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Синтез і розрахунок оптимальних конструкцій електричних реакторів з
проміжками а стрижні магнетопроводу

Наведено методику, коми 'ютерну програму еизначеныя основних параметрів оптимальнім конструкцій електричних шунтувальних 
реакторів з повітряними проміжками в стрижні магнетопроводу та детального розрахунку з використанням польових моделей 
експлуатаційних характеристик реакторів для множини варіантів оптимізації.

Представлены методика, компьютерная программа определения основных параметров оптимальных конструкций электрических 
шунтирующих реакторов с воздушными зазорами в стержне магнитопровода и детального расчета с использованием полевых 
моделей эксплуатационных характеристик реакторов для множества вариантов оптимизации.

Вступ. Електричні шунтувальні реактори, що є 
одним із важливих видів енергетичного устатку
вання, різноманітні за своїми функціями і за кон
струкцією магнетної системи (МС) класифіку
ються так: без активної сталі, з феромагнетними 
ярмами, з електромагнетними ярмами, з електро- 
магнетними і феромагнетними екранами, пан
церні та стрижневі [9]. Найпоширенішими є реак
тори з повітряними проміжками в стрижні магне
топроводу. Конструкція, методики розрахунку та
ких реакторів розглянуто в роботах [2, 8, 11, 12]. 
Вставки стрижнів реактора, подібно до стрижнів 
трансформаторів, набиралися з плоско шихтова
них пластин електротехнічної сталі, різна ширина 
яких забезпечувала форму вставки з максималь
ним наближенням до циліндричної. На крайні 
пакети вставки встановлювалися притискні плити 
з немагнетної сталі. Така конструкція мала значні 
нагріви крайніх пакетів вставок і притискних плит 
від магнетного поля (МП), а також значний рівень 
вібрації, шуму реакторів. Тому розроблялися і інші 
типи конструкцій, наприклад, без стрижня — з го
ризонтальними ярмами, з С-подібними магнет- 
ними екранами [5], з панцерною МС [1]. В сучасних 
конструкціях вставки стрижня мають всередині от
вір для проходження шпильки, набираються з ра
діальною шихтовкою пластин, чим виключаються 
додаткові втрати і нагріви від МП обвитки. Повіт
ряні проміжки між вставками заповнюються набо
ром керамічних циліндрів. Така конструкція стри
жня разом із спеціальним шихтуванням верхнього 
ярма в значній мірі вирішує проблеми електро
динамічної стійкості, вібрації, шуму.

У вказаних роботах [1,2,5,8,11,12] значна увага 
приділяється питанням оптимізації реакторів. От
римані з використанням спрощених розрахунко
вих моделей аналітичні вирази дозволили описати 
в певному наближенні такі основні інтегральні по
казники реакторів як індуктивність, маси, втрати в
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залежності від розмірів, числа навоїв, щільності 
струму обвитки, параметрів стрижня та індукції в 
МС, і віднайти аналітичні рішення ряду задач 
оптимізації. Як цільові функції традиційно розгля- 
нуго масу активних матеріалів, втрати, вартість, 
приведені затрати. Але вже в [1] показано, що ана
літичні методи оптимізації основних параметрів 
реактора недостатні при проектуванні реакторів, 
для яких транспортні і експлуатаційні обмеження 
можуть бути визначальними, а тому у перелік 
цільових функцій включено спрощену оцінку 
міцності провідників при аварійних струмах за ве
личиною середнього радіального напруження.

Все ж, можливості аналітичних методів не за
безпечують необхідні рівень та комплексність оцін
ки оптимальної конструкції реакторів. Тому, у 
зв’язку з актуальністю постачання на сучасний ри
нок конкурентного та одночасно високонадійного 
реакторного устаткування розроблено методику і 
відповідне програмне забезпечення для визначен
ня основних параметрів оптимальних конструкцій 
реакторів одночасно з детальним розрахунком екс- 
плуатацйних параметрів на основі використання 
польових моделей реакторів для всієї множини 
варіантів оптимізації. В подальшому детальні роз
рахунки МП і на їхній основі додаткових втрат в 
обвитці, в баці, нагрівів, електродинамічної стій
кості і т.п. будемо визначати як перевірні ("повероч
ные").

