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АНОТАЦІЯ 

 
 

Грищук М. О. Методи та засоби діагностування силових трансформаторів 

розподільних електричних мереж з фотоелектричними станціями. - 

Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії за 

спеціальністю 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» (14 

– Електрична інженерія). − Вінницький національний технічний університет 

МОН України, Вінниця, 2020. 

Силовий трансформатор (СТ) займає важливе місце в електричних 

системах, в яких експлуатуються розподільні електричні мережі та 

фотоелектричні станції. Такій електричній машині варто приділяти увагу під час 

її експлуатації, оскільки його вихід з ладу може призвести до суттєвих проблем 

для електроенергетичного підприємства. Особливо актуальним постало питання 

з розвитком "зеленої" енергетики в Україні. Адже такі об’єкти є умовно 

керованими, що призводить до частої зміни режиму роботи як для підприємств, 

що виробляють електричну енергію з альтернативних джерел так і для 

розподільних мереж загалом. 

Одним з найкращих підходів для діагностування силових трансформаторів 

нині є аналіз частотної реакції (FRA) під час випробування трансформатора. 

Однак використання такого методу ускладнюється відсутністю нормативних 

документів, які регламентують його застосування на території України в 

повному обсязі, а інтерпретація отриманих результатів часто залишається 

загадкою для обслуговуючих підприємств. 

У роботі запропоновано нове вирішення актуальної науково-прикладної 

задачі покращення якості експлуатації силових трансформаторів за рахунок їх  

комплексного діагностування в розподільних електричних мережах по яких 

передається електрична енергія від фотоелектричних станцій до споживачів. 

Розроблено та вдосконаленно методи діагностування силових 

трансформаторів розподільних електричних мереж з фотоелектричними 
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станціями покращує якість їх функціонування за рахунок виявлення дефектів на 

ранній стадії їх розвитку, дозволяє покращити енергоефективність таких станцій 

і мереж шляхом вчасних ремонтів та зменшення аварій. 

Аналіз особливостей парку силових трансформаторів розподільних 

електричних мереж, що експлуатуються в Україні, вказує на відпрацювання 

більшістю з них, паспортного ресурсу та на те, що частими причинами виведення 

силових трансформаторів з експлуатації є зростання кількості фотоелектричних 

станцій та генерованої ними електричної енергії, пошкодження обмоток та 

магнітопроводу. 

Запронована класифікація існуючих методів та засобів діагностування 

силових трансформаторів свідчить про те що на відміну від інших методів аналіз 

амплітудно-частотних характеристик дозволяє виявляти різні дефекти 

(деформації та зсуви обмоток, пошкодження магнітопроводів, погіршення 

ізоляції, погіршенні контактів). 

Структурна схема мікропроцесорного приладу комплексного 

діагностування трансформатора дозволяє розробити електричну принципову 

схему цього приладу комплексне вимірювання контрольованих параметрів СТ. 

Розрахунок помилок діагностування силового трансформатора першого та 

другого роду дозволяє оцінити якість запропонованих в роботі методів та 

обгрунтувати доцільність їх застосування. 

Розроблені алгоритми та програмне забезпечення призначені покращити 

якість визначення технічного стану силових трансформаторів 6-35 кВ, під час їх 

обстеження. 

Розроблено програмне забезпечення для виявлення дефекту СТ за 

результатами аналізу його АЧХ та для визначення діапазону частот на АЧХ з  

понаднормованим відхиленням. 

Так, у першому розділі дисертаційної роботи виконано аналіз 

електроенергетичного комплексу України, який дозволив сформувати висновки  

щодо доцільності проведення дослідження. Виконано аналіз парку силових  

трансформаторів та їх конструктивних особливостей, що дозволило прийняти 
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рішення щодо досліджуваних СТ, сформувати обмеження та припущення в  

роботі. Визначено, що одним із ключовими елементами, електричних мереж 

(ЕМ), є СТ 35-0,4 кВ. Велика їх кількість, експлуатуються в Україні, тому 

прийнято рішення в подальшому досліджувати саме цей клас СТ. Проведений 

аналіз комп’ютерної моделі фрагменту розподільної мережі, показав, що СТ,  

часто перебувають у передаварійних режимах, а СТ, які експлуатуються на ФЕС, 

також зазнають значних впливів під час частих комутаційних режимів. Так, 

наступним кроком проведено дослідження пошкоджуваності СТ, які показали, 

що як в Україні, так і за кордоном, СТ продовжують пошкоджуватись, 

незважаючи на різноманіття існуючих методів та засобів діагностування. 

