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REZUMAT. Impactul fenomenelor tranzitorii asupra funcționării transformatoarelor de mare putere reprezintă o 

preocupare actuală încă din stadiul de proiectare al acestora pentru asigurarea unei izolații corespunzătoare. 

Această lucrare prezintă o metodă analitică de determinare a supratensiunilor ce se transmit în înfășurările 

transformatorului când acesta este supus impulsului de trăsnet. Abordarea acestei problematici a fost realizată 

în două etape: prima etapă vizează transmisia inductivă când dispersia magnetică este neglijabilă și schimbul de 

energie între capacitățile și inductivitățile înfășurării energizate este neglijabil; iar cea de-a doua etapă vizează 

transmisia capacitivă între înfășurarea energizată și înfășurarea către care are loc transmisia analizându-se  

oscilația acesteia prin schimbul de energie între capacitatea serie și inductivitatea proprii înfășurării. Rezultatele 

obținute prin metoda propusă și simulare numerică au fost validate prin teste de laborator. 

Cuvinte cheie: Supratensiuni, impuls de trăsnet, transformator de mare putere.  

ABSTRACT. The impact of transient phenomena on the operation of high-power transformers is a current concern 

from the design stage to ensure proper insulation. This paper presents an analytical method for determining the 

overvoltages that are transmitted in the windings of the transformer when it is subjected to lightning impulse.The 

approach of this issue was made in two stages: the first stage aims at inductive transmission when the magnetic 

dispersion is negligible and the energy exchange between the capacities and inductances of the energized 

winding is negligible; and the second stage aims at the capacitive transmission between the energized winding 

and the winding towards which the transmission takes place by analyzing its oscillation through the energy 

exchange between the series capacity and the inductance of the winding.The results obtained by the proposed 

method and numerical simulation were validated by laboratory tests. 

Keywords: Overvoltage's, lightning pulse, high power transformer.  

1. INTRODUCERE 

Determinarea supratensiunilor transmise între 

înfășurările transformatorului este actuală atât pentru 

proiectanții de transformatoare, în scopul di-

mensionării izolației, cât și pentru utilizatorii 

transformatorului pentru corelarea dispozitivelor de 

protecție existente cu nivelele de tensiune care pot să 

se manifeste după montarea unui  transformator în 

stație. 

Pentru determinarea supratensiunilor care apar la 

impuls de trăsnet și care se propagă în înfășurările 

transformatorului este necesară identificarea elemen-

telor implicate în transmiterea supratensiunilor între 

înfășurările transformatorului, ceea ce permite 

descrierea fenomenului tranzitoriu provocat de 

impulsul de trăsnet în înfășurările transformatorului. 

În acest scop în [1] se precizează implicarea 

parametrilor transformatorului în funcție de dome-

niul de frecvență propriu fenomenului tranzitoriu. 

Când un impuls de trăsnet energizează 

înfășurările unui transformator au loc fenomene 

tranzitorii care se derulează rapid atât în domeniul 

timp cât și în domeniul spațiu, solicitând electric, cu 

nivelurile de tensiune diferite în funcție de timp, 

izolația înfășurărilor [2-7]. 

De asemenea fenomenul tranzitoriu provocat de 

impulsul de trăsnet în înfășurările de înaltă tensiune 

ale transformatorului se propagă prin câmpurile 

magnetic și electric către celelalte înfășurări 

afectând izolația acestora. 

Dacă durata impulsului de trăsnet este mare, 

40µs, prin inductanțe începe să circule curent 

electric provocând uniformizarea distribuției ten-

siunii de-a lungul înfășurării. Acest fenomen 

tranzitoriu se datorează schimbului de energie între 
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câmpurile electric și magnetic, acesta având un 

caracter oscilant, puțin amortizat [8-12]. 

Analiza fenomenelor tranzitorii, precum supra-

tensiunile ce apar în înfășurările transformatorului la 

impuls de trăsnet, a fost realizată prin mai multe 

modele matematice care au la bază atât caracte-

risticile miezului magnetic, cât și parametrii electrici 

ce influențează transmiterea acestora. 

