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Акнафовича «Комутаційні процеси та принципи організації комутацій в 

силових трансформаторно-ключових вузлах», подану на здобуття наукового 

ступеня доктора технічних наук за спеціальністю 05.09.12 – напівпровідникові 

перетворювачі електроенергії 

 

1. Актуальність теми. 

Сучасний стан споживання електроенергії тісно пов’язаний із розвитком 

силових систем стабілізації та регулювання її параметрів. Одним із основних 

компонентів таких систем є трансформатори, які узгоджують напругу живлення 

із технологічними потребами споживачів та забезпечують гальванічне 

відокремлення їх від мережі живлення, та мають високе значення коефіцієнта 

корисної дії. Важливими компонентами силових вузлів із застосуванням 

трансформаторів є ключі, які забезпечують режим роботи трансформаторів. 

Основою функціональності перетворювачів змінного струму в цілому і ключів 

зокрема є наявність або можливість виконання в них комутацій. Якість їх 

виконання визначає енергоефективність, функціональність, надійність та 

електромагнітну сумісність перетворювачів і їх трансформаторно-ключових 

вузлів, як основних силових складових частин перетворювачів. 

При організації комутацій тиристорних ключів, досить докладно 

опрацьовують прояви, наслідки та методи запобігання впливу інерційної 

властивості ключів, пов’язаної із їх неповнокерованістю. Але властивість 

інерційності в значно більшій степені є характерною для електромагнітних 

процесів, що відбуваються у магнітних системах силових трансформаторів. 

Вона є передумовою суттєвих, багатократних, в порівняння із номінальними 

значеннями, сплесків струмів у комутаційних і вхідних колах 

трансформаторно-ключових вузлів. Питання по запобіганню такого роду 

екстремальних проявів не одержали належного вирішення через складність 

аналізу даної проблематики, зокрема по причині явно вираженої нелінійності 
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параметрів намагнічування магнітної системи трансформаторів і змінності 

параметрів силового вузла в процесі регулювання. Неможливість нехтування 

цими явищами веде до необхідності розробки струмообмежувальних заходів, 

або збільшення масогабаритних показників трансформаторів і силових вузлів. 

Передумови наукового підходу до розв’язання даної проблеми надають методи 

об’єктно-орієнованого імітаційного моделювання. Тому дослідження 

комутаційних процесів та питання організації належного керування 

комутаціями в силових трансформаторно-ключових вузлах є актуальні і 

пріоритетні. 

 

2. Оцінка змісту дисертаційної роботи, її завершеність. Дисертаційна 

робота Халікова В.А. спрямована на вирішення науково-прикладної проблеми 

подальшого розвитку теорії комутаційних процесів у силових 

трансформаторно-ключових виконавчих вузлах перетворювачів змінної 

напруги. В дисертаційній роботі ця проблема вирішується за рахунок 

розроблення, поглиблення та обґрунтування нових принципів та методів 

організації керування комутаціями в зазначених вузлах за умов 

багатоваріантності їх конфігурації, нелінійності характеристик та змінності 

параметрів їх компонентів. Цим надаються ґрунтовні передумови до 

запобігання екстремальних комутаційних струмів в трансформаторно-

ключових вузлах, шляхом вироблення науково обґрунтованих принципів 

комутацій, які б були спрямовані на вирішення комутаційних проблем не через 

застосування струмообмежувальних заходів, а за рахунок такої організації 

виконання комутацій, при реалізації якої не виникали б причини, що 

викликають негативні наслідки при перехідних процесах. 

В результаті опрацьовані нові принципи організації комутації в 

трансформаторно-ключових вузлах, які спрямовані на уникнення 

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

насиченням магнітопроводів трансформаторів. На цих принципах розроблені 

методи організації комутацій та відповідні системи керування, які знайшли 
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відповідні практичні втілення. Загальна оцінка змісту роботи дозволяє говорити 

про її повноту і завершеність. 

 

У вступі обґрунтована актуальність теми дисертації, розкрита сутність 

проблеми, сформульована мета досліджень і їх зв’язок з планами виконаних 

автором науково-дослідних робіт, наукова новизна отриманих результатів і їх 

практична цінність, показано особистий внесок дисертанта. 