Визначено показники надійності ЕМ, та показники, що характеризують стан СТ. 

Дослідження дозволять сформувати методи та засоби діагностування, що 

дозволяють визначити технічний стан СТ. 

У другому  розділі  дослідження  виконано  аналіз  існуючих  методів 

діагностування СТ, що описані в нормативні літературі. Розглянуто основні 

методи, якими часто користуються в Україні, з метою визначення технічного  

стану СТ. Наведено дослідження алгоритму, що дозволяє визначити готовність 

СТ до експлуатації. Визначено, що нині, методи амплітудно-частотного 

діагностування, є відносно новими, особливо в Україні; Проведено аналіз таких 

методів. Проведено аналіз впливу методів частотного діагностування на 

виявлення дефектів СТ, під час визначення його технічного стану. Проведений 

аналіз методів діагностування, дозволив узагальнити методи та класифікувати їх, 

що в подальшому дозволить раціонально визначити необхідні інструменти, для 

визначення стану СТ під час його експлуатації. 

Третій розділ дисертаційного дослідження присвячено розробленню нових 

та вдосконаленню існуючих методів та засобів діагностування. Так, за 

результатами дослідження отримав подальший розвиток метод визначення 

оптимальної послідовності випробувань СТ. Такий метод дозволить врахувати  

результати огляду СТ, що експлуатуються на ФЕС, оперативним персоналом, 

який  шляхом  врахування  результату  зовнішніх  проявів  дефекту,  дозволяє 
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вибрати оптимальну послідовність контролю та зменшити час на виявлення та  

обґрунтування можливого дефекту на ранній стадії його розвитку. Наведено 

алгоритм запропонованого методу визначення оптимальної кількості 

випробувань, який шляхом врахування похибок FRAnalyzer та використання D- 

оптимальних планів, дозволяє зменшити помилки першого та другого роду під 

час визначення технічного стану СТ, що знаходяться в експлуатації. Показано  

алгоритм, який дозволяє визначити дату проведення наступної перевірки СТ, що 

на основі попередньо проведеного діагностування, дозволить забезпечити 

повний контроль технічного стану силового трансформатора. 

В четвертому розділі дисертаційного дослідження описано розроблений 

алгоритм проведення комплексного діагностування, що дає змогу виявити 

пошкодження навіть на ранній стадії їх розвитку. Запропонований підхід 

дозволяє оптимізувати послідовність виконання дій під час діагностування СТ, 

за рахунок чого проведені дослідження дадуть змогу сформувати більш точні 

дані щодо стану СТ. Запропоновано структурну схему мікропроцесорного 

пристрою, що забезпечить комплексний підхід до вимірювання контрольованих 

параметрів СТ, а також програмне забезпечення інтерпретації отриманих 

результатів під час опрацювання виміряних параметрів СТ. 

Наукова новизна отриманих результатів, що виносяться на захист, 

полягає у тому, що: 

1. Вперше розроблений метод пошуку дефектів силових трансформаторів 

шляхом порівняння амплітудно-частотних характеристик, який за рахунок 

контролю додаткових діагностичних параметрів, запропонованих за 

результатами виявлених відхилень цих характеристик дозволяє підтвердити, або 

спростувати визначений дефект; 

2. Отримав подальший розвиток метод визначення технічного стану 

силового трансформатора, який шляхом врахування похибок вимірювальних  

приладів та використання D-оптимальних планів дозволяє визначити кількість 

повторних вимірювань амплітудно-частотних характеристик, що дає можливість 

зменшити помилки діагностування першого та другого роду. 
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3. Отримав подальший розвиток метод визначення оптимальної 

послідовності випробувань силового тансформатора в залежності від зміни 

результатів його огляду оперативним персоналом, який шляхом врахування 

результату зовнішніх проявів дефекту, дозволяє вибрати оптимальну 

послідовність контролю та зменшити час на виявлення та обґрунтування 

можливого дефекту на ранній стадії його розвитку. 

