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(57) Формула винаходу: 
 
Пристрій для енергетичного спостереження та випереджаючого захисту силового трансформатора, який 
включає силовий трансформатор, блок датчиків вторинної напруги, блок датчиків вторинного струму, блок 
датчиків первинної напруги, блок датчиків первинного струму, блок збору та перетворення даних, блок 
індикації, який відрізняється тим, що мережа живлення з'єднана з першим вимикачем, на лінію між першим 

вимикачем та силовим трансформатором з боку обмоток первинної напруги під'єднано послідовно блок 
датчиків первинного струму, з яким паралельно з'єднаний перший блок датчиків первинної напруги, силовий 
трансформатор обмотками вторинної напруги послідовно з'єднаний з блоком датчиків вторинного струму, 
другим вимикачем та розподільною мережею, паралельно між блоком датчиків вторинного струму та другим 
вимикачем під'єднано блок датчиків вторинної напруги, вихід блока датчиків первинного струму з'єднаний з 
першим входом блока збору та перетворення сигналів, другий вхід якого з'єднаний з виходом блока датчиків 
первинної напруги, вихід блока датчиків вторинного струму з'єднаний з третім входом блока збору та 
перетворення сигналів, четвертий вхід якого з'єднаний з виходом блока датчиків вторинної напруги, вихід 
блока збору та перетворення сигналів з'єднаний з входом блока перетворення Фур'є, вихід блока 
перетворення Фур'є з'єднаний з входом блока визначення компонент потужності первинної обмотки, вихід 
блока визначення компонент потужності первинної обмотки з'єднаний з першим входом блока визначення 
втрат потужності, другий вхід якого з'єднаний з блоком визначення компонент потужності вторинної обмотки, 
вхід якого з'єднаний з виходом блока перетворення Фур'є, вихід блока визначення втрат потужності з'єднаний 
з першим входом першого блока індикації, другий вхід якого з'єднаний з виходом блока визначення компонент 
потужності первинної обмотки, а третій вхід - із блоком визначення компонент потужності вторинної обмотки, 
вихід блока перетворення Фур'є з'єднаний з входом блока ідентифікації схеми заміщення трансформатора, 
вихід якого з'єднаний з входом блока накопичення даних, вихід якого з'єднаний з блоком аналізу та 
прогнозування, перший вихід блока аналізу та прогнозування з'єднаний із входом другого блока індикації, 
другий вихід блока аналізу та прогнозування з'єднаний із входом першого блока комутації та входом другого 
блока комутації, вихід першого блока комутації з'єднаний з керуючим входом першого вимикача, вихід другого 
блока комутації з'єднаний з керуючим входом другого вимикача. 
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