 

У першому розділі проведено аналіз впливу відхилення величини 

напруги живлення змінного струму від її номінального значення на роботу 

споживачів електроенергії. Відмічена необхідність більш суттєвого узгодження 

параметрів мережі живлення з потребами навантаження за рахунок 

регулювання інтенсивності передачі електроенергії через варіації струму 

споживання та напруги на навантаженні. Розглянуто технічні засоби 

регулювання та стабілізації величини напруги, детально розглянуті силові 

трансформаторно-ключові вузли, робота яких пов’язана з епізодичними 

змінами стану силової структури при її комутаційному переході до своєї 

наступної чергової стаціонарної конфігурації. 

Показано перехідні режими у комутаційних колах вузлів та виникнення 

екстремальних струмів, пов’язаних із насиченням магнітопроводів 

трансформаторів та виникненням короткозамкнутих контурів. Сформульовано 

задачі по організації прийнятної комутації у трансформаторно-ключових 

вузлах, вирішення яких дозволило би уникнути екстремальних величин струмів 

в перехідних режимах. 

У висновках підкреслюється, що основним шляхом до алгоритмічного 

запобігання екстремальних струмових проявів під час виконання комутації є 

фазова синхронізація циклів вимкнення-увімкнення ключів вузлів. До найбільш 

екстремальних відносяться комутації, пов’язані із перериванням або 

реверсуванням струму намагнічування і відповідно комутації напруги 

первинної обмотки трансформатора. 
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Другий розділ присвячено питанням вибору та застосування апарату 

дослідження комутаційних процесів у силових трансформаторно-ключових 

вузлах, науково-методологічних аспектів основ аналізу та достовірності його 

результатів. Опрацьовано ряд доступних методів дослідження і зроблено 

висновок, що на даний час найбільш доцільно застосовувати чисельні методи 

обчислення, реалізовані в оболонках імітаційного об’єктно-орієнтованого 

моделювання. Розроблено науково-методологічні підходи до адекватного 

визначення параметрів схем заміщення трансформаторів в силових вузлах, які б 

забезпечували співпадіння результатів експерименту та моделювання при 

дослідженні перехідних комутаційних процесів. Виконана оцінка нелінійності 

магнітної системи та електромагнітних властивостей трансформаторів з метою 

подальшого співставлення реальних перехідних процесів з результатами їх 

моделювання. 

Показано, що при дослідженні екстремальних комутаційних процесів у 

трансформаторах загального призначення точна апроксимація кривої 

намагнічування є надлишковою. 

Зроблено висновок, що при дотриманні викладених методологічних засад 

застосування існуючого математичного апарату дає співпадіння результатів 

моделювання та фізичних експериментів на рівні інструментальної похибки. 

 

У третьому розділі розглянуто принципи організації комутації суміжно-

комутуємих тиристорних ключів за умов одночасної зміни стану їх керуючого 

параметру. Запропоновано відійти від розгляду порядку нумерації ключів чи 

форми графічного зображення силового вузла, а оперувати категоріями 

«підвищення напруги» та «зниження напруги» і задавати таким чином порядок 

комутації ключів, не залежно до їх кількості та кількості обмоток 

трансформатора. Сформульовано принцип організації комутації ключів, 

відповідно до якого комутація для підвищення вихідної напруги повинна 

проходити за умови однополярності струму та напруги, а комутація, для 
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зниження вихідної напруги, в моменти їх різнополярності. Відзначено, що при 

наявності інформації тільки про напругу, комутація протягом півперіоду 

можлива тільки в одному напрямі – на підвищення напруги і фактично тільки в 

одній точці, – в момент досягнення напругою своєї амплітуди. 