Практичне значення отриманих результатів: 

1. Розроблено алгоритми визначення технічного стану силового 

трансформатора 6-35 кВ під час конкретного обстеження. 

2. Розроблено програмне забезпечення визначення оптимальної кількості  

вимірювань, під час діагностування силових трансформаторів 10-35 кВ з 

використанням методу аналізу амплітудно-частотних характеристик. 

3. Результати дисертаційної роботи використовуються в навчальному 

процесі під час викладання дисциплін «Комп’ютерні системи діагностики 

електричного обладнання»; в «АК Вінницяобленерго», в ТОВ «Українські 

технологічні продукти», в Дерартаменті електричних підстанцій Південно- 

Західної електроенергетичної системи. 

Ключові слова: діагностування, пошкодження, силовий трансформатор, 

частотний аналіз, обмотки, планування, експеримент, фотоелектрична станція. 
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ABSTRACT 

 
 

Hryshchuk M. Methods and tools for diagnosing power transformers of electrical 

distribution networks with photovoltaic stations. - Qualifying scientific work on the 

rights of the manuscript. 

The dissertation on competition of a scientific degree of the doctor of philosophy 

in the direction of preparation 141 - "Electric power, electric engineering and 

electromechanics" on a specialty 14 - "Electrical engineering" - Vinnytsia national 

technical university, Vinnytsia, 2020. 

Power transformer (PT) occupies an important place in electrical systems in 

which distribution networks and photovoltaic stations are operated. Such an electric 

machine should be considered during its operation, as its failure can lead to serious 

problems for the power company. The issue of the development of "green" energy in 

Ukraine has become especially relevant. After all, such facilities are conditionally 

controlled, which leads to frequent changes in the mode of operation of the enterprise 

that produces electricity from alternative sources and for distribution networks in 

general. 

One of the best approaches for diagnosing power transformers today is frequency 

response analysis (FRA) during transformer testing. However, the use of such a method 

is complicated by the lack of regulations governing its application in Ukraine in full, 

and the interpretation of the results often remains a mystery to service companies. 

The paper proposes a new solution to the current scientific and applied problem 

of improving the quality of operation of power transformers through their 

comprehensive diagnosis in the electrical distribution networks through which 

electricity is transmitted from photovoltaic plants to consumers. 

Development and improvement of methods for diagnosing power transformers 

of distribution electric networks with photovoltaic stations improves the quality of their 

operation by detecting defects at an early stage of their development, improves energy 

efficiency of such stations and networks by timely repairs and reduction of accidents. 

Analysis of the peculiarities of the fleet of power transformers of distribution 
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electric networks operated in Ukraine indicates the development of most of them, the 

passport resource and that frequent reasons for decommissioning of power 

transformers are an increase in the number of photovoltaic stations and electricity 

generated, damage to windings and magneto . 

The proposed classification of existing methods and means of diagnosing power 

transformers shows that, unlike other methods, the analysis of amplitude-frequency 

characteristics allows to detect various defects (deformations and shifts of windings, 

damage to magnetic circuits, insulation deterioration, contact deterioration). 

The block diagram of the microprocessor device of complex diagnostics of the 

transformer allows to develop the electric schematic scheme of this device of complex 

measurement of the controlled parameters of Power Transformer. 

The calculation of errors in diagnosing the power transformer of the first and 

second kind allows us to assess the quality of the proposed methods and justify their  

feasibility. 

The developed algorithms and software are designed to improve the quality of 

determining the technical condition of 6-35 kV power transformers during their 

inspection. 

Software has been developed to detect a PT defect based on the results of its 

frequency response analysis and to determine the frequency range at the frequency 

response with excessive deviation. 

