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АНОТАЦІЯ

     Світличний Ю.В. «Розробка мікропроцесорного модуля захисту
трансформатора». Магістерська кваліфікаційна робота. – Кременчук: КрНУ.
2019. – 124 с. Бібліогр. 21. Іл. 30. Табл. 5.
      Розглянуто основні види пошкоджень силового трансформатора при
аварійних та анормальних режимах роботи, причини їх виникнення.
Дослідженні процеси, що проходять в силовому трансформаторі при аварійних
та анормальних режимах роботи, та визначенні основні параметри процесів, які
використовуються при побудові системи релейного захисту та діагностичних
систем стану силового обладнання.
      Розроблена спеціалізована апаратна платформа, на основі якої буде
створюватися мікропроцесорний пристрій захисту. Розроблені й реалізовані у
вигляді програми алгоритми функціонування пристрою захисту. Розроблений
та реалізований у вигляді програми для мікропроцесора спосіб цифрового
складання струмових ланцюгів диференційного захисту трансформатора.

Ключові слова: силовий трансформатор, кидок струму намагнічення,
ефективність, релейний захист, математична модель.

ANNOTATION
     Svitlychny Y.M. «Development of microprocessor module of transformer
protection». Master's qualifying work. – Kremenchuk: KrNU. 2019. – 124 p. Refs.
21. Fig. 30. Tab. 5.
    Describes the main types of damage to the power transformer during
emergency and abnormal modes of operation, their causes. Investigated the processes
occurring in power transformer at emergency and abnormal modes of operation,
identified key process parameters that are used when constructing the system of relay
protection and diagnostic systems of power equipment.
    Developed specialized hardware platform on which to create microprocessor
unit protection. Developed and implemented as software algorithms functioning
protection device. Designed and implemented as a program for a microprocessor
assembly method of digital differential protection circuit current transformer.

Keywords: power transformer, a throw of the magnetizing current, efficiency,
power system protection, mathematical model.


