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(57) Пристрій для контролю ресурсу комутаційних
апаратів, що містить датчик струму, який через
перетворювач струму в напругу підключений до
входів першого, другого і третього компараторів,
вихід першого компаратора з'єднаний зі входом
першого одновібратора і з другим входом першого
логічного елемента "І", перший вхід якого
підключений до виходу другого генератора
імпульсів, а третій вхід з'єднаний з виходом пер-
шого логічного елемента "НІ", вхід якого і перший
вхід другого логічного елемента "І" підключені до
виходу другого компаратора, перший вхід третього
лічильника імпульсів з'єднаний з виходом першого
логічного елемента "І", четвертий вхід якого
підключений до першого виходу тригера, перший
вхід якого з'єднаний з виходом третього компара-
тора, а другий вихід підключений до другого входу
третього логічного елемента "І", перший вхід якого
з'єднаний з виходом диференціювального еле-
мента, а вихід підключений до першого входу дру-
гого логічного елемента "АБО", вихід якого
з'єднаний зі входом першого лічильника імпульсів,
а другий вхід і перший вхід другого лічильника
імпульсів підключені до виходу четвертого
логічного елемента "І", вихід першого од-
новібратора через другий логічний елемент "НІ"
з'єднаний з першим входом першого логічного
елемента "АБО", вихід якого підключений до дру-
гого входу третього лічильника імпульсів, а другий
вхід, а також другий вхід тригера, другий вхід

регістра і другий вхід другого лічильника імпульсів
з'єднані з виходом третього логічного елемента
"АБО", перший, другий і третій входи якого
підключені ВІДПОВІДНО до виходів блока установки
нуля, формувача сигналу і блока затримки сигна-
лу, вихідна цифрова шина третього лічильника
імпульсів з'єднана зі вхідною цифровою шиною
регістра, прямий динамічний перший вхід якого
підключений до виходу другого логічного елемента
"І", другий вхід якого з'єднаний з виходом третього
логічного елемента "НІ", вхід якого разом зі входом
диференціювального елемента і з другим входом
четвертого логічного елемента "І" підключені до
виходу датчика комутацій, вихід першого генера-
тора імпульсів з'єднаний з першим входом четвер-
того логічного елемента "І", третій вхід якого, а
також входи блока затримки сигналу і формувача
сигналу підключені до виходу цифрового компара-
тора, друга вхідна цифрова шина якого з'єднана з
вихідною цифровою шиною другого лічильника
імпульсів, вихідна цифрова шина регістра
підключена до першої вхідної цифрової шини
цифрового комутатора, вихідна цифрова шина
якого підключена до першої вхідної цифрової ши-
ни цифрового компаратора, вихід третього
логічного елемента "НІ" з'єднаний з прямим ди-
намічним входом другого одновібратора, вихід
якого підключений до керуючого входу цифрового
комутатора, який відрізняється тим, що в нього
введені функціональний перетворювач та блок
вибору типу вимикача, причому вихідна цифрова
шина регістра підключена до першої вхідної циф-
рової шини функціонального перетворювача,
вихідна цифрова шина якого з'єднана з другою
вхідною цифровою шиною цифрового комутатора,
а друга вхідна цифрова шина підключена до
вихідної цифрової шини блока вибору типу вими-
кача

ю
ю

ю

Винахід відноситься до області електротехніки
і може бути використаним для вимірювання кому-
таційного ресурсу високовольтних вимикачів

