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В статье рассматривается описание системы магнитно-связанных индуктивностей с
помощью сигнальных графов. Эквивалентные преобразования сигнального графа
позволили представить его в форме, когда узловые сигналы токов и напряжений
выражаются через три параметра: индуктивность первичной обмотки и коэффициенты
связи и трансформации. Получены математические зависимости для расчёта
индуктивности рассеяния и соотношения между индуктивностями рассеяния первичной
стороны и приведенной индуктивности рассеяния вторичной стороны. Анализ этих
соотношений показывает, что с уменьшением коэффициента связи доля приведённой
индуктивности рассеяния вторичной обмотки нелинейно возрастает, а равномерное
распределение индуктивности рассеяния между первичной и вторичной сторонами
возможно лишь при коэффициентах связи, близких к единице. Рассмотрена
возможность пренебречь в некоторых случаях взаимным влиянием обмоток трехфазного
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трансформатора, расположенных на разных стержнях его магнитопровода. Библ. 9, рис.
8.

Ключевые слова: магнитно-связанные индуктивности, сигнальный граф, коэффициент
связи, индуктивность рассеяния.
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У статті розглядається опис системи магнітно-зв'язаних індуктивностей за допомогою
сигнальних графів. Еквівалентні перетворення сигнального графа дозволили
представити його у формі, коли вузлові сигнали струмів і напруг виражаються через три
параметра: індуктивність первинної обмотки і коефіцієнти зв'язку та трансформації.
Отримано математичні залежності для розрахунків індуктивності розсіяння і
співвідношення між індуктивностями розсіяння первинної сторони і наведеної
індуктивності вторинної сторони. Аналіз цих співвідношень показує, що зі зменшенням
коефіцієнта зв'язку частка наведеної індуктивності розсіяння вторинної обмотки
нелінійно зростає, а рівномірний розподіл індуктивності розсіяння між первинною і
вторинною сторонами можливо лише при коефіцієнтах зв'язку, близьких до одиниці.
Розглянуто можливість знехтування в деяких випадках взаємним впливом обмоток
трифазного трансформатора, розташованих на різних стрижнях його магнітопровода. Біб
л. 9, рис. 8.

Ключові слова: магнітно-зв'язані індуктивності, сигнальний граф, коефіцієнт зв'язку,
індуктивність розсіяння.
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