Thus, in the first section of the dissertation the analysis of the electric power 

complex of Ukraine is made, which allowed to form conclusions about the expediency 

of the research. The analysis of the fleet of power transformers and their design features 

was performed, which allowed to make decisions about the studied PT, to form 

limitations and assumptions in the work. It is determined that one of the key elements 

of electrical grids (EG) is 35-0.4 kV. A large number of them are operated in Ukraine, 

so it was decided to further study this class of ST. The analysis of the computer model 

of the fragment of the distribution network showed that the PTs are often in pre- 

emergency modes, and the PTs operated at the PES (Photo Elektrical Station) are also 

significantly affected during frequent switching modes. Thus, the next step was a study 
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of PT damage, which showed that both in Ukraine and abroad, PT continues to be 

damaged, despite the variety of existing methods and means of diagnosis. EG reliability 

indicators and indicators characterizing the state of PT are determined. Research will 

allow to form methods and means of diagnosis that allow to determine the technical 

condition of PT. 

The second section of the study analyzes the existing methods of diagnosing PT, 

which are described in the normative literature. The main methods often used in 

Ukraine are considered in order to determine the technical condition of PT. The 

research of the algorithm which allows to define readiness of PT for operation is 

resulted. It is determined that today, the methods of amplitude-frequency diagnosis are 

relatively new, especially in Ukraine; The analysis of such methods is carried out. The 

analysis of the influence of frequency diagnostic methods on the detection of PT 

defects during the determination of its technical condition is carried out. The analysis 

of diagnostic methods allowed to generalize the methods and classify them, which in 

the future will rationally determine the necessary tools to determine the state of PT 

during its operation. 

The third section of the dissertation research is devoted to the development of  

new and improvement of existing methods and means of diagnosis. Thus, according to 

the results of the study, the method of determining the optimal sequence of PT tests 

was further developed. This method will take into account the results of inspection of 

PT operated at the PES, operational staff, which by taking into account the results of 

external manifestations of the defect, allows you to choose the optimal sequence of 

control and reduce the time to identify and justify a possible defect at an early stage. 

The algorithm of the proposed method for determining the optimal number of tests, 

which by taking into account the errors of FRAnalyzer and the use of D-optimal plans, 

allows to reduce errors of the first and second kind when determining the technical 

condition of PT in operation. An algorithm is shown that allows to determine the date 

of the next inspection of the PT, which on the basis of pre-diagnosis, will provide full 

control of the technical condition of the power transformer. 

The fourth section of the dissertation research describes the developed algorithm 
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for complex diagnosis, which allows to detect damage even at an early stage of their  

development. The proposed approach allows to optimize the sequence of actions during 

the diagnosis of PT, due to which the research will allow to generate more accurate 

data on the state of PT. The structural scheme of the microprocessor device which will 

provide the complex approach to measurement of the controlled parameters of PT, and 

also the software of interpretation of the received results during processing of the 

measured parameters of PT is offered. 

The scientific novelty of the obtained results, which are submitted for 

defense, is that: 

1. For the first time a method of searching for defects of power transformers by 

comparing amplitude-frequency characteristics, which by controlling additional 

diagnostic parameters proposed by the results of detected deviations of these 

characteristics allows to confirm or refute the identified defect; 

2. The method of determining the technical condition of the power transformer 

was further developed, which by taking into account the errors of measuring 

instruments and the use of D-optimal plans allows to determine the number of repeated 

measurements of amplitude-frequency characteristics, which reduces diagnostic errors 

of the first and second kind. 

3. The method of determining the optimal sequence of tests of the power 

transformer depending on the change of the results of its inspection by operational  

personnel, which by taking into account the result of external manifestations of the 

defect, allows to choose the optimal sequence of control and reduce the time to detect 

and justify a possible defect at an early stage. 

The practical significance of the results: 

1. Algorithms for determining the technical condition of a 6-35 kV power 

transformer during a specific survey have been developed. 

2. Software for determining the optimal number of measurements during the 

diagnosis of 10-35 kV power transformers using the method of analysis of amplitude- 

frequency characteristics. 

3. The results of the dissertation are used in the educational process during the 
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teaching of disciplines "Computer diagnostics of electrical equipment"; in AC 

Vinnytsiaoblenerho, in LLC Ukrainian Technological Products, in the Department of 

Electrical Substations of the South-Western Electric Power System. 

