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ВСТУП
Актуальність теми. Силові трансформатори є одними з найбільш
важливих і складних елементів електроенергетичної системи (ЕЕС). Вони
безпосередньо задіяні в процесах виробництва, транспортування, розподілу та
споживання електричної енергії. В Об’єднаній електроенергетичній системі
(ОЕС) України потужність трансформаторів в декілька разів більша за
установлену потужність генераторів на електростанціях. Очевидно, що
трансформатори суттєво впливають на якість функціонування електричних
мереж (ЕМ) енергосистем. Зокрема, вони багато в чому не тільки впливають,
а й визначають надійність і економічність їх режимів. З іншої сторони,
оскільки трансформатори є елементами системи, то на їх функціонування
впливають процеси, що протікають в ЕЕС. Причому цей вплив проявляється
як в нормальних, так і в аварійних режимах ЕЕС.
Дослідження взаємовпливу трансформаторів і електричних мереж
ускладнюється нелінійністю їх характеристик і параметрів. Найбільш
ефективним і доступним методом вивчення процесів в ЕЕС та в
трансформаторах,

як

її

елементів,

є

математичне

моделювання.

Математичний апарат традиційних моделей не оптимально відтворює фізичні
процеси й ускладнює їх комп’ютерну реалізацію. Тому проблема адекватності
математичної та фізичної моделей за таких умов є актуальною. Для її
розв’язання необхідно переглянути низку традиційних підходів до побудови
моделей електромагнітних пристроїв, чому в даній роботі і приділяється
значна увага.
Розроблення нових об'єктів і дослідження існуючих пов'язані з
розв'язуванням задач, які відносяться до аналізу або синтезу. Задачі аналізу
можна об'єднати в наступні дві групи: розрахунок усталених або періодичних
режимів і дослідження перехідних процесів. Важливою задачею аналізу є
дослідження статичної стійкості електромагнітних пристроїв. До задач

синтезу, які націлені на створення нових пристроїв та їх нових варіантів,
відноситься параметрична чутливість – вплив зміни параметрів об'єкту на
його вихідні характеристики.
З наведених вище задач аналізу в практиці найчастіше зустрічаються
розрахунки перехідних і стаціонарних процесів. Перехід від одного
усталеного режиму до іншого відбувається через перехідний процес.
Номінальні режими роботи більшості електромагнітних пристроїв, до яких
відносяться трансформатори, є періодичними або стаціонарними, тобто їх
координати (струми, напруги, потокозчеплення тощо) є періодичними
функціями часу.
Аналіз усталених періодичних процесів у нелінійних об’єктах є однією
з найважливіших задач через широке застосування в техніці пристроїв
періодичного принципу дії, тому природно, що в роботі основна увага
приділяється аналізу саме таких процесів. Значний внесок у розв’язання цієї
проблеми зроблено вітчизняними вченими: Бондаренко В.М., Глухівським
Л.Й., Власовим А.І., Пуховим Г.Є., Петренко А.І., Синицьким Л.А., Чабаном
В.Й., Фільцом Р.В. та ін., а також зарубіжними: McLeod, Skelboe S., Aprille T.,
Trick T. та ін.
Існуючі математичні моделі електромагнітних пристроїв нелінійність
зв'язків враховують коефіцієнтами само- і взаємоіндукції. Розв'язування таких
моделей

пов'язане

з

використанням

процедури

обертання

матриці

коефіцієнтів – найбільш трудомісткої операції чисельних методів, наслідком
чого є накопичення помилок, втрата точності і великі затрати часу. Очевидно,
що успіх досліджень електромагнітних періодичних процесів головним чином
залежить від наявності математичних моделей, максимально пристосованих
до комп'ютерної реалізації і математичного апарату, спроможного одночасно
розв'язувати у неперервному часі такі задачі аналізу, як розрахунок
перехідних і усталених процесів та визначення статичної стійкості.

