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REZUMAT. În această lucrare sunt prezentate două metode pentru determinarea supratensiunilor dielectrice care 

apar în înfășurarea de reglaj a unui autotransformator de impuls de trăsnet. Prima metodă constă în 

implementarea circuitului echivalent al autotransformatorului în programul ATP/EMTP, iar a doua metodă constă 

în testarea autotransformatorului la un impuls de joasă tensiune înainte de a fi introdus în cuvă. Rezultatele celor 

două metode sunt foarte apropiate.  

Cuvinte cheie: Supratensiuni, impuls de trăsnet, autotransformator 

ABSTRACT. This paper presents two methods for determining the dielectric overvoltages that occur in the control 

winding of a lightning pulse autotransformer. The first method consists in implementing the equivalent circuit of 

the autotransformer in the ATP / EMTP program, and the second method consists in testing the autotransformer 

at a low voltage pulse before being introduced into the tank. The results of the two methods are very close. 

Keywords: Overvoltage's, lightning pulse, autotransformer.   

1. INTRODUCERE 

Predeterminarea prin simulare numerică a supra-

tensiunilor care apar în înfășurările unui auto-

transformator/transformator de înaltă tensiune, are 

aplicabilitate în activitatea de proiectare, cu conse-

cințe referitoare la optimizarea atât a izolației (pe 

direcția axială a bobinei) cât și a izolației față de 

elementele autotransformatorului/ transformatorului 

cu potențialul pământului (cuva, miez magnetic, 

schela metalică de susținere a miezului și a bobine-

lor). 

Determinarea răspunsului înfășurărilor la solicitarea 

cu impuls de trăsnet este complicată. 

  Trecerea de la înfășurările uniforme la înfășurările 

întrețesute, soluționează această problemă prin aplicarea 

de metode numerice pentru rezolvarea ecuațiilor 

diferențiale care descriu fenomenele electromagnetice 

din transformator. 

 În același timp s-a trecut de la teoriile undelor 

staționare, respectiv undelor călătoare, aplicate pentru 

determinarea răspunsului înfășurărilor transformatorului 

la solicitarea cu supratensiuni, la modelarea înfășurării 

cu circuite cu parametrii concentrați. 

Analiza unui astfel de fenomen a fost abordată în 

literatura de specializate, aplicând mai multe metode 

cum ar fi: 

– divizarea rețelei, transformată într-un număr finit 

de secțiuni uniforme, folosind transformata  Laplace 

[1]; 

– abordarea rețelei echivalente a unui transformator 

trifazat care este descrisă de o ecuație de ordinul al 

doilea cu coeficienți matrici, ecuația fiind rezolvată prin 

metoda Milne [2-5]; 

– dacă circuitul echivalent al înfășurărilor conține și 

inductanțe mutuale, acestea sunt înlocuite cu elemente 

fară cuplaj magnetic [6]. 

Dificultatea realizării circuitului echivalent constă în 

faptul că pe durata regimului tranzitoriu, atât câmpul 

electric cât și cel magnetic sunt variabile în timp. Cele 

două câmpuri influențează valoarea capacităților, in-

ductanțelor proprii și mutuale și pe cea a rezistenței. 

Pentru a reduce dificultatea rezolvării ecuațiilor dife-

rențiale, înfășurarea analizată este descrisă prin secțiuni 

în care inductanțele și capacitățile sunt reprezentate prin 

parametrii concentrați, iar ecuațiile diferențiale sunt 

aproximate prin ecuații diferențiale ordinare care se 

rezolvă prin analiză numerică. 
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Una dintre cele mai precise prezentări a circuitului 

echivalent constă în descrierea înfășurării prin 

capacitatea între spire, rezistențe și inductanțe aferente 

[7]. 

Reprezentarea transformatorului prin două circuite 

cuplate electromagnetic a fost abordată în [8-9], astfel 

fluxul magnetic care este  variabil în timp induce în 

circuitul electric o tensiune care stabilește un nivel al 

curentului electric. 

În acest caz, solenația rezultată constituie în circuitul 

magnetic o sursă care influențează nivelul fluxului 

magnetic prin cuantumul reluctanțelor magnetice . 