 

У четвертому розділі проаналізовано характер електромагнітних 

процесів при комутаціях у силових вузлах із однофазними трансформаторами 

та раціональних принципів та методів організації керування комутаціями, які б 

запобігали у перехідних режимах виникненню екстремальних та 

експоненціальних струмових проявів у зовнішніх та внутрішніх колах цих 

вузлів. Показано, що в характері процесів наявна електромагнітна інерційна 

складова, яка суттєво впливає на методи організації комутацій у 

трансформаторно-ключових вузлах. Запропоновано використовувати магнітний 

потік магнітопроводу трансформаторів силових вузлів при організації комутації 

їх обмоток, як основний визначальний параметр для запобігання екстремальних 

сплесків струмів у перехідних режимах цих вузлів. Виходячи із принципу 

електромагнітної інерції та підпорядкованості йому комутаційних процесів, 

запропоновано організовувати комутацію ключів трансформаторно-ключових 

вузлів таким чином, щоб вона завжди виконувалася при співпадінні 

відповідних потоків, характерних для усталених докомутаційних і 

післякомутаційних станів вузлів. 

В рамках програми імітаційного об’єктно-орієнтованого моделювання 

запропоновано та реалізовано систему керування комутацією із автоматичним 

дискретним вибором моменту ввімкнення трансформатора. Показано, що метод 

комутації, який базується на запропонованому принципі порівняння потоків 

має загальне застосування, а інші відомі методи комутації є його окремими 

спрощеними випадками. 

Доведено, що методи організації комутації вольтододаткових 

трансформаторів також можуть ґрунтуватися на методі порівняння магнітних 

потоків, характерних для усталених докомутаційних і післякомутаційних станів 
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вузлів. Показано особливості процесів при комутації вольтододаткових 

трансформаторів та розроблено системи, що враховують принцип їх 

електромагнітної інерції. 

 

П’ятий розділ присвячено принципам та методам організації комутацій у 

силових вузлах із трифазними трансформаторами та проаналізовано найбільш 

характерні особливості перехідних процесів при цьому. Відзначено характерну 

багатоваріантність умов, що впливають на організацію їх комутації. 

Доведено вплив схем з’єднання первинної обмотки трансформатора, 

порядок послідовності фаз, черговість вмикання фазних обмоток до мережі 

живлення. Показано, як на основі комбінацій таких умов можна сформувати 

різні варіанти організації комутації, виконуючи варіації моментів часу 

ввімкнення відповідного ключа, маючи дані лише про напругу мережі 

живлення та сформувати алгоритми комутацій. 

Методи організації комутації трифазних трансформаторів також повинні 

базуватися на порівнянні миттєвих величин двох потоків: поточного, наявного 

у стрижні магнітопровода трансформатора на момент комутації, і усталеного, 

характерного для післякомутаційного періоду. Відзначено, що основною 

особливістю, яку необхідно враховувати при організації комутацій є ефект 

розгалуженості магнітних потоків, що проявляється при почерговому 

включенні ключів комутатора. 

Розроблено моделі нових систем комутації трифазних трансформаторів, 

що запобігають виникненню екстремальних струмів намагнічування їх 

магнітопроводів та показано обмеження у їх застосуванні. 

 

У шостому розділі висвітлено питання реалізації систем комутації в 

силових трансформаторно-ключових вузлах. При розробленні систем комутації 

вольтододаткових трансформаторів запропоновано та розвинуто використання 

методу еквівалентних топологічних перетворень, що дозволило спростити 

конфігурацію схем, поліпшити їх якісні показники, знизити вимоги до 
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структурно-алгоритмічних компонентів систем. Вирішені питання реалізації 

систем комутації при розгалужених топологічних конфігураціях вузлів, що 

характеризуються використанням декількох трансформаторів. Надані приклади 

реалізації систем керування комутацією та їх включення в загальну систему 

регулювання. Детально опрацьована конструктивно-технологічна реалізація 

систем керування та комутації зокрема. Наведені приклади практичного 

серійного використання розроблених пристроїв, що включають такі системи. 

 

У додатках до дисертаційної роботи приведено повний перелік 

публікацій автора за темою дисертації та акти впровадження і використання 

результатів роботи. 

 

3. Основні наукові результати та наукова новизна дисертації. 