Key words: diagnosing, damage, power transformer, frequency analysis, 

windings, planning, experiment, photovoltaic station. 
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ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ 

 
 

ЕЕС – електроенергетична система; 

СТ – силовий трансформатор; 

МГЕС – мікро-гідроелектростанція; 

ФЕС – фотоелектрична станція 

ВЕС – вітроелектрична станція; 

БіоЕС – біогазова електрична установка; 

АЧХ – амплітудно-частотна характеристика; 

FRA – Frequency Response Analysis (аналіз частотних відповідей); 

ФЕС – фотоелектрична станція 

ОСР – оператор системи розподілу 

ТС – технічний стан 

ВО – високовольтне обладнання 

ОЕС – об’єднана енергетична система 
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ВСТУП 

 
 

Обґрунтування вибору теми дослідження. У сучасних 

електроенергетичних системах силові трансформатори є одним з основних видів 

високовольтного обладнання [7],. Вихід з ладу CT під час експлуатації значно 

погіршує параметри надійності та економічні показники роботи енергетичного 

підприємства [8]. Пошкодження CT під час їх експлуатації в ЕЕС зменшує  

надійність та збільшує ймовірність відмови іншого обладнання. 

Нині в Україні досить швидко розвиваються електрогенерувальні компанії, 

що працюють на відновлюваних джерелах енергії, такі як наприклад мікро-ГЕС 

(МГЕС), фотоелектричні станції (ФЕС), вітроелектричні станції (ВЕС), біогазові 

електричні установки (БіоЕС) [6], [2]. Існування таких об’єктів неможливе без 

СТ. Та варто врахувати, що на таких об’єктах СТ пошкоджуються навіть в перші 

роки чи місяці експлуатації [3]. Так, наприклад, з лютого по серпень 2018 року  

на одній із ФЕС та на двох інших суміжних підстанціях пошкодились п’ять 

трансформаторів 35 кВ. З них (3+2) на двох з трьох місць експлуатації по два  

трансформатори. 

Разом із  тим,  прийнята  на  сьогоднішній  день  концепція,  планово 

попереджувальних робіт, під час експлуатації ТС, стає малоефективною, 

особливо для СТ класом напруги 35-0,4 кВ, які як правило, входять до складу 

ФЕС [9]- [11]. Це викликано рядом причин, основною з яких є економічна [12], 

[13]. Адже процес діагностування вимагає відключення їх від мережі, витрати на  

проведення діагностування і т.д [9], [10]. Крім того, наприклад, на таких 

об’єктах, як ФЕС, недоцільно організовувати відділ діагностування СТ, адже  

заводи-виробники такого обладнання дають досить великий термін 

експлуатації [6]. 

Вдосконалення існуючої системи діагностування силових 

трансформаторів, особливо класом напруги 35-0,4 кВ, є актуальним для сучасної 

електроенергетики, оскільки, наприклад, в Україні близько 40 – 50% 

трансформаторів відпрацювало свій паспортний ресурс, а статистика 
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пошкоджуваності свідчить про те, що пошкодження мають місце і у щойно 

введених в експлуатацію СТ [9], [10]. Значний вклад у вирішенні питання 

розробки та вдосконалення методів і засобів діагностування електричних машин 

внесли такі вітчизняні та  закордонні  вчені,  як: Кутін  В.  М.,  Грабко  В.  В., 

П. Д. Лежнюк, С. В. Василець., В. В. Черкашина, Tenbohlen, S., Львов М. Ю.,  

Поляков М. Yao, C., та інші не менш відомі, які у своїх працях, (наприклад [14], 

[15], [16], [17], [18], [19], [20], [21], [22], [23], [24], [25], [26], [27], [28], [29], [30]) 

досліджують перспективи розвитку діагностування електричних машин. Крім 

того, нині широко розвинені діагностичні комплекси, для визначення стану СТ, 

наприклад,   комплекс   діагностування   основної   ізоляції   трансформаторів 

«Регіна», системи SAFE-T, TDM, СУМ-ТО, РЕТОМ, також системи розроблені 

фірмою OMICRON, Siemens, ABB TEC, МЕДУС, та інші. 

Так, вищевказані системи та комплекси, звичайно визначають стан СТ, 

однак, враховуючи статистику, необхідною є розробка нових методів та 

вдосконалення існуючих, для більш інформативного висновку про стан такого 

обладнання, особливо для СТ 35-0,4 кВ. 