În literatura de specialitate sunt propuse diverse 

modele pentru analiză fenomenelor tranzitorii din 

transformatoare [13-15]: 

– modele ce folosesc ca elemente principale 

inductivitățile transformatorului; 

– modele ce se bazeză pe inductivitatea de 

scăpări pentru simularea fenomenelor de scurt 

circuit și variația bruscă a sarcinii transformatorului; 
– modele dezvoltate pe principiul dualității, care 

vizează variația în timp a fluxului magnetic și a 
tensiunilor din înfășurare, pentru aprecierea variației 
în timp a curentului la energizarea bruscă a trans-
formatorului și la repartiția tensiunilor în interiorul 
înfășurărilor solicitate cu supratensiuni de comutație 
sau impuls de trăsnet. 

2. CONCEPTE TEORETICE 

Pentru determinarea supratensiunilor ce se 

transmit între înfășurările transformatorului în cazul 

supuneri acestuia la impuls de trăsnet, s-au obținut 

relații analitice pentru acestea.  

Analiza supratensiunilor transmise între înfășurările 

transformatorului se realizează în două etape: 

– prima etapă vizează transmisia inductivă când 

dispersia magnetică este neglijabilă și schimbul de 

energie între capacitățile și inductivitățile înfășurării 

energizate este neglijabil; 

– a doua etapă vizează transmisia capacitivă între 

înfășurarea energizată și înfășurarea către care are loc 

transmisia, analizându-se oscilația acesteia prin 

schimbul de energie între capacitatea serie și in-

ductivitatea proprii înfășurării. 

 Transmiterea de supratensiune prin inducție 

electromagnetică 

Transmisia supratensiunii pe cale inductivă este 

analizată în condițiile în care dispersia magnetică este 

neglijabilă, iar schimbul de energie între capacitățile și 

inductivitățile înfășurării energizate este neglijabil. 

Circuitul echivalent analizat pentru  transmiterea 

supratensiunilor  prin inducție electromagnetică are 

următoarea configurație (Fig. 1.) [2,10]: 

– e1(t) reprezintă impulsul de trăsnet standard 

(1,2/50µs), iar expresia  analitică a acestuia este dată 

de relația (1):  

 
𝑒1(𝑡) = 𝑈0 ⋅ (𝑒−𝛼1⋅𝑡 − 𝑒−𝛼2⋅𝑡) (1) 

 
 

Fig. 1. Circuitul pentru evaluarea supratensiunii transmise prin 

inducție electromagnetică 

 

– α1, α2 
sunt constante de timp specifice 

impulsului de trăsnet; 

– U0
 
este amplitudinea maximă a impulsului de 

trăznet; 

– RIT 
- rezistența  înfășurării de înaltă tensiune; 

– LIT - inductivitatea înfășurării de înaltă tensiune; 

– RMT 
- rezistența  înfășurării de medie tensiune; 

– LMT 
- inductivitatea înfășurării de medie tensiune; 

– M - inductivitatea mutuală între înfășurările de 

înaltă tensiune și medie tensiune. 

Ecuațiile care descriu funcționarea circuitului din 

Fig.1. sunt: 

 
𝑒1(𝑡) = 𝑅IT ⋅ 𝑖 + 𝐿IT ⋅

di

dt
 

(2) 

 
𝑢MT(𝑡) = 𝑀 ⋅

di

dt
 

(3) 

Expresia în domeniul timp pentru tensiunea 

transmisă prin inducție electromagnetică: 

 

𝑈MTind(𝑡) =
𝑈0⋅𝑀

𝜏IT⋅𝑅IT
  (4) 

Valoarea lui RIT 
până la 𝑡 = 2𝜇𝑠

 
este determinată 

prin calcul, iar după acest timp, RIT are valoarea 

obținută prin măsurarea ei în curent continuu. 

 Transmiterea de supratensiune prin cuplaj 

capacitiv 

La terminalul înfășurării neenergizate se 

transmite impulsul de trăsnet divizat de raportul între 

capacitatea dintre înfășurări (CIT-MT) și suma 

capacităților față de pământ a înfășurării ne-

energizate, notată cu CeMT, impuls dat de ecuația (5). 

