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Актуальність теми

 
     На сучасному етапі розвитку діагностування силових трансформаторів актуальності набуває напрям 

діагностування за допомогою мультиагентних систем, де важливим компонентом являється власне 

агент.

     Інтелектуальне діагностування стану силового трансформатору дозволить підвищити швидкодію 

знаходження та виявлення несправностей під час роботи трансформаторів за допомогою онлайн 

моніторингу із застосування агентів.
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Мета

      Метою даної роботи є розробка програмного забезпечення для інтелектуального діагностування стану 

силового трансформатору.

     Розроблений програмний продукт спрямований на забезпечення діагностування стану трансформатору на 

основі даних із онлайн моніторингу. Відсутність інтелектуальної гнучкості існуючих методів діагностування не 

можуть бути легко змінені відповідно до вимог ситуації;

 

     Задачі:

Виконати моніторинг та розбір вимог до даних із силового трансформатору 

Проаналізувати алгоритми пошуку помилок у трансформаторі на основі онтологій

Реалізувати пошук помилок з відповідно заданими даними

Створити зручний інтерефейс для роботи із продуктом
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Існуючі рішення

 
     Дослідження стану силового трансформатору із використанням мулльтиагентного підходу на 

основі даних із онлайн моніторингу мали місце в багатьох країнах проте жодне із них не 

враховувало специфіки використання трансформаторів в Україні. 

     Тож подібні методи дослідження необхідно провести і для значень 

отриманих в онлайн режимі  із трансформаторів використовуваних 

в Україні та попередньо встановлених  на них агентів.
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Загальний опис агента
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База знань - онтології

 
     Однією з основних особливостей застосування онтології є витягнення прихованої інформації з явних фактів, 

побудованих в онтології.  Для розгляду цієї ситуації подано приклад.
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Структура мультиагентної системи
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Технологія діагностування
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Головна сторінка системи діагностування



Технологія діагностування
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Можливі варіанти діагностування



Технологія діагностування
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Дані отримані із онлайн моніторингу



Технологія діагностування
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Відправлення даних для опрацювання



Технологія діагностування
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Результати діагностування



Технологія діагностування
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Отримання глибини руйнування трансформатору



Технологія діагностування
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Глибина руйнування 
трансформатору



 

Висновки

 

 

    Внаслідок виконання магістерської дисертації здійснювалось інтелектуальне діагностування стану 

силового трансформатору із застосування мультиагентного підходу на основі даних отриманих із онлайн 

моніторингу, на прикладі силового трансформатору моделі ТМ-166 . За результатами виконання роботи 

можна зробити висновки: 

 

     1. Виконано моніторинг та розбір вимог до даних із силового трансформатору.

     2. Розглянуто та проаналізовано алгоритми пошуку помилок у трансформаторі на основі онтологій.

     3. Реалізовано пошук несправностей з відповідно заданими даними взятими попередньо із виконаного 

моніторингу силового трансформатору.

     4. Створено зручний інтерфейс для роботи з програмним продуктом. 
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Дякую за 
увагу!
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