Вирішенню таких проблем присвячена дана робота, що і визначає її
актуальність.
Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дана
робота виконана в Хмельницькому національному університеті. Дослідження
проводились
«Розробка

у відповідності з держбюджетними темами: №

високоефективних систем

електроопалення

та

1Б-2014

методів

їх

проектування» (номер держреєстрації – 0114U000270); № 6Б-2016 «Розробка
енергоефективної

системи

опалення

та

кондиціювання

промислових

приміщень на базі універсального теплоакумулятора» (номер держреєстрації
– 0116U001552); № 5Б-2016 «Науково-прикладні методи та комбіновані
системи

компенсації

пікового

навантаження

електромереж

на

базі

суперконденсаторів» (номер держреєстрації – 0116U001548).
Мета та завдання дослідження. Метою дисертаційної роботи є
розроблення засобів моделювання періодичних електромагнітних процесів в
силових трансформаторах електроенергетичних систем, які б дозволяли
досліджувати і покращувати їх техніко-економічні показники.
Відповідно до мети були поставлені такі завдання:
- проаналізувати

сучасний

стан

математичного

моделювання

періодичних процесів та методів побудови моделей електромагнітних
пристроїв типу трансформаторів;
- проаналізувати існуючі підходи і методи розрахунку періодичних
процесів в трансформаторах;
- удосконалити

методи

побудови

математичних

моделей

трансформаторів на основі теорії електромагнітних кіл;
- розробити математичну модель двообмоткового трансформатора з
покращеними характеристиками;
- розробити модель чутливості до початкових умов з метою
використання її для аналізу періодичних електромагнітних процесів;

- розробити методичні положення щодо застосування на практиці
запропонованих моделей та методу аналізу періодичних процесів.
Об'єкт дослідження – періодичні електромагнітні процеси в силових
трансформаторах як елементів електроенергетичної системи.
Предмет дослідження – моделі і методи аналізу періодичних процесів
в силових трансформаторах електроенергетичної системи.
Методи дослідження.

Теоретичною і методологічною основою

дисертаційної роботи стали положення теоретичної електротехніки, теорії
електромагнітних

перетворювачів

енергії,

на

основі

яких

отримані

математичні моделі одно- та трифазних силових трансформаторів, теорії
нелінійних диференціальних рівнянь, методів чисельного інтегрування, що
дозволило вдосконалити метод Ньютона для розв’язання отриманих систем
диференціальних рівнянь і розширити можливості оцінювання параметричної
чутливості в рамках теорії чутливості.
Наукова новизна одержаних результатів.
– вдосконалено математичні моделі одно- і трифазного трансформаторів,
що ґрунтуються на системі диференціальних рівнянь, представлених у
нормальній формі Коші, і дозволяють на єдиній методологічній основі
аналізувати як перехідні, так і усталені періодичні електромагнітні процеси в
силових трансформаторах;
–

вперше

розроблено

трансформаторного
електропостачання,
математичних

метод

обладнання
що

моделей

оцінювання

на

ґрунтується
для

створення

впливу

енергоефективність
на

застосуванні
силових

силового
систем

розроблених

трансформаторів

з

просторовим магнітопроводом, використання яких створює умови для
зменшення втрат електроенергії під час її транспортування та покращання
якості напруги в електричних мережах;
– розвинуто метод оцінювання чутливості до початкових умов за рахунок

представлення матриці чутливості добутком двох інших матриць, перша з
яких є матрицею коефіцієнтів вихідної системи рівнянь стану, яка відтворює
перехідну реакцію системи на періоді, а друга – матрицею, елементи якої
обчислюються з варіаційних рівнянь і є експоненціальною вільною
складовою, яка гасить вимушену перехідну реакцію. Це дає змогу на основі
єдиного алгоритму досліджувати перехідні, періодичні (стаціонарні) процеси
та

статичну

стійкість

електричних

мереж,

елементами

яких

є

трансформатори.
Практичне значення отриманих результатів. Запропоновані в роботі
моделі і методи доведені до рівня прикладних положень і рекомендацій та
можуть бути використані в організаціях, які проводять дослідження і аналіз
електромагнітних

процесів,

формують

стратегію

розвитку

електроенергетичних систем, оптимізують плани інвестування в розвиток
елементної бази енергетичних систем. В результаті впровадження розробок
даної роботи як окремих модулів і стандартних підпрограм розширюються
функціональні можливості проектних організацій.
Основні результати дослідження впроваджено в практичну діяльність
ПАТ «Хмельницькобленерго», на основі яких у науковій лабораторії
виготовлено трифазний трансформатор потужністю 100 кВА напругою
10/0,4 кВ з монолітною магнітною системою і груповий трансформатор
потужністю 25 кВА напругою 10/0,4 кВ з просторовою магнітною системою
(див. Додаток А). Методи і засоби аналізу електромагнітних процесів
використовуються при розробці енергоефективної системи опалення та
кондиціювання промислових приміщень з використанням трансформаторів
нового типу, універсального тепло акумулятора та комбінованих систем
компенсації