Capacitatea echivalentă CeMT este formată din 

suma următoarelor capacități: capacitatea serie a 

înfășurării CsMT; capacitatea înfășurării față de 

miezul magnetic CMT-miez; capacitatea înfășurării față 

de cuva transformatorului CMTcuvă [2,10]. 

 

𝑈0 = 𝑈0 ⋅
𝐶IT−MT

𝐶eMT+𝐶IT−MT
 

(5) 

 𝑈intrare = 𝑈0 ⋅ (𝑒−𝛼1⋅𝑡 − 𝑒−𝛼2⋅𝑡) (6) 

 Determinarea componentei oscilante a 

supratensiunii transmise  

Pentru calculul componentei oscilante se deter-

mina răspunsul circuitului echivalent al înfășurării la 
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aplicarea unei unde treaptă cu amplitudinea U0
*, 

(Fig.2) [2, 10].  
 

 
 

Fig. 2. Configurația circuitului analizat pentru calculul 

componentei oscilante a tensiunii din înfășurarea  energizată cu 

impuls de treaptă 

 

În aceste condiții forma undei treaptă cu 

amplitudinea este dată de relația (7): 

 

𝑈0 = 𝑅MT ⋅ 𝑖 + (𝐿MT + 𝑀) ⋅
di

dt
+

1

𝐶SMT
⋅ ∫

di

dt
 

 (7) 

Pentru a determina expresia componentei 

oscilante a tensiunii transmise între înfășurări, care 

conține atât funcția de răspuns tranzitoriu la o 

energizare cu o tensiune de impuls treaptă, 

𝑢oscJTliber, cât și funcția care definește tensiunea 

reală care energizează înfășurarea de medie tensiune  

𝑈intrare = 𝑈0 ⋅ (𝑒−𝛼1⋅𝑡 − 𝑒−𝛼2⋅𝑡), s-a folosit inte-

grala Duhamel pentru suprapunerea  unei mulțimi 

finite de funcții treaptă cu amplitudini și întârzieri 

convenabil alese conform relației: 

   
𝑢oscMTintrare(𝑡) = 𝑢intrare(𝑡) ⋅ 𝑢oscMTliber(0) +

+ ∫ 𝑢intrare(𝑡) ⋅ 𝑢oscMTliber
țț′𝑇

0
(𝑡 + 𝛥𝑡)dt

 

(8) 

unde „T” este durata semnificativă a tensiunii de 

intrare. 

Deoarece 𝑢oscJTliber are valoarea zero pentru t=0, 

relația (8) devine: 

 

𝑢oscMTiesire(𝑡) = 

       = ∫ 𝑢intrare(𝑡) ⋅ 𝑢oscMTliber
țț′𝑇

0
(𝑡 + 𝛥𝑡)dt  (9) 

Rezultă expresia tensiunii oscilante la bornele 

înfășurării secundare: 

 
𝑢oscMTiesire(𝑡) = 

            = 𝑢𝑖intrare(𝑡) ⋅ 𝑢oscMTliber(𝑡) − 𝐼(𝑡)
 

(10) 

–  în urma detalierii, termenului I(t) s-a consi-

derat a fi neglijabil [2]. 

 Tensiunea transmisă între înfășurarea 

primară și cea secundară 

Tensiunea care apare la bornele înfășurării 

secundare (MT) când înfășurarea primară (IT) este 

energizată cu tensiune tip impuls de trăsnet este dată 

de expresia [2, 10]: 

 
𝑢MT(𝑡𝑗) = 𝑢ITindusă(𝑡𝑗) + 𝑢oscMTiesire(𝑡𝑗)

 
(11) 

unde: 

– 𝑡𝑗este timpul rezultat din eșantionarea 

impulsului de trăsnet; 

–  j = 1, 2, ....., N; 𝑁 = 𝑇 𝛥𝑡⁄ , pași de eșantionare. 

 Tensiunea transmisă către înfășurarea 

terțiară 

Deoarece înfășurarea secundară este poten-

țializată la unul din capete la pământ, ea joacă rolul 

unui ecran parțial între înfășurarea primară (IT) și 

înfășurarea terțiară (T).  