Викладені в роботі результати та висновки відповідають поставленим задачам і 

меті дисертації. Конкретний особистий внесок автора полягає в наступних 

одержаних нових наукових результатах: 

 розвитку науково-методологічних аспектів аналізу електромагнітних 

процесів при комутаціях в трансформаторно-ключових структурах силових вузлів 

при застосуванні програмних пакетів візуального імітаційного моделювання, 

спрямованих на врахуванні зміни стану магнітної системи трансформаторів під час 

комутації та після неї; 

 обґрунтуванню та формулюванню узагальнених принципів безпечної 

комутації тиристорних ключів безвідносно до їх місця включення в складі 

трансформаторно-ключових структур та її конфігурації в цілому; 

 пропонуванню та формулюванню на основі врахування властивостей 

електромагнітної інерційності магнітних потоків в магнітопроводах трансформаторів 

узагальненого інерційного принципу комутації трансформаторів, що виключає появу 

в їх обмотках екстремальних струмів, пов’язаних із насиченням магнітопроводів у 

перехідних режимах; 
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 обґрунтуванню і розширенню основи комутації однофазних 

трансформаторів при різних характерах підключених навантажень та їх величин на 

основі узагальненого принципу прийнятної комутації для трансформаторів; 

 розробленню та обґрунтуванню методів комутації вольтододаткових 

трансформаторів, спрямованих на алгоритмічне усунення проявів, пов’язаних із 

потенційним ефектом насичення їх магнітопроводів; 

 подальшому розвитку нових підходів до організації комутацій трифазних 

трансформаторів, як при взаємовпливах магнітних потоків в стрижнях 

магнітопроводів, так і при відносній їх незалежності; 

 пропонуванню нових систем керування комутацією із їх апробацією в 

середовищах імітаційного об’єктно-орієнтованого моделювання та при фізичній 

реалізації, що дозволяє усунути екстремальні прояви струмів короткого замикання та 

намагнічування в ході процесу комутації чи внаслідок неї; 

 об’єктивному оцінюванні динамічних параметрів і характеристик систем 

комутації та систем регулювання, в склад яких вони входить, на основі варіативності 

процесів, пов’язаних із електромагнітною інерційністю магнітних потоків в 

магнітопроводах трансформаторів; 

 поширенню способу конформних перетворень на системи комутації для 

досягнення їх компонентного спрощення і якісного підвищення функціональності. 

 

4. Практичне значення результатів дисертаційної роботи. 

Запропоновані способи та алгоритми комутації трансформаторно-ключових 

вузлів дозволяють зменшити, або запобігти виникненню екстремальних 

сплесків струмів внаслідок неповної керованості тиристорних ключів та 

насичення магнітної системи трансформаторів. Це надає можливості 

обґрунтованого вибору ключових елементів силових вузлів із меншими 

значеннями номінальних струмів, зниження енергоспоживання, підвищення 

загальної електромагнітної сумісності перетворювачів в системі 
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енергозабезпечення та унеможливлення споживання перетворювачами 

аперіодичних складових струмів. 

Практична цінність роботи та ефективність запропонованих в ній методів, 

правил, алгоритмів та структурних і принципових схем, пов’язаних із 

організацією керування комутацією в силових трансформаторно-ключових 

вузлах перетворювачів змінного струму підтверджено як результатами 

експериментів на дослідних зразках, так і широким впровадженням та 

застосуванням у промисловості України. Зокрема, розроблені системи 

керування стабілізаторів змінної напруги загального призначення на ВАТ 

«Маяк», м. Вінниця (виготовлено сумарно більше 12 тис. шт.) із номінальними 

потужностями 0,6 і 2,5 кВ∙А та заводі «Неон», м. Запоріжжя, із номінальною 

потужністю 3,3 кВ∙А. 

В зварювальній техніці знайшли використання комутатори однофазних 

трансформаторів, що входять до складу розроблених блоків систем керування 

установками напівавтоматичного зварювання ПДГ125, ПДГ505 та інших 

моделей, виробник – науково-виробниче підприємство «Плазма», м. Ростов-на-

Дону (сумарна їх кількість для різних модифікацій виробів складає близько 10 

тис. шт.). Аналогічним призначенням та застосуванням характеризуються і 

системи комутації трифазних трансформаторів, які можна використовувати, як 

електронні комутатори трансформаторних підстанцій. 

