертації, окрім посилань при аналізі джерел, у 

даній роботі не використовуються. 

10. Оформлення дисертації. Дисертація та автореферат написані 

українською мовою на достатньому науково-професійному рівні. 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». 

 

 

ВИСНОВОК. 

Незважаючи на ряд зауважень, ознайомлення зі змістом дисертації та 

авторефератом дозволяє зробити висновок, що дисертаційна робота 

Халікова В. А. “Комутаційні процеси та принципи організації комутацій в 

силових трансформаторно-ключових вузлах” є завершеною науковою-

дослідною роботою, в якій вирішено важливу науково-прикладну проблему 

розвитку теорії комутаційних процесів у силових трансформаторно-ключових 

виконавчих вузлах  перетворювачів змінної  напруги та  отримано нові  науково  



 
 

 
 

 