Основний зміст розробленої методики поля
гає у наступному. Аналогічно [2,8,11,12] при зміні 
таких чинників як розміри стрижня, індукції в МС, 
щільності струму в обвитці та інше визначаються 
основні параметри конструкції реактора за умови 
забезпечення експлуатаційних значень індуктив
ності, струму. Для кожного варіанта основних пара
метрів з використанням методик на рівні пере
вірних виконується розрахунок МП за методикою 
[3], основних та додаткових втрат в провідниках
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обвитки [10], електродинамічної стійкості [16], 
втрат в МС [7], нагріву обвиток [17,18], МП і втрат 
у баці [4]. Варіанти, що не задовольняють заданим 
обмеженням, виключаються з подальшого аналізу. 
Остаточно, задані цільові функції мінімізують про
стим вибором оптимального варіанта з усієї мно
жини обчислених варіантів. Можуть бути застосо
вані також алгоритми послідовних поступок [14, 
15], багатокритеріальної оптимізації [6,13].

Синтез основних параметрів реактора. Осьо
вий переріз однострижневої моделі реактора пока
зано на рис. 1. Заданими за технічними умовами є 
потужність фази реактора (обвитки) 5= [72, напруга 
[/, струм7, частота/ (кругова частота = 2л;/) і, отже, 
індуктивність Ь=ІІ/сиІ. Основними питомими 
електромагнетнимй навантаженнями реактора є 
щільність магнетного потоку (індукція) в стрижні Б 
і струм у провідниках обвитки.

вставками через коефіцієнт £=— 1п
(1г + 1 , де /г

висота суміжних вставок.
Індуктивність реактора визначається через 

витки, розміри обвитки і стрижня

/  с

я ,
5о - 5*-

— Л  І 2 ч 2 
де $0=— і сіОІ + ^ о )  “  еквівалентна по потоко

зчепленню площа поперечного перерізу обвитки, 
сіоі, &0, /?0 — її внутрішній діаметр, ширина і висо

СЇ.+СІ\
о)

■ еквівалентна площа перерізу

Згідно з [12] індукція в стрижнів визначається 
числом ампервитків обвитки 7и>, сумарною висо
тою повітряних проміжків в стрижні Н^ та відно
шенням активної площі перерізу стрижня 5 до 
площі повітряних проміжків 5^

В ^ і ^ ї І и>5 с /Н х 5..г 0 о о

Площа 5 ^ = 5 ^  к3 визначається через геомет
ричну площу перерізу 5^ та коефіцієнт заповнення 
вставок що залежить від схеми та технології 
шихтовки пластин. Величину 5^ необхідно визна
чити, на відміну від [12], з врахуванням наявності
внутрішнього отвору у вставках Б 8=л(й2()-с1:)/4, де 
^0, сі. — зовнішній та внутрішній діаметри. Площа

5^ =л:[((І0+ 2є)~ -{й—2еу]/А  враховує випинання 
магнетного потоку із проміжку висотою д між

повітряного проміжку.
Підставляючи у вираз для індуктивності число 

витків обвитки, отримуємо визначення індуктив
ності через геометричні розміри обвитки, стрижня, 
індукцію в стрижні і щільність струму в обвитці, які 
визначають вибір змінних параметрів при синтезі 
реактора за умови забезпечення заданої індуктив
ності і струму.

Задаються як змінні:
— індукція в стрижні у вигляді ряду значень в 

певному діапазоні;
— внутрішні та зовнішні діаметри стрижня, тип 

шихтування вставок, висоти крайніх вставок у ви
гляді дискретних, технологічно обгрунтованих зна
чень;

— типи проводів, їх ізоляції, розмірів, що тим 
самим при заданому значенні струму визначає 
дискретні значення щільності струму в обвитці;

— висота обвитки, середня висота горизон
тальних охолоджуючих каналів.

Для стрижня вказуються марка електротех
нічної сталі, коефіцієнт заповнення сталі в ярмах 
МС, коефіцієнт заповнення сталі у вставках, орієн
товна технологічно припустима висота внутріш
ніх вставок, для обвитки — число і розміри прокла
док в радіальних каналах між навоями, число і 
розміри опорних рейок, розміри кінцевої ізоляції, 
кілець ємностей та ін. Також задаються величини, 
необхідні для обчислення розмірів, мас деталей 
конструкції активної частини, баку, об’єму оливи, 
ізоляційних матеріалів і тлі.