Отже, питання вдосконалення існуючих методів та засобів діагностування 

силових трансформаторів класом напруги 35-0,4 кВ, з метою зменшення 

кількості їх відмов, на початковій стадії їх розвитку, є актуальним, оскільки так 

як вирішення такої проблеми дозволить підвищити рівень надійнісних 

показників електроенергетичної мережі. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Основний зміст роботи становлять результати досліджень, що 

проводились на кафедрі електричних станцій та систем, в службі ремонтів 

високовольтного обладнання ВП НЕК Південно-Західної ЕЕС, АТ 

ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО та на приватних підприємствах з вироблення 

електричної енергії (зокрема на ФЕС) протягом 2016-2020 років. Науково- 

дослідна робота проводилась відповідно до наукового напрямку кафедри, 

тематики   науково-дослідної   роботи   ВНТУ   за   держбюджетною   темою 

«Інтегрування нетрадиційних та відновлюваних джерел енергії в електричні 
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мережі для підвищення їх енергоефективності з використанням SMART GRID 

технологій» (№ держреєстрації 018U000206). 

Мета і завдання дослідження. 

Метою дослідження є підвищення якості визначення технічного стану 

силових трансформаторів розподільних мереж з ФЕС шляхом вдосконалення їх 

комплексного діагностування та виявлення пошкоджень на ранній стадії 

розвитку. 

Відповідно до вказаної мети, в роботі вирішуються такі основні задачі: 

1. Провести аналіз парку силових трансформаторів розподільних 

електричних мереж 10-35 кВ і фотоелектричних станцій, що експлуатуються в 

Україні, а також визначити вплив умов їх експлуатації на пошкоджуваність. 

2. Запропонувати класифікацію існуючих методів та засобів 

діагностування силових трансформаторів з врахуванням особливостей аналізу 

амплітодно-частотних характеристик. 

3. Розробити метод визначення дефектів СТ шляхом порівняння АЧХ, 

який за рахунок контролю додаткових діагностичних параметрів, 

запропонований за результатами виявлених відхилень АЧХ дозволить 

підтвердити, або спростувати дефект прогнозований за результатами контролю 

АЧХ; 

4. Розвинути метод визначення технічного стану СТ, який шляхом 

врахування похибок вимірювальних приладів та використання D-оптимальних 

планів дозволяє визначити кількість повторних вимірювань АЧХ, що дає 

можливість зменшити помилки діагностування першого та другого роду. 

5. Розвинути метод визначення оптимальної послідовності випробувань 

СТ в залежності від зміни результатів огляду СТ, оперативним персоналом, який 

шляхом врахування результату зовнішніх проявів дефекту, дозволяє вибрати 

оптимальну послідовність контролю та зменшити час на виявлення та 

обґрунтування можливого дефекту на ранній стадії його розвитку. 
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6. Розробити алгоритми визначення технічного стану СТ, під час 

обстеження СТ 6-35 кВ. 

7. Розробити програмне забезпечення для визначення оптимальної 

кількості вимірювань, під час діагностування силових трансформаторів 10-35 кВ 

з використанням методу аналізу амплітудно-частотних характеристик. 

Об’єктом дослідження дисертаційної роботи є процеси зміни відмов та 

умов експлуатації силових трансформаторів в розподільних мережах з ФЕС. 

Предметом досліджень є методи та засоби визначення технічного стану 

силових трансформаторів. 

Методи дослідження. Для вирішення поставлених задач, аналізу та 

опрацюванням за результатами дослідження, були використані методи: 

дисперсійного аналізу, контрольних меж, FRA аналізу, D-оптимальних планів. 

Наукова новизна отриманих результатів полягає у тому, що: 

1. Вперше розроблено метод пошуку дефектів силового трансформатора 

шляхом порівняння амплітудно-частотних характеристик, який за рахунок 

контролю додаткових діагностичних параметрів, запропонованих за 

результатами виявлених відхилень цих характеристик, дозволяє підтвердити або 

спростувати визначений дефект; 

2. Отримав подальший розвиток метод визначення технічного стану 

силового трансформатора, який шляхом врахування похибок вимірювальних  

приладів та використання D-оптимальних планів дозволяє визначити кількість 

повторних вимірювань амплітудно-частотних характеристик, що дає можливість 

зменшити помилки діагностування першого та другого роду. 