În aceste condiții tensiunea transmisă în terțiar 

este rezultatul transferului inductiv între înfășurarea 

secundară (MT) și cea terțiară [2, 10]. 
 

 
 

Fig. 3. Configurația circuitului analizat pentru calculul tensiunii 

transmise înfășurării terțiare 

 
𝑀2 = 𝐿MT ⋅ 𝐿𝑇  

(12) 

 
𝑢MT = (𝑅MT + 𝑗 ⋅ 𝜔 ⋅ 𝐿MT) ⋅ 𝑖1 − 𝑗 ⋅ 𝜔 ⋅ 𝑀 ⋅ 𝑖2 

(13) 

 
𝑢𝑇 = −(𝑅𝑇 + 𝑗 ⋅ 𝜔 ⋅ 𝐿𝑇) ⋅ 𝑖2 − 𝑗 ⋅ 𝜔 ⋅ 𝑀 ⋅ 𝑖1 

(14) 

dar 𝑖2(𝑡) = 0 și atunci rezultă: 

 
𝑢MT = (𝑅MT + 𝑗 ⋅ 𝜔 ⋅ 𝐿MT) ⋅ 𝑖1

 
(15) 

 
𝑢𝑇 = 𝑗 ⋅ 𝜔 ⋅ 𝑀 ⋅ 𝑖1 

(16) 

deci: 

 
𝑖1 = 𝑢𝑇 𝑗⁄ ⋅ 𝜔 ⋅ 𝑀

 
(17) 

 

𝑢MT = (𝑅MT + 𝑗 ⋅ 𝜔 ⋅ 𝐿MT) ⋅
𝑢𝑇

𝑗⋅𝜔⋅𝑀
 

(18) 

 
𝑢MT = (𝑅MT + 𝑗 ⋅ 𝜔 ⋅ 𝐿𝑇) ⋅ 𝑖1 

(19) 

 

𝑢𝑇 = 𝑢MT ⋅
𝑗⋅𝜔⋅𝑀

𝑅MT+𝑗⋅𝜔⋅𝐿MT
 

(20) 

deoarece 𝑅MT<<𝜔 ⋅ 𝐿MT 

 

𝑢𝑇(𝑡) = 𝑢MT(𝑡) ⋅
√𝐿MT⋅𝐿𝑇

𝐿MT
=

= 𝑢MT(𝑡) ⋅ √
𝐿𝑇

𝐿MT
≈ 𝑢MT(𝑡) ⋅

𝑤𝑇

𝑤MT

 

(21) 

unde 𝑤𝑇și 𝑤JTreprezintă numărul de spire ale 

înfășurărilor terțiale respectiv secundare (MT). 
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3. REZULTATELE SIMULĂRII 

Rezultatele simulării acestui tip de fenomen 

tranzitoriu, validează modelul matematic propus 

pentru determinarea supratensiunilor transmise în 

înfășurările transformatorului când acesta este supus 

unui impuls de trăsnet. 

Studiul s-a realizat pe un transformator TTUS-

ONAN, de 50/67 MVA, 132/13,8/6,6kV, conexi-

unea Ynyn0d1. 
 

 
 

Fig. 4. Tensiunea transmisă prin inducție electromagnetică către 

înfășurarea de medie tensiune 

 

 
 

Fig. 5. Variația în timp a tensiunii oscilante provocate de 

energizarea înfășurării de medie tensiune 

 

Tensiunea aplicată  pentru energizarea înfășurării 

primare a transformatorului este de 200 V. 

Valoarea maximă a tensiunii transmisă prin 

inducție electromagnetică către înfășurarea de medie 

tensiune, UindMT , este de 16,41V.  

Valoarea maximă a tensiunii oscilante provocată 

de energizarea înfășurării de medie tensiune, 𝑈oscMT, 

este de 3,42 V. 
 

 
 

Fig. 6. Tensiunea transmisă de la înfășurarea de înaltă tensiune 

către înfășurarea de medie tensiune 

Tensiunea transmisă de la înfășurarea de înaltă 

tensiune către înfășurarea de medie tensiune rezultă 

prin însumarea tensiunilor transmise inductiv și 

capacitiv (Fig.6). 
 