Для варіанту конструкції обмотки і стрижня 
реактора, сформованого комбінацією значень 
змінних параметрів, задача параметричного синте
зу реактора зводиться до визначення сумарної ви
соти зазорів в стрижні Н^ шляхом мінімізації з
допустимою Аь точністю різниці між заданим і роз
рахунковим значенням індуктивності <АГ

При вирішенні задачі використовуються по
чаткові значення коефіцієнта випучення та 
радіального розміру обвитки Ь ^ \  Висота вікна МС 
І (рис. 1) приймається рівною сумі заданої висоти
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обвитки і кінцевої ізоляції. Користуючися цим зна
ченням та заданими з технологічних міркувань ви
сотами крайніх вставок, крайніх проміжків, орієн
тованою технологічно доцільною висотою внут
рішніх вставок, за відповідним ітераційним алго
ритмом визначається оптимальне число внутріш
ніх вставок, повітряних проміжків, уточнений за
цими розмірами коефіцієнте^. Його нове значен
ня обчислюється з поправкою є̂ п + 1̂ ~ є ^± А є .  Рі
шення рівняння відносно індуктивності повторю
ється до виконання з необхідною точністю умови

< д .в( " + і ) _ с00

Додатково, з метою конструктивного виконан
ня обвитки із заданих провідників (так звана задача 
радіальної розкладки обвитки), для кожного кроку
з визначенням є^  виконується також ітераційна 
процедура уточнення ширини обвитки до виконан-

ио о Ь'
розділу розроблений за уча-

ня з точністю умови
Алгоритм даногс 

стю інженера С.В.У колова.
Перевірні розрахунки.
Розрахунок магнетного поля. Більшість задач 

перевірних розрахунків втрат в обвитці реактора, 
електродинамічних сил, втрат у баці і т.п. допускає 
визначення МГІ із застосуванням осесиметричної 
моделі, в якій вставки стрижня замінюються диск
ретними феромагнетиками з кінцевими значен
нями магнетної проникності. Така модель вико
ристана при розрахунку МП і втрат на поверхні 
баку [4]. Проте застосований при цьому метод ін
тегральних рівнянь вимагає значних витрат розра
хункового часу на формування і рішення відповід
ної системи рівнянь щодо визначення вторинних 
джерел на поверхні феромагнетиків моделі і на 
подальший розрахунок МП як суми полів вто
ринних джерел.

Тому в розробленому програмному забезпе
ченні використана аналогічно [11] циліндрична мо
дель обвитки в пазу висотою / (рис. 1) з аналітич
ним рішенням відповідної крайової задачі [3]. На 
поверхні стрижня розрахункової моделі з діамет
ром, що дорівнює зовнішньому діаметру вставок, 
розташовуються фіктивні обвитки, лінійна щіль
ність сил намагнечення якихд . пропорційна напру
женості МП в проміжках і спрощено визначається 
за законом повного струму обвитки. Положення та 
щільність амгіервитків обвитки реактора <5̂. визна
чається її радіальними г1 ,к> 2, к та осьовими

'і, к к координатами, для фіктивних обвиток —
зовнішнім діаметром стрижня і осьовими коорди
натами повітряних проміжків. Складові індукції 
МП реактора вираховуються за сумою полів основ
ної та фіктивних обвиток загальним числом

к
К: В ( г , г ) = У В  Лг.,г).н / / нЛА Iі ук= 1

Розрахунок МГІ виконується для трьох цілей: 
перша — в навоях обвитки для подальшого розра

хунку додаткових втрат в провідниках і стійкості 
при аварійних струмах, друга — на поверхні гори
зонтальних ярем для визначення потоку, що вхо
дить в МС додатково до основного потоку, третя — 
при розрахунку втрат в баці.