Problematica supratensiunilor transmise în înfășu-

rările transformatorului a fost analizată și prin prisma 

inductanțelor și capacităților proprii  corespunzătoare 

unei zone din înfășurare, interfațate cu un model al 

miezului magnetic, folosind principiul dualității [10-12]. 

În ultimele decenii au fost realizate programe 

software specializate, care permit analiza regimurilor 

tranzitorii și efectele acestora la nivelul înfășurărilor 

transformatorului. 

 ATP/EMTP ("Alternative Transient Program"– 

"Electromagnetic Transient Program")  este unul din 

cele mai utilizate programe pentru analiza regimurilor 

tranzitorii, prima variantă a programului a fost dez-

voltată pe baza principiului circuitelor cuplate electric și 

magnetic [13-15]. 

Multe lucrări de specialitate,propun soluții pentru 

calculul fenomenelor (tensiuni și/sau curenți) tranzitorii 

care se manifestă într-un  transformator energizat cu un 

impuls de trăsnet [16-21].  

În acestă lucrare s-a realizat un circuit echivalent cu 

elemente concentrate a unei înfășurări reale, a unui 

autotransformator de mare putere (400 MVA, 400kV) 

compatibil cu programul ATP/EMTP.  

S-a urmărit influența fiecărui element al înfășurării 

de reglaj, dar și influența poziționării acesteia față de 

celelalte înfășurări. 

Rezultatele obținute prin modelarea fenomenului cu 

programul ATP, au fost susținute de rezultatele obținute 

prin încercări de laborator. Autotransformatorul a fost 

supus un impuls de joasă tensiune, permițând astfel 

măsurarea valorilor maximale ale tensiunilor,  fără a se 

localiza apariția lor. 

2. PARAMETRI  CE INFLUENȚEAZĂ 

SOLICITĂRILE DIELECTRICE CARE 

APAR ÎN ÎNFĂȘURĂRILE UNUI 

AUTOTRANSFORMATOR  

Amplasarea bobinei de reglaj în raport cu bobine-

le terțiarului (T), secundarului (JT) și primarului (IT) 

este prezentată în figura 1. 

Înfășurarea de reglaj este executată din conductor 

CTC ("Continuously Transposed Conductor"); tipul 

de bobinaj este continuu în două straturi (Fig. 3). 

 
 

Fig. 1. Amplasarea bobinei de reglaj 

 

 
 

Fig. 2. Conductor CTC 

 

Conductorul transpus continuu (CTC) este cel 

mai folosit pentru înfăşurările transformatoarelor de 

putere. Este alcătuit dintr-un set de conductoare 

dreptunghiulare emailate, de obicei cu email PVF, 

care sunt torsadate pentru a crea un cablu 

dreptunghiular. În acest set fiecare fir ia succesiv şi 

în mod repetat fiecare poziţie posibilă în interiorul 

secţiunii transversale a conductorului. 

Consuctoarele sunt învelite cu benzi de hârtie din 

celuloză pură. Acest conductor este folosit la 

fabricarea înfăşurărilor cu pierderi mici pentru 

autotransformatoarele/transformatoarele de mare 

putere. Creşterea puterii transformatoarelor a sporit 

necesitatea unei eficiențe crescute. 

 

 
 

Fig. 3. Amplasarea în două straturi a spirelor bobinei de reglaj 

 

Un circuit electric este format din două 

conductoare CTC în paralel (Fig. 4). 
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Conform Directivei Europene "Ecodesign" [ x ] 

se impune reducerea drastică a pierderilor care apar 

la funcționarea unui autotransformator/transformator 

și utilizarea înfăşurărilor de tip CTC a îmbunătăţit 

această caracteristică importantă a construcției 

autotransformatoarelor/transformatoarelor. 

Adoptarea CTC prezintă un mare avantaj datorită 

reducerii pierderilor prin curenți turbionari, mai ales 

la capătul înfășurărilor. 

În plus, este posibilă o creştere considerabilă a 

factorului de umplere, datorită grosimii foarte mici a 

izolației conductorilor separați şi obținerea unei 

distribuţii mai uniforme a temperaturii de la un capăt 

la celălalt al înfășurării. 