пікового

навантаження

електромереж

на

суперконденсаторів.
Теоретичні положення, методи та моделі, що визначають наукову

базі

новизну дисертації, використовуються в навчальному процесі під час
підготовки фахівців за електротехнічними спеціальностями в Хмельницькому
національному університеті (див. Додаток А).
Особистий внесок здобувача. Дисертаційна робота є одноосібно
виконаною науковою працею, в якій виконано авторський підхід до
моделювання

періодичних

процесів

електромагнітних

пристроїв.

З

публікацій, що написані у співавторстві, використано лише ті результати, які
отримані автором особисто. Зокрема: [1] – запропоновано застосування
моделювання на основі стандарту BPMN (Businnes Process Modeling Notation);
[2] – досліджено сучасні ринкові умови функціонування електроенергетичних
підприємств, запропоновані підходи, які дозволять підвищити якість послуг
при одночасному зниженні витрат в процесі передачі і розподілу
електроенергії; [3] – проведено дослідження проблемних ділянок процесу
реалізації електроенергії виробничої дільниці; [4] – розроблено метод для
аналізу електромеханічних періодичних процесів на основі моделі чутливості
до своїх початкових умов, який виключає перехідну реакцію і одразу
приводить до періодичного процесу; [5] – вдосконалено метод аналізу впливу
електротехнічних пристроїв на якість електропостачання; [6] – запропоновано
метод аналізу перехідних та усталених режимів силових трансформаторів, які
описуються диференціальними рівняннями стану в формі Коші; [7] –
розроблено метод побудови моделі чутливості до початкових умов, що
суттєво спрощує аналіз і знімає обмеження на складність системи; [8] –
обґрунтовано переваги трансформаторів з просторовою магнітною системою
над трансформаторами з плоскою магнітною системою в різних режимах
роботи; [9] – розроблено модульну конструкцію трансформатора з
просторовою магнітною системою, яка дозволяє утворити трифазний
трансформатор трьома способами.
Результати теоретичних досліджень, що викладені у [1] – [9], [84], [85],

[94], [103], були отримані у Хмельницькому національному університеті.
Апробація

результатів

дисертації.

Положення

і

результати

дослідження доповідалися та обговорювалися на:
- VI міжнародній науково-практичній конференції «Маркетингові
технології в умовах інноваційного розвитку економіки», (м. Хмельницький
8 – 10 грудня 2011 р.);
- науково-практичному семінарі «Международное научно-техническое
сотрудничество – 2011» (Греція, о. Корфу, 28 травня – 4 червня 2011 р.);
- V науково-практичному семінарі «Сучасні технології та обладнання у
виробництві та навчальному процесі», (Хмельницький, 9 жовтня 2015 р.);
- Міжнародній науковій конференції «VI Ukrainian-Polish Scientific
Dialogues», (Хмельницький – Яремче, 21 – 24 жовтня 2015);
- Міжнародному науково-практичному семінарі «Supercapacitors and
energy storage» (Італія, м. Фраскаті, 13 травня 2016 р.);
- I-му науково-практичному семінарі «Альтернативна енергетика. Стан
та перспективи розвитку», (м. Хмельницький, 29 червня 2016 р.);
- науково-практичній конференції „Розподільчі мережі 0,4-35 кВ як
складова частина локальних електроенергетичних систем майбутнього”
(м. Хмельницький, 10-14 жовтня 2016 р.).
Публікації. Основні наукові положення, висновки і результати
дисертаційного дослідження опубліковані в 14 наукових працях, з них 7
статей у наукових фахових виданнях, що індексуються у міжнародних
наукометричних базах даних, 2 статті в іноземних періодичних виданнях; 3
статті в інших наукових журналах; 1 – матеріали конференцій. Отримано
патент на винахід.
Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається зі вступу,
чотирьох розділів, висновків, списку використаних джерел. Основний зміст
роботи становить 154 сторінки. Дисертація містить 31 рисунок. Список
використаних джерел містить 105 найменувань.
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