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АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ. Відомо, що одним із 
показників якості електроенергії є допустиме відхи-
лення напруги від його номінального значення. Се-
ред великої кількості способів регулювання напруги 
[1] широко використовується регулювання напруги 
за допомогою силових трансформаторів із пристро-
ями регулювання під навантаженням (РПН) [2]. Такі 
силові трансформатори разом з автоматичними ре-
гуляторами утворюють системи автоматичного ре-
гулювання напруги [3]. Але пристрої РПН, як і інше 
електрообладнання, мають певний допустимий ро-
бочий ресурс, який витрачається залежно від інтен-
сивності перемикань відпайок для підтримання на-
пруги в допустимих межах. У процесі експлуатації в 
конструкції пристроїв РПН від механічного зно-
шення утворюються люфти, які можуть спричиняти 
несинхронне перемикання відпайок по фазах, а та-
кож унаслідок інтенсивної роботи пристрій РПН 
розрегульовується, внаслідок чого змінюється час 
перемикання пристрою, що в певних умовах може 
викликати аварійну ситуацію. Тому актуальним є 
створення додаткових технічних засобів, які конт-
ролюватимуть технічний стан пристроїв РПН сило-
вих трансформаторів. 

Метою роботи є розробка математичної моделі 
та структури засобу для діагностування пристрою 
РПН. 

МАТЕРІАЛ І РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ. 
Згідно з технічною документацією [4] пристрій 
РПН має визначений час перемикання. Очевидним 
є те, що відпайки на всіх трьох фазах трансформа-
тора повинні з певним допуском перемикатись од-
ночасно. У випадку їх несинхронного перемикання 
в лініях електропередач можуть виникати перехідні 
процеси, несиметрія по фазах тощо. 

 

Враховуючи вищезазначене, надамо математич-
ну модель для діагностування пристрою РПН у ви-
гляді: 
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де tп – час перемикання пристрою РПН; tп min, tп max – 
мінімальний та максимальний допустимий час пе-
ремикання пристрою РПН, відповідно; tдоп. – допус-
тимий інтервал неодночасності перемикання;  
tА, tB, tC – час перемикання фази А, В та С,  
відповідно. 

На основі наданої математичної моделі синтезу-
ємо структуру засобу для діагностування пристрою 
РПН силового трансформатора. Для цього скориста-
ємось математичним апаратом секвенцій [5]. Пока-
жемо процедуру синтезу на прикладі реалізації бло-
ка обчислення часу перемикання пристрою РПН. 
Згідно з правилами синтезу спочатку опишемо всі 
окремі складові, що входять до структури засобу. 
Позначимо N сигнал, який свідчить про початок 
перемикання пристрою РПН силового трансформа-
тора. Даний сигнал буде надходити з датчика, яким 
контролюється поява сигналу перемикання при-
строю РПН з регулятора. Символом H позначимо 
сигнал, який відповідає наявності руху приводів фаз 
пристрою РПН. Через R позначимо сигнал переходу 
в початковий стан блока обробки інформації в мо-
мент подачі напруги живлення. Також введемо в 
структуру засобу тригер T4, на якому реалізовано 
генератор тактових імпульсів з часовими затримка-
ми τ1 і τ2, де τ1 – тривалість імпульсу, а τ2 – трива-
лість паузи між імпульсами. Для підрахунку імпуль-
сів використаємо три тригери T5, T6 та T7, відповід-
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но, із затримками часу τ2 між змінами станів триге-
рів, а для формування імпульсів уведемо чотири 
тригери T1, T2 та T8, T9. Дані формувачі імпульсів 
будуть створювати короткий імпульс довжиною τ1 
без затримки часу. У свою чергу, вводимо ще чоти-
ри тригери T10, T11, T12 та T13 для створення форму-
вачів імпульсів із затримкою часу. Для виведення 
обрахованої інформації введемо тригер T14, який 
дасть можливість виводити інформацію в певний 
момент. Введемо блоки a, b, c та d, які мають на ви-
ходах значення логічної одиниці та характеризують 
допустимий надмірний та недостатній час переми-
кання пристрою РПН. Вихідні сигнали блока обчис-
лення часу перемикання пристрою РПН позначимо 
Y1 та Y2, які характеризують надмірний і недостат-
ній час перемикання, відповідно. 