 

5. Обґрунтованість та достовірність наукових положень, висновків і 

рекомендацій забезпечується комплексним підходом до виконаної роботи, 

підтвердженням запропонованих теоретичних положень розрахунками, 

моделюванням та результатами експериментальних досліджень, коректним 

застосуванням методів аналізу, узгодженістю висновків з фундаментальними 

законами та загальноприйнятими теоретичними положеннями, оприлюдненням 

розроблених принципів і методів та обговоренням на наукових конференціях. 
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6. Повнота викладення результатів в опублікованих працях. Перелік 

публікацій за темою дисертації складає 86 друкованих праць, із них основні 

положення і результати роботи викладено в 43 працях, серед яких: 1 

монографія, навчальний посібник та 36 статей в фахових наукових виданнях 

України, отримано 25 патентів на винаходи та авторських свідоцтв, 9 – 

доповідей на науково-технічних конференціях. Перелік основних публікацій за 

темою дисертації, наведений в авторефераті містить 30 робіт, із яких 5 статей 

відображено в науковометричній базі даних «Scopus». 

 

7. Відповідність змісту автореферату основним положенням 

дисертації. Оформлення дисертації за обсягом, структурою та змістом 

відповідає чинним вимогам, що пред’являються до докторських дисертацій. 

Основний зміст автореферату ідентичний змісту основних положень дисертації. 

 

8. Використання в докторській дисертації наукових положень, на 

основі яких захищено кандидатську дисертацію. У поданій докторській 

дисертації не використовуються результати наукових досліджень, 

представлених в кандидатській дисертації, за виключенням посилань при 

аналізі відомих робіт. 

 

Зауваження по дисертаційній роботі і автореферату. 

1. Застосування співвідношень (1.19) і (1,20) передбачає використання 

методу накладень, що неприйнятно при нелінійному характері кривої 

намагнічування електротехнічної сталі магнітопроводу трансформатора. 

2. Поняття узагальнений коефіцієнт передачі kПj на стор. 37 некоректно, 

оскільки під цим розуміється його вираження у загальному вигляді. 

3. В якості ключів вибрані їх ідеальні моделі (стор. 72), притому що 

компоненти застосованих пакетів програм надають можливість більш 

детального врахування параметрів блоку ключів. 
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4. Пункт 1 висновків по розділу 2 носить очевидний характер і тому 

може бути виключений, або об’єднаний із пунктом 2 висновків. 

5. На графіках, що відображають криві струму та напруги у співставній 

формі Розд. 3 відсутні масштабні коефіцієнти цих величин (х2, х200), а їх 

значення зрозуміло лише із контексту. При цьому на таких же графіках 

наведених у авторефераті вони присутні. 

6. Не ясно, як враховується ефект витиснення магнітного поля із пластин 

електротехнічної сталі в магнітопроводі трансформатора при збільшенні 

магнітного потоку в перехідних режимах при комутації, що призводить до 

більш швидкого насичення магнітопровода, а відповідно до більш ранньої або 

більш пізньої зміни параметрів всієї системи в перехідних режимах її роботи. 

7. Із тексту дисертації не ясно, чи коректно враховують використані 

комп’ютерні програми нелінійні параметри у вигляді функціональних 

залежностей при внутрішньому розв’язанні диференціальних рівнянь при 

розрахунку динамічних режимів роботи систем, в тому числі перехідних 

процесів. 

8. В роботі наводяться тексти частин комп’ютерних програм, які було б 

доцільно винести в додатки, тому що вони не являються науковими 

досягненнями, а лише програмною реалізацією розроблених алгоритмів. 

9. Більша частина наведеного матеріалу в Розд. 6 також могла бути 

наведена в додатках, оскільки це інженерно-конструкторська реалізація 

наукових положень і розроблених систем. 

10. В роботі поряд із міжнародною системою одиниць вимірювання часто 

присутні несистемні одиниці виміру. Іноді використовуються жаргонні 

терміни. 

 

Висновок. В цілому, дисертаційна робота Халікова В.А. «Комутаційні 

процеси та принципи організації комутацій в силових трансформаторно-

ключових вузлах», не зважаючи на зауваження, є завершеною науковою 

роботою,  в  якій  вирішена  важлива  науково-прикладна  проблема подальшого  
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