 
 

Fig. 7. Tensiunea transmisă către înfășurarea terțiară în cazul în 

care înfășurarea de înaltă tensiune este energizată cu impuls de 

trăsnet 

 

Tensiunea maximă transmisă de la înfășurarea 

terțiară în cazul în care înfășurarea de înaltă tensiune 

este energizată cu impuls de trăsnet, UT, are valoarea 

de 9,48 V. 

Datorită faptului că transformatorul este un echi-

pament liniar, impulsul aplicat în cadrul simulării de 

200V, valoare ce va fi păstrată și în cazul testelor de 

laborator. 

4. REZULTATE EXPERIMENTALE 

Circuitul de măsură pentru tensiunile prezentat în 

figura 10. 

Echipamentele și aparatele de măsură conținute 

în circuitul de măsurare pentru tensiuni transmise 

sunt: generator de impulsuri repetate (GIT), 100W/ 

220V, 50Hz HAFELY; osciloscop tip AGILENT 

54624A; laptop Hewlett Packard tip NX-5000. 

 

 
 

Fig. 8. Circuitul de măsură pentru tensiunile transmise 
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Datorită faptului că această probă nu este  una 

distructivă, echipamentul este încercat cu un 

procentaj din tensiunea maximă pentru care a fost 

proiectat transformatorul (200V). Schema de 

încercări și testele de laborator au fost conform 

standardelor în vigoare [16-17]. 

Conform măsurătorilor realizate tensiunea 

transmisă înfășurării de medie tensiune atinge 

valoarea de 20,3V (Fig.9), iar tensiunea transmisă 

înfășurării terțiare este de 8,1 V (Fig.10). 
 

 
 

Fig. 9. Forma de undă înregistrată între înfășurarea de medie 

tensiune și masă 

 

 
 

Fig.10. Forma de undă înregistrată pentru tensiunea transmisă 

înfășurării terțiale ale transformatorului 

5. CONCLUZII 

Valoarea maximă a tensiunii transmisă înfășurării 

terțiare a transformatorului la un impuls de 200 V, 

este de 8,1 V. Comparativ cu valoarea obținută în 

cadrul simulării, 9,48 V, se observă că sunt diferențe 

mici între rezultate (vezi fig. 7 ÷ fig. 10). 

Eroarea procentuală dintre valoarea tensiunii obți-

nută prin modelare și cea rezultată din măsurare, pentru 

tensiunea transmisă înfășurării terțiare este de 14,15%. 

În urma comparației semnalelor măsurate cu cele 

rezultate din simulare se constată: amplitudinea 

maximă a semnalelor transmise este aceiași, la fel și 

timpul după care se obține această valoare; frecvența 

de oscilație a semnalelor transmise este aproximativ 

aceiași; atenuarea în timp a semnalelor este diferită, 

aceasta fiind cauzată de aproximările introduse în 

modelul matematic, pentru semnalele transmise între 

înfășurările transformatorului, cum ar fi: neglijarea 

pierderilor în miezul magnetic; neglijarea pierderilor 

de tip Joule datorate fluxului de scăpări, aproxi-

marea variației în timp a rezistenței conductoarelor 

înfășurărilor transformatorului, ca urmare a variației 

frecvenței în timp a câmpului electric produs de 

impulsul de trăsnet. 
Din punct de vedere practic, modelul matematic 

dezvoltat întrunește cerințele atât ale proiectantului 
de transformatoare cât și ale viitorului cumpărător 

pentru că: se pot anticipa solicitările dielectrice din 
înfășurările transformatorului, atât cele ale izolației 

longitudinale cât și cele ale izolației față de pământ; 
tensiunea maximă este bine determinată de modelul 

propus astfel încât sunt realizate condițiile necesare 
optimizării proiectării izolației transformatorului; se 

poate verifica înainte de livrarea transformatorului 

dacă protecțiile și semnalizările existente în stația 
electrică sunt compatibile cu nivelele asigurate de 

performanțele dielectrice ale transformatorului. 
Rezultatele experimentale obținute la măsurarea 

tensiunilor transmise între înfășurările transforma-
torului la impuls de trăsnet validează studiul teoretic 

şi sunt în concordanţă cu rezultatele de simulare. 
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