З урахуванням наведеного вище граф функціо-
нування блока обчислення часу перемикання при-
строю РПН матиме вигляд (рис. 1): 
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Рисунок 1 – Граф функціонування блока обчислення 

часу перемикання пристрою РПН 
 
Опишемо наведений граф аналітично системою 

секвенцій 
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Підставимо (3) у (2) та проведемо за допомогою 
властивостей секвенцій [5] мінімізацію секвенціаль-
них виразів. При цьому отримаємо наступну систе-
му (4), яка при застосуванні серійних елементів до-
зволяє реалізувати «в металі» блок обчислення часу 
перемикання пристрою РПН: 

 

N 1T ; 11T 12T ; 

(4) 

121 TNT 2T ; 11211 TT 13T ; 

2T 3T ; 9T 14T ; 

243 TT 4T ; 12T 21TT ; 

43TT 5T ; )( 139 TRT  3T ; 

2543 TTT 6T ; 
14T 4T ; 

262543  TTTT 7T ; 13TR  14876 TTTT ; 

H 8T ; 19T 98TT ; 

198 THT 9T ; 113T 13121110 TTTT ; 

H 10T ; 14765 TcTbTaT  1Y ; 

11310 THT 11T ; 146 TdT  2Y . 
 

Застосовуючи аналогічний підхід до реалізації 
інших складових, закладених у математичній моделі 
(1), та використовуючи зовнішні датчики сигналів й 
індикатори, побудуємо структурну схему засобу для 
діагностування пристрою РПН силового трансфор-
матора (рис. 2). На схемі: 1 – датчик струму;  
2, 3 – формувачі імпульсів; 4 – елемент АБО;  
5 – RS-тригер; 6 – генератор імпульсів; 7 – елемент 
І; 8 – RS-тригер; 9, 10 – блоки задання часу;  
11 – лічильник імпульсів; 12, 13 – цифрові компара-
тори; 14, 15 – елементи І; 16, 17 – індикатори;  
18 – блок установки; 19 – елемент АБО-НІ; 20 – фо-
рмувач імпульсів; 21 – елемент АБО; 22, 23, 24 – 
датчики початку руху привода РПН; 25 – генератор 
імпульсів; 26, 27, 28 – елементи ВИКЛЮЧНЕ АБО; 
29, 30, 31 – елементи І; 32 – блок задання ресурсу; 
33, 34, 35 – лічильники імпульсів;  
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Рисунок 2 – Структурна схема засобу для визначення часу перемикання  

та одночасності пофазного перемикання пристрою РПН 
 
36, 37, 38 – цифрові компаратори; 39 – елементи 
АБО; 40, 41, 42 – індикатори; 43 – елемент І;  
44 – RS-тригер. 

Запропонований засіб працює так. При подачі 
напруги живлення блок установки 18 скидає лічиль-
ники імпульсів 33–35, 11, RS-тригери 5 і 8 та вста-
новлює RS-тригер 44. Одночасно генератори імпу-
льсів 25 та 6 починають формувати відповідні пос-
лідовності імпульсів. 

Для визначення неодночасності перемикання ві-
дпайок фаз та часу перемикання пристрою РПН си-
лового трансформатора датчики засобу розподілені 
по об’єкту таким чином: датчики початку руху 22–
24 установлені в контактній системі пристрою РПН 
на фазах А, В та С, відповідно. Датчик струму 1 
встановлений у колах автоматичного керування 
пристроєм РПН силового трансформатора. 

Розглянемо ситуацію, коли, наприклад, у фазі А 
почалося перемикання раніше, ніж у фазі В та С. 
Тоді на виході датчика початку руху 22 сигнал 
з’являється раніше, ніж на виходах датчиків початку 
руху 23 та 24. Відповідно, вихідні сигнали з елемен-
тів ВИКЛЮЧНЕ АБО 26 та 28 дають можливість 
проходження імпульсів із генератора імпульсів 25 
через елементи І 29 та 31 до лічильників імпульсів 
33 та 35. Припустимо, що наступною перемикається 
фаза В. Вихідний сигнал із датчика початку руху 23 