Розрахунок додаткових ерат в обвитці викону
ють ио алгоритмах [10] в кожному навої як від 
радіальної, так і від осьової складової індукції МГІ. 
Сумарно з основними втратами визначаються пов
ні втрати в кожному навої і, в цілому, — в обвитці. 
Набуті значення враховуються при визначенні су
марних втрат в реакторі, а також при розрахунку 
нагріву обвитки.

Оцінка електродинамічної стійкості викону
ється для кожного навою. З використанням алго
ритмів [16] розраховуються радіальні напруження, 
осьові згинні напруження і, в результаті, — сумарні 
напруження в дротах навоїв. Також визначається 
стійкість дротів при дії осьових зусиль стиснення.

Втрати в МС вираховуються на основі відомих 
залежностей питомих втрат в електротехнічній ста
лі від індукції, коефіцієнтів збільшення втрат в 
місцях шихтування пластин, коефіцієнтів на техно
логію обробки сталі і складання МС [7]. Додаткові 
коефіцієнти вводяться при розрахунку втрат у 
вставках стрижнів, що враховують нерівномірність 
розподілу магнетного потоку по їхньому перетину.

Особливістю розрахунку індукції в торцевих і 
вертикальних ярмах МС реактора є врахування до
даткового потоку, що входить в торцеві ярма від 
обвитки. Для цього з використанням вказаної по
льової моделі визначається розподіл нормальної до 
поверхні торцевого ярма індукції МП і, шляхом 
інтегрування по поверхні, — величина додаткового 
потоку.

Розрахунок нагріву виконується згідно з галу
зевими методиками [17,18] залежно від виду охо
лодження реактора. Середній нагрів обвитки визна
чається по сумарних втратах в обвитці з урахуван
ням заданих радіальних і осьових охолоджуючих 
каналів, заданої середньої температури оливи в ба
ці. Середній і максимальний нагрів крайніх навоїв 
розраховується з урахуванням розмірів прилеглих 
охолоджуючих каналів, заданої температури верх
ніх шарів оливи.

Розрахунок втрат в баці введено до складу оп- 
тимізаційного розрахунку, оскільки їх значення є 
основною частиною додаткових втрат в конструкції 
реактора. МП окремого стрижня обчислюється із 
застосуванням моделі рис. 1. Квазітривимірне МП 
в повітрі по периметру бака, поле і втрати на по
верхні бака визначаються за методикою [4] з вико
ристанням залежностей так званої нелінійної ек
вівалентної магнетної проникності та поверхневих 
втрат конструкційної феромагнетної сталі від на
пруженості МП.

Розрахунок конструкційних параметрів. До 
цієї групи належать розрахунки основних розмірів, 
об’ємів, мас обвитки, деталей конструкції, оливи. 
Разом із заданими масами високовольтних уводів,
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трансформаторів струму, систем охолодження ви
значається транспортна і повна маса реактора. Ці 
дані дозволяють скласти детальну калькуляцію 
вартості матеріалів і загальну вартість виготовлен
ня реактора.

Обмеження та цільові функції. Як обмеження 
у вхідних даних програми задаються: допустимі з 
конструкційних міркувань або за умов транспорту
вання висоти обвитки і МС; допустимі втрати в МС, 
сумарні втрати в обвитці і деталях конструкції, маса 
МС, маса проводу обвитки, загальна маса активних 
матеріалів; вартості загальних втрат, активних ма
теріалів; допустимі механічні напруження в про
відниках навоїв. Вказані обмеження дозволяють 
практично повністю задовольнити транспортні і 
експлуатаційні вимоги по конкретному замовлен
ню на реактор за габаритами, втратами, нагрівом, 
електродинамічною стійкістю, вартістю.

Як цільові функції оптимізації реактора прий
маються традиційні. Маса реактора визначається 
як сума мас сталі МС, маси фарфорових прокладок 
в проміжках стрижня, обвиткового проводу, ізоля
ційних деталей, конструкційної сталі в активній 
частині та баці, оливи, комплектуючих частин. Су
марні втрати дорівнюють сумі втрат в МС, ос
новних і додаткових втрат в обвитці, в баці, заданих 
додаткових втрат. Вартість матеріалів і комплекту
ючих вираховується по складових масах реактора 
та їхній питомій ціні, вартості комплектуючих. 
Повна вартість визначається через коефіцієнт спів
відношення повної вартості до вартості матеріалів. 
Приведені затрати визначаються як сума повної 
вартості та затрат на експлуатаційні втрати за умо
ви визначення замовником їх значень на одиницю 
втрат.