 

 
 

Fig. 4. Explicitarea transpoziției în interiorul conductorului CTC 

 

În figura 5 este prezentată o secțiune printr-un 

conductor CTC format din 8 conductoare elementare 

și izolația aferentă. 

 

 
 

Fig. 5. Secțiune printr-un conductor CTC format din 

8 conductoare elementare și izolația aferentă 

3. CALCULUL PARAMETRILOR UNUI 

AUTOTRANSFORMATOR TRIFAZAT 

ATUS-OFAF400/400/80MVA 

3.1. Calculul inductanțelor proprii 

Inductanța stratului așezat pe cilindru izolant al 

bobinei [5], [15]: 

 
4𝐿1 = 𝜇0 ⋅ 𝑁2 ⋅

𝜋⋅𝑎1
2

𝑙
 

(1) 

unde: L1 - reprezintă inductanța unei secțiuni din 

cele patru care formează primul strat; µ0 perme-

abilitatea magnetică a aerului; N - numărul de spire 

al primului strat; a1 - raza medie a bobinajului; l - 

lungimea bobinei între două trepte consecutive ale 

bobinei de reglaj. 

 

 
 

Fig. 6. Reprezentarea unei trepte din înfășurarea de reglaj 

Inductanță stratului doi, L2, este diferită de cea a 

stratului unu prin modificarea razei medii [7]. 

3.2. Calculul capacităților față de pământ 

Capacitatea între bobina de reglaj și bobina 

terțiarului (neglijând izolația solidă)[7]: 

 

 

𝐶𝑅−𝑇 =
2⋅𝜋⋅𝜀0⋅𝜀ru⋅𝑙

ln(𝑅ir 𝑅et⁄ )
 

(2) 

unde: ε0 reprezintă permitivitatea electrică a vidului; 

εru  - permitivitatea electrică relativă a uleiului;  

l - lungimea bobinei de reglaj; Rir - raza interioară a 

bobinei de reglaj; Ret - raza exterioară bobinei 

terțiarului. 

Pentru determinarea capacității dntre bobina de 

reglaj și bobina secundară (JT) se utilizează tot relația 

(2), având ca date RiJT - raza interioară a bobinei 

secundare și Rer - raza exterioară a bobinei de reglaj 

3.3. Calculul capacității între cele două 

straturi ale bobinei de reglaj în zona 

capătului liber  

Capacitatea dintre cele două straturi ale bobinei 

de reglaj în zona capătului liber [7]: 

 

𝐶1−9 =
2⋅𝜋⋅𝜀0⋅𝜀ru⋅𝑙𝑟

ln(𝑅is2 𝑅es1⁄ )
 

(3) 

unde lr reprezintă lungimea segmentului din 

bobinajul înfășurării de reglaj care conține capătul 

nepotențializat al acesteia. 
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Datorită faptului că primul strat are 8 segmente, 

fiecare a câte 8 spire, deoarece lr = l/8. 

3.4. Calculul capacității serie a înfășurării  

de reglaj 

Înfășurarea de reglaj are 8 circuite electrice cu 8 

spire pe circuit. Aproximăm că tensiunea este 

uniform distribuită de-a lungul celor 64 de spire. 

Dacă notăm cu “U” tensiunea aplicată la capătul 

înfășurării rezultă că tensiunea pe spiră este egală cu 

“U/64”. Luând în considerare că în momentul trecerii 

de pe o poziție a comutatorului de reglaj sub sarcină, 

pe următoarea poziție se creează supratensiuni de 

până la 20 de ori mai mari decât tensiunea pe o spiră, 

se mărește izolația, de exemplu: de două ori izolația 

între spirele vecine ieșirii către comutator de la fiecare 

treaptă de reglaj. 

O izolație mai solidă, înseamnă reducerea capa-

cității între spire, care este compensată prin creșterea 

capacității prin efect de capăt. 