надходить на елемент ВИКЛЮЧНЕ АБО 26, закри-
ваючи його, внаслідок чого припиняється подача 
імпульсів у лічильник імпульсів 33 та на елемент 
ВИКЛЮЧНЕ АБО 27, вихідний сигнал якого через 
відкритий елемент І 30 дозволяє проходження імпу-
льсів у лічильник імпульсів 34. Останньою, у даній 
ситуації, перемикається фаза С. Вихідний сигнал із 
датчика початку руху 24 закриває елементи 
ВИКЛЮЧНЕ АБО 27 та 28, чим припиняє надхо-
дження імпульсів у лічильники імпульсів 34 та 35. У 
момент появи на виходах усіх датчиків початку руху 
сигналу логічної одиниці на виході елемента І 43 
з’являється сигнал логічної одиниці, який скидає 
RS-тригер 44, унаслідок чого закриваються елемен-
ти І 29–31. 

У процесі перемикання пристрою РПН відповід-
ні послідовності імпульсів записуються у лічильни-
ки імпульсів 33–35, вихідні цифрові коди яких порі-
внюються з цифровим кодом, що надходить із блоку 
задання ресурсу 32. Цифровий код останнього хара-
ктеризує допустимий час неодночасності пофазного 
перемикання пристрою РПН силового трансформа-
тора. У випадку, коли код з будь-якого лічильника 
імпульсів 33, 34 або 35 перевищує цифровий код із 
виходу блока задання ресурсу 32, то на виході від-
повідного цифрового компаратора 36, 37 або 38 
з’являється сигнал, яким вмикається індикатор  
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40–42, відповідно, а також надходить сигнал у кола 
сигналізації оперативного персоналу через елемент 
АБО 39. 

У момент початку перемикання пристрою РПН 
керуючий сигнал з’являється на виході датчика 
струму 1 і через формувач імпульсів 2 встановлює 
RS-тригер 5 та дає можливість проходження імпуль-
сів із генератора імпульсів 6 у лічильник імпульсів 
11, код на виході якого, що характеризує час пере-
микання, порівнюється з верхньою та нижньою ме-
жами часу перемикання, які записані в блоках 9 та 
10, відповідно.  

Після закінчення перемикання пристрою РПН на 
виходах датчиків початку руху 22, 23 та 24 
з’являється сигнал логічного нуля, що призводить 
до появи на виході елемента АБО-НІ 19 сигналу 
логічної одиниці, яким встановлюються в початко-
вий стан елементи пам’яті. При цьому пристрій пе-
реходить у стан очікування чергового перемикання 
пристрою РПН силового трансформатора. Імпульс із 
формувача імпульсів 3 встановлює RS-тригер 8, що 
дає можливість здійснити індикацію часу переми-
кання (більшого або меншого допустимого значен-
ня) в індикаторах 16 або 17, відповідно. 

Слід зазначити, що в процесі роботи пристрою, 
коли має місце несинхронне перемикання відпайок 
пристрою РПН, вмикаються індикатори 40–42, які 
свідчать про несинхронне перемикання між фазами 
А і В, В і С або С і А, відповідно. Наприклад, якщо 
вмикається індикатор 40 та 42, то це свідчить про 

ненормальну роботу пристрою РПН силового тран-
сформатора у фазі А. 

ВИСНОВКИ. 1. Розроблено математичну модель, 
яка дозволяє відслідковувати погіршення робото-
здатності пристрою РПН силового трансформатора, 
що дозволяє підвищити надійність його експлуата-
ції. 

2. З використанням математичного апарату сек-
венцій розроблено структуру засобу для діагносту-
вання стану пристрою РПН шляхом відслідковуван-
ня часу перемикання пристрою РПН у цілому та 
несинхронність перемикань у кожній фазі. 
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МАTHEMATICAL MODEL AND A TOOL FOR DIAGNOSING THE DEVICE  
FOR UNDER LOAD REGULATION OF POWER TRANSFORMER 

V. Grabko, I. Balzan 
Vinnytsia National Technical University 
vul. Khmelnytske shoes, 95, Vinnytsia, 21021, Ukraine. E-mail: grabko@vntu.edu.ua 
There had been developed the mathematical model for diagnosing the under load regulation device of a transformer. 

On the base of the mathematic apparatuses of sequences there had been synthesized the structure of the device, which 
allows to determine the time and at the same time a synchronism in individual phase switching of the device for under 
load regulation of power transformer. 

Key words: power transformer, the mathematical model, device for under load regulation, diagnosis.  
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