Пр(щзама розрахунку. Методика реалізована у 
вигляді програми для ПК з умовним позначенням 
ОУК — оптимізація варіантів реактора. Програма 
працює у двох режимах представлення результатів. 
У початковому режимі виводяться докладні таб
лиці для всіх варіантів, які задовольняють заданим 
обмеженням. Таблиці містять інформацію про зна
чення змінних параметрів, розміри вставок, повіт
ряних проміжків, загальні розміри МС, число вит
ків, розміри і маси обвитки, маси МС, всі види 
втрат, нагріви, механічні напруження при аварій
них струмах, вартісні абсолютні та відносні значен
ня. Першим в таблицях представляється варіант з 
мінімальним значенням замовленої цільової 
функції при однокритеріальній оптимізації чи ва
ріант з певними умовами виконання багатокри- 
теріальної. Цей варіант, якщо не внесено додаткові 
міркування, приймається як оптимальний. Прог
рама повідомляє також про кількість варіантів, не 
прийнятих до уваги по видах обмежень. Після ана
лізу докладних таблиць замовляється відображен
ня зведених таблиць для декількох вибраних ва
ріантів, у тому числі з певними поступками в ці
льових функціях.

Як приклад, на рис. 2 показані в умовних оди
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Рис. 2

ницях (у.о.) залежності приведених затрат 3 і вар
тості затрат 3 ? від вартості активних матеріалів 3АМ 
для однофазного реактора потужністю ЗО МВАр. 
Обидві залежності є немонотонними внаслідок 
дискретності змінних параметрів. Всього варіантів, 
що задовольняють заданим обмеженням, в даному 
прикладі одержано та відображено на графіку 
близько тисячі. Нижні обвідні вказаних залежно
стей показують, що існує область мінімуму 3 в по
чатковій частині графіка. Обвідна 3 знижується 
відповідно до збільшення матеріалів — кінцева 
частина графіка.

Зазначимо, що для кожного із множини роз
рахункових варіантів величини сумарних втрат Ру, 
втрат у баці РБ, додаткових втрат в обвитці від ра
діальної Рвк і осьової Рвг  складових індукції МП, 
втрат в МС Рмс  в певній мірі залежать від положен
ня першого крайнього повітряного проміжку стри
жня по відношенню до краю перерізу обвитки. Це 
співвідношення при заданій висоті обмотки може 
бути визначено висотою крайньої вставки (Ик  на 
рис. 1), вказаної у вхідних даних до розрахунку як 
змінної величини. На рис. З показана залежність 
цих величин від певного номеру N  розміру край
ньої вставки при фіксованому наборі інших змін
них. Отримані залежності підтверджують відзна
чений у [11] значний вплив цього співвідношення 
на втрати в баці. Одночасно слід зауважити також 
значну залежність від цього співвідношення, на
приклад, додаткових втрат в обвитці від радіального 
поля. Певні зміни зазнають і інші види втрат. Це
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дозволяє зробити висновок, що оптимум конструк
ції не може бути визначений тільки за умовою мі
німізації втрат у баці, а згідно з заданими крите
ріями одно- чи багатокритеріальної оптимізації. 
Але при певній визначеності основних параметрів 
конструкції реактора вказаною процедурою може 
бути вирішена задача часткової оптимізації — за 
втратами.

Висновок. Досвід застосування розробленої 
методики та програмного забезпечення синтезу та 
розрахунку оптимальних конструкцій реакторів 
показав, що точність розрахунку основних техніко- 
економічних та експлуатаційних характеристик — 
індуктивностей, втрат, нагрівів, електродинамічної 
стійкості, масо-габаритних показників, вартостей є 
достатньо високою, що мінімізує ризики поста
чальника у випадку детальної розробки конструкції 
при отриманні замовлення. Представлені методика 
і програма входять в розрахункову підсистему ав
томатизованого проектування трансформаторів і 
електричних реакторів у ВАТ "Запоріжтрансфор- 
матор" і застосовуються як при розробці тендерних 
пропозицій, так і при виконанні замовлень.