Energia înmagazinată în înfășurarea de reglaj are 

următoarea expresie [7]: 

 

𝑊𝑅 = 8 {6 ⋅ [
1

2
⋅ 𝐶 ⋅ (8 ⋅

2𝑈

64
)

2
] +

1

2
⋅ 𝐶 ⋅ (8 ⋅

𝑈

64
)

2
} + 

 + 7 ⋅ [
1

2
⋅ 𝐶 ⋅ (7 ⋅

𝑈

64
)

2
] (4) 

unde: C reprezintă capacitatea între două spire. 

În ecuația 4, prin creșterea de două ori a grosimii 

izolației la 6 perechi de spire vecine ieșirii unei 

trepte de reglaj, pentru conservarea energiei s-a 

dublat tensiunea pe spiră. De obicei se crește izolația 

pentru următoarele 3 trepte de reglaj, în ambele 

sensuri, vecine treptei de reglaj corespunzătoare 

tensiunii nominale. 

 

𝑊𝑅 = 8 ⋅ [6 ⋅
1

2
⋅ 𝐶 ⋅ (

16𝑈

64
)

2
+

1

2
⋅ 𝐶 ⋅ (

8⋅𝑈

64
)

2
] +

+ 
7

2
⋅ 𝐶 ⋅ (

7⋅𝑈

64
)

2
=

48

2
⋅ 𝐶 ⋅

162⋅𝑈2

642 +
8

2
⋅ 𝐶 ⋅

82⋅𝑈2

642 +

+ 
7

2
⋅ 𝐶 ⋅

72⋅𝑈2

642

 

 𝑊𝑅 = 1,6 ⋅ 𝐶 ⋅ 𝑈2
 (5) 

Dacă notăm cu Cs capacitatea serie a înfășurării 

de reglaj, rezultă din egalitatea dintre energiile lor 

înmagazinate [7], 3,2 ⋅ 𝐶 ⋅ 𝑈2 2⁄ = 𝐶𝑠 ⋅ 𝑈2 2⁄ , de 

aici vom deduce valoarea capacității serie a 

înfășurării de reglaj în funcție de capacitatea serie 

între două spire:  

 
𝐶𝑠 = 3,2 ⋅ 𝐶

 
(6) 

Capacitatea între două spire se calculează cu 

relația [7]: 

 
𝐶 = [𝜀0 ⋅ 𝜀ℎ ⋅ 𝜋 ⋅ 𝐷𝑚(ℎ𝑐 + 𝑘)] 𝑡ℎ⁄

 
(7) 

unde: ε0- reprezintă permitivitatea vidului; εh - 

permitivitatea relativă a hârtiei impregnată cu ulei; 

Dm - diametrul mediu al înfășurării de reglaj; hc - 

înălțimea conductorului în direcția radială perpen-

diculară pe direcția axială; th -grosimea izolației de 

hârtie; k- coeficient efect de capăt (k=0,025). 

Capacitatea totală între spire este dată de relația 

(8) și are valoarea [7]: 

 
𝐶total = 4 ⋅ 𝐶

 
(8) 

3.6. Calculul rezistenței înfășurării de reglaj 

Rezistența unei trepte de reglaj, măsurată în 

curent continuu, este de 0,0145 . Pentru schema 

echivalentă a înfășurării de reglaj se va calcula 

rezistența luând în considerare pătrunderea câmpului 

electric cu frecvența de 15 kHz în conductorul 

înfășurării. S-a considerat adâncimea de pătrundere a 

câmpului electric de 0.6 mm [7]. 

Secțiunea conductorului este egală cu 424,44 mm2, 

iar secțiunea echivalentă pentru frecvență înaltă, S* 

este 31,44 mm2. 

Rezistența echivalentă pentru o treaptă de reglaj 

este dată de relația: 

 
𝑅 = 𝑅cc ⋅ 𝑆cu 𝑆⁄

 
(9) 

4. REZULTATELE OBȚINUTE PRIN 

SIMULARE 

ATP/EMTP este potrivit pentru o mare varietate de 

studii referitoare la sistemul de alimentare, precum: 

– efectele produse de supratensiunile generate de 

trăsnet; 

– fenomene tranzitorii, fenomene produse în 

urma manevrelor de comutație; 

– evaluarea tipurilor de defecte provocate de 

parametrii supratensiunilor;  

– urmărirea şi gestionarea fenomenelor tranzitorii 

foarte rapide;  

– studiul ferorezonanţei; 

– analiza armonică şi a rezonanţelor în reţea;  

– testarea dispozitivelor de protecţie.  