3. Отримав подальший розвиток метод визначення оптимальної 

послідовності випробувань силового трансформатора в залежності від зміни 

результатів їх огляду оперативним персоналом, який шляхом врахування 

результату зовнішніх проявів дефекту дозволяє вибрати оптимальну 

послідовність контролю та зменшити час на виявлення та обґрунтування 

можливого дефекту на ранній стадії його розвитку. 
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Практичне значення отриманих результатів. 

1. Розроблено алгоритми визначення технічного стану силового 

трансформатора 6-35 кВ під час обстеження. 

2. Розроблено програмне забезпечення визначення оптимальної кількості 

вимірювань під час діагностування силових трансформаторів 10-35 кВ з 

використанням методу аналізу амплітудно-частотних характеристик. 

3. Результати дисертаційної роботи використовуються в навчальному 

процесі під час викладання дисципліни «Комп’ютерні системи діагностики 

електричного обладнання», а також в «АК Вінницяобленерго», в ТОВ 

«Українські технологічні продукти», в Дерартаменті електричних підстанцій  

Південно-Західної електроенергетичної системи. 

Особистий внесок здобувача. Всі наукові положення, які є основним 

змістом дисертаційної роботи, розроблено та обґрунтовано здобувачем особисто. 

В роботах опублікованих у співавторстві, автору належать: [1] – визначення 

дефектів трансформаторного обладнання з використанням частотних 

діагностичних параметрів; [3] – обґрунтування можливості виявлення дефектів 

деформації обмоток силового трансформатора за результатами вимірювань FRA; 

[4] –обґрунтування меж діапазону частот АЧХ трансформаторів відповідного  

дефектам зсуву витків; [2] –планування технічного обслуговування силових 

трансформаторів для отримання їхніх частотних характеристик; [6] – 

дослідження пошкодження СТ на ФЕС; [5] – планування технічного 

обслуговування СТ, з врахуванням АЧХ. 

Апробація матеріалів дисертації. Головні результати дисертаційної 

роботи були подані та обговорювались на таких конференціях: XLVI Науково- 

технічна конференція підрозділів Вінницького національного технічного 

університету (2017), Вінниця, 2017.; XLVII Науково-технічна конференція 

підрозділів Вінницького національного технічного університету (2018)», 

Вінниця, 2018.; ХІV Міжнародна конференція КОНТРОЛЬ І УПРАВЛІННЯ В 

СКЛАДНИХ СИСТЕМАХ (КУСС-2018) )», Вінниця, 2018.; ІІ Всеукраїнська 

науково-технічна конференція «Енергоефективність та енергетична безпека 



23 
 

 

електроенергетичних систем (EEES-2018)».; XLVIII Науково-технічна 

конференція підрозділів Вінницького національного технічного університету 

(2019)», Вінниця, 2019.; науково-практична конференція Експлуатація, 

діагностування, ремонт трансформаторів та іншого силового обладнання, 

діагностика трансформаторних олив. Безпека персоналу при виконанні робіт з  

експлуатації та ремонту. м. Львів, 2018.; the 3 rd International scientific and  

practical conference “Science, society, education: topical issues and development 

prospects” (February 17-18, 2020) SPC “Sci-conf.com.ua”, Kharkiv, Ukraine. 2020.; 

the 6th International scientific and practical conference “Dynamics of the development 

of world science” (February 19-21, 2020) Perfect Publishing, Vancouver, Canada. 

2020.; 

Публікації. За матеріалами дисертаційної роботи опубліковано 13 робіт, з 

них 5 статей у наукових фахових виданнях, що входять до переліку 

рекомендованих ДАК, 1 стаття у закордонному періодичному виданні, 7 статей 

у збірниках матеріалів конференцій. 

Структура та обсяг дисертації. Дисертаційна робота складається зі 

вступу, чотирьох розділів, висновків, списку використаних джерел (180 

найменувань) та додатків. Повний обсяг дисертації – 254 сторінки. Основний 

зміст викладено на 112 сторінках друкованого тексту, містить 53 рисунки та 12 

таблиць. 
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