1. Бики М.А. Оптимизация параметров сглаживающих 
реакторов высокого напряжения /  /  Электротехническая про
мышленность. Сер. Аппараты высокого напряжения, транс
форматоры, силовые конденсаторы. — 1979. — Вып. 2 (94). — 
С. 16-20.

2. Гальперин Б.Б. О расчете магнитного поля рассеяния 
катушки со стальным сердечником и воздушным зазором / /  
Вестник электротехнической промышленности. — М.: 1961. — 
№ 3 .- С .  21-24 .

3. ИванковВ.Ф. Исследование плоскомеридианных полей 
рассеяния трансформаторов и реакторов / /  Электроэнер
гетика и магнитная гидродинамика. Киев: Наук, думка, 1974. —
С. 121-128.

4. Иванков В.Ф. Расчет магнитного поля, потерь в баках 
трансформаторов и электрических реакторов / /  Праці ІЕД 
НАН України. -  2005. -  № 1(10). -  С. 91-104.

5. Капасев В.Б., Кубарев Л.П., Лейтес Л.В. Обобщенный 
аналитический метод оптимизации и оценки параметров реак
торов / /  Электротехника. — 1977.— № 3. — С. 1—8.

б.КонторовичЛ.Н., Кирпичевский С.Г., Мелешко И. 10. Мно
гокритериальная оптимизация силовых трансформаторов в 
условиях автоматизированного проектирования / /  Техн. елек
тродинаміка. — 1997. — № 2. — С. 13—18.

7. Кравченко А.Н., Родионов В.Г., Шугайло А.И. и др. Ме
тодика расчета потерь и тока холостого хода трансформаторов 
/ /  Техн. электродинамика. — 1979. — № 2. — С. 45—52.

8. Кубарев Л.П. Оптимизация и оценка параметров реак
торов с зазорами в стержне магнитопровода /  / Электротех
ническая промышленность. Сер. Аппараты высокого напря
жения. трансформаторы, силовые конденсаторы. — 1973. — 
Вып. 3(23).- С .  9 -1 2 .

9. Лейтес Л. В. Классификация конструкции реакторов / /  
Вопросы трансформаторостроения. Труды ВЭИ. — М.: Энер
гия, 1969. -  Вып. 79. -  С. 168-175.

10. Лейтес Л.В. Электромагнитные расчеты трансформа
торов и реакторов. — М: Энергия, 1981. — 392 с.

11. МайстрюковЛА. Вопросы проектирования шунтиру
ющих реакторов большой мощности. / /  Дис. на соиск. учен, 
степени канд.техн.наук. — М.: ВЭИ, 1968. — 208 с.

12. Манькин Э.А. Расчет реакторов со стальным магнито - 
проводом с зазорами / /  Электричество. — 1959. — № 7. — С. 
35 -4 1 .

13. Пентегов И.В., Рымар С.В. Оптимизация математи
ческих моделей трансформаторов и реакторов /  /  Электричес
тво. -  2006. -  № 3. -  С. 35 -47 .

14. Подиновскш В В., Гаврилов В.М. Оптимизация по пос
ледовательно удовлетворяемым критериям. — М.: Сов. радио, 
1975. -  192 с.

15. Пуйло Г.В. Проектная оптимизация трансформаторов 
с учетом упорядоченной совокупности частных критериев /  /  
Электротехническая промышленность. Сер. Аппараты высо
кого напряжения, трансформаторы, силовые конденсаторы. — 
Вып. 11(103).- С .  13-16.

16. Электродинамическая стойкость трансформаторов и 
реакторов при коротких замыканиях. — М.: "Знак", 2005. — 520 с.

17. Р Д 16 452-88. Трансформаторы силовые масляные с 
системами охлаждения М и Д. Тепловой расчет обмоток. — 
Запорожье, 1988. — 38 с.

18. РД16 619-90. Трансформаторы силовые масляные с 
системами охлаждения ДЦ и Ц. Тепловой расчет обмоток. — 
Запорожье, 1990. — 28 с.

Надійшла 10.07.2007

70 ISSN 0204-3599. Техн. електродинаміка. 2008. № З