Alegerea acestui program s-a făcut luând în 

considerare rezultatele statistice ale defectelor 

apărute în urma încercării în laborator cu impuls de 

trăsnet de tensiune înaltă (pentru tensiunea nominală 

400 kV nivelul de tensiune de impuls este de 

1425 kV, iar pentru tensiunea nominală de 231 kV 

nivelul de tensiune de impuls este de 1050 kV, 

conform standardelor IEC 60076-3/2013 [23-24]). 

Supratensiunea care apare la capătul ne-

potențializat al înfășurării de reglaj se datorează 

oscilției libere a acesteia. 
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Modelul înfășurării de reglaj energizată direct de 

impulsul de trăsnet (Fig.1) este o rețea R-L-C, cu 

parametrii concentrați invariabili în timp (Fig. 7). 

Pentru validarea modelului propus s-a executat 

încercarea cu impuls de trăsnet de joasă tensiune. 

Circuitul echivalent propus pentru a fi 

implementat în programul ATP/EMTP, este al unui 

autotransformator în ulei trifazat ATUS-OFAF 

400/400/80MVA; 400/231±8x1.25%/22 kV (Fig. 7). 

 

 
 

Fig.7. Circuitul autotransformatorului propus pentru a fi 

implementat în programul ATP/EMTP 

 

unde: CR-JT/3 și CR-T/3 - reprezintă capacitățile 

dinamice între înfășurarea de reglaj și înfășurarea 

secundară cu neutrul legat la pământ, respectiv între 

înfășurarea terțiară și pământ. 

Rezultatele obținute cu programul ATP/EMTP 

sunt prezentate în figurile 8, 9, 10. 

În primul caz analizat capacitatea serie C1-9 are 

valoarea 2,11 nF, iar forma de undă obținută este 

prezentată în figura 8: 

Umax transmis = 1,28Umax impuls ; 

tUmax transmis = 5,5 µs;  

f = 93 kHz 

 

 
 

Fig. 8. Forma de undă a supratensiunii transmise la capătul liber 

al înfășurării de reglaj a unui autotransformator 

Pentru a evidenția importanța alegerii tipului de 

întrețesere și a amplasării reciproce a celor două trepte 

de bobinaj au fost simulate alte două cazuri în care 

capacitatea C1-9 a avut valorile de 0,34 nF și 9,78 nF. 

Pentru cazul în care capacitatea este C1-9 = 0,34 nF 

utilizând programul specializat ATP/EMTP, forma 

de undă a supratensiunii transmise la capătul liber al 

înfășurării de reglaj a unui autotransformator are 

următorii parametrii (Fig. 9): 

Umax transmis = 1,45Umax impuls ; 

tUmax transmis = 23 µs;  

f = 111 kHz 

 

 
 

Fig. 9. Forma de undă a supratensiunii transmise 

la capătul liber al înfășurării de reglaj a unui autotransformator 

când C1-9 = 0,34 nF 

 

 

 
 

Fig. 10. Forma de undă a supratensiunii transmise 

la capătul liber al înfășurării de reglaj a unui autotransformator 

când C1-9 = 9,78nF 

  

Când capacitatea este C1-9=9.78nF  forma de 

undă a supratensiunii transmise la capătul liber al 

înfășurării de reglaj a unui autotransformator are 

următorii parametri (Fig. 10): 

Umax transmis = 1.26· Umax impuls ;  

tUmax transmis = 5.5 µs;  

f = 94.3 kHz 

 

Din analiza rezultatelor rezultă că este important 

ca valoarea capacității de intrare în înfășurarea de 

reglaj să fie mai mare decât capacitatea dinamică 

între înfășurarea de reglaj și pământ. Valoarea 

capacității de intrare nu poate fi crescută suficient de 
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mult din motive de asigurare a izolației între spirele 

de intrare și între straturi. 

 Din acest motiv se face un compromis între 

nivelul de izolație al sfârșitului liber de potențial al 

înfășurării de reglaj și nivelul izolației la intrarea 

înfășurării de reglaj. Aceste niveluri de izolație sunt 

determinate de de izolația între spirele înfășurării. 

Pentru optimizarea acestor nivele se poate utiliza 

programul specializat ATP/ EMTP. 

5. REZULTATELE TESTELOR DE 

LABORATOR  

Cu autotransformatorul decuvat s-au aplicat 

impulsuri singulare de joasă tensiune pe poziția 8 a 

înfășurării de reglaj o tensiune de tip impuls de trăsnet 

cu amplitudinea maximă de 120 V și parametrii de 

timp 1,2/100 µs și s-a înregistrat supratensiunea trans-

misă poziției 1 (capătul liber al înfășurării de reglaj).  

Osciloscopul a fost programat pentru afișarea 

valorilor maxime ale celor două fenomene 

înregistrate precum și bazele de timp (comună 

pentru ambele fenomene) și de amplitudine ( două 

scale 20 V/div, respectiv 50 V/div). 

Rezultatele obținute în laboratorul de încercări 

pentru un autotransformator trifazat 400 MVA / 

400 kV sunt prezentate în figura 12. 

Comparativ cu rezultatele obținute în urma simu-

lării, (Fig. 8, 9, 10) diferențele sunt foarte mici. Eroarea 

procentuală dintre valoarea tensiunii obținută prin 

modelare și cea rezultată din măsurare este de 0,3%. 

Umax transmis = 1,28· Umax impuls ;  

tUmax transmis = 5,5 µs;  

f = 100 kHz  

 

  
 

Fig. 11. Circuitul pentru determinarea experimentală a 

supratensiunilor care se propagă la capătul liber al înfășurării de 

reglaj a unui autotransformator supus la impuls de trăsnet de JT 

 
 

Fig.12. Forma de undă înregistrată a tensiunii transmise la 

capătul liber al înfășurării de reglaj a unui autotransformatorului 

la impuls de trăsnet  

6. CONCLUZII ȘI CONTRIBUȚII 

Prima metodă propusă pentru determinarea 

solicitărilor dielectrice  din înfășurările unui auto-

transformator, constă în simularea fenomenului cu 

programul ATP/EMTP. A fost necesară realizarea și 

implementarea circuitului electric echivalent, cu 

parametrii concentrați al autotransformatorului în 

programul ales. 

Cea de-a doua metodă prezentată constă în 

măsurării directe a supratensiunilor transmise către 

capătul liber al unei înfășurări de reglaj reale (din 

construcția unui autotransformator cu puterea de 

400 MVA și tensiunea nominală 400 kV) prin 

injectarea unui impuls cu parametrii de timp 1,2/ 

100 µs și amplitudinea maximă 120 V. 

Rezultatele provenite din măsurarea efectivă, 

validează circuitului electric propus cât și a 

formulelor de calcul a parametrilor concentrați din 

componența circuitului electric. 

Eroarea procentuală dintre valoarea tensiunii 

obținută prin modelare și cea rezultată din măsurare 

este de 0,3%, asigurând aplicarea tehnicii de calcul 

propusă în activitatea de proiectarea transforma-

toarelor. 

La prima analiză se poate trage concluzia că 

utilizarea acestui tip de înfășurare este perfectă, dar 

luând în considerare dificultatea executării acestui tip 

de înfășurare și durata necesară realizării ei apare 

problema productivității reduse.  

Folosirea tipului de înfășurări întrețesute ajută atât 

la uniformizarea tensiunii de impuls pe direcție axială 

cât și la reducerea curenților electrici paraziți. 

Aceste consecințe tehnice asigură un raport putere/ 

greutate crescut și îndeplinirea cerințelor Directivei 

Europene Ecodesign prin reducerea pierderilor. 

Am demonstrat că, prin simulare numerică, se pot 

verifica mai repede și mai ieftin noi soluții care pot 

fi aplicate în construcția transformatoarelor, așa cum 

este cazul  înfășurării întrețesute. 
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