Відомий пристрій для контролю ресурсу кому-
таційних апаратів (АС СРСР №1785018, М кп
G07C3/10, бюл №48, 1992), що містить датчик
струму, який через перетворювач струму в напругу
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підключений до входів першого, другого і третього
компараторів, вихід першого компаратора з'єдна-
ний зі входом одновібратора і з другим входом
першого елемента "І", перший вхід якого підклю-
чений до виходу другого генератора імпульсів, а
третій вхід з'єднаний з виходом першого елемента
"НІ", вхід якого і перший вхід другого елемента "І"
підключені до виходу другого компаратора, пер-
ший вхід третього лічильника імпульсів з'єднаний з
виходом першого елемента "І", четвертий вхід яко-
го підключений до першого виходу тригера, пер-
ший вхід якого з'єднаний з виходом третього ком-
паратора, а другий вихід підключений до другого
входу третього елемента "І", перший вхід якого
з'єднаний з виходом диференціюючого елемента,
а вихід підключений до першого входу другого
елемента "АБО", вихід якого з'єднаний зі входом
першого лічильника імпульсів, а другий вхід і пер-
ший вхід другого лічильника імпульсів підключені
до виходу четвертого елемента "І", вихід одновіб-
ратора через другий елемент "НІ" з'єднаний з пе-
ршим входом першого елемента "АБО", вихід яко-
го підключений до другого входу третього
лічильника імпульсів, а другий вхід, а також другий
вхід тригера, шостий вхід регістра і другий вхід
другого лічильника імпульсів з'єднані з виходом
третього елемента "АБО", перший, другий і третій
входи якого підключені ВІДПОВІДНО до виходів бло-
ка установки нуля, формувача сигналу і блока за-
тримки сигналу, перший, другий, третій і четвертий
виходи третього лічильника імпульсів з'єднані ВІД-
ПОВІДНО з першим, другим, третім і четвертим вхо-
дами регістра, прямий динамічний п'ятий вхід яко-
го підключений до виходу другого елементу "І",
другий вхід якого з'єднаний з виходом третього
елемента "НІ", вхід якого разом зі входом дифере-
нціюючого елементу і другим входом четвертого
елемента "І" підключені до виходу датчика кому-
тацій, вихід першого генератора імпульсів з'єдна-
ний з першим входом четвертого елемента "І",
третій вхід якого, а також входи блока затримки
сигналу і формувача сигналу підключені до виходу
цифрового компаратора, перший, другий, третій і
четвертий входи якого з'єднані ВІДПОВІДНО З пер-
шим, другим, третім і четвертим виходами регіст-
ра, а п'ятий, шостий, сьомий і восьмий входи під-
ключені ВІДПОВІДНО до першого, другого, третього і
четвертого виходів другого лічильника імпульсів

Головним недоліком даного пристрою є те, що
він має низьку точність вимірювання робочого ре-
сурсу високовольтного вимикача при ввімкненні
останнього на коротке замикання в електричній
мережі в циклі АПВ (автоматики повторного ввімк-
нення), оскільки спрацювання ресурсу при цьому
збільшується в порівнянні з тим випадком, коли
вимикач тривалий час працює в нормальному ре-
жимі роботи, а потім вимикає аварійний струм, що
виник в електричній мережі

За прототип обрано пристрій для контролю
ресурсу комутаційних апаратів (Патент №34266А
(Україна), М кл G07C3/10, бюл №1, 2001), що
містить датчик струму, який через перетворювач
струму в напругу підключений до входів першого,
другого і третього компараторів, вихід першого
компаратора з'єднаний зі входом першого однові-
братора і з другим входом першого логічного еле-

мента І , перший вхід якого підключений до вихо-
ду другого генератора імпульсів, а третій вхід
з'єднаний з виходом першого логічного елемента
"НІ", вхід якого і перший вхід другого логічного
елемента "І" підключені до виходу другого компа-
ратора, перший вхід третього лічильника імпульсів
з'єднаний з виходом першого логічного елемента
"І", четвертий вхід якого підключений до першого
виходу тригера, перший вхід якого з'єднаний з ви-
ходом третього компаратора, а другий вихід під-
ключений до другого входу третього логічного
елемента "І", перший вхід якого з'єднаний з вихо-
дом диференціюючого елемента, а вихід підклю-
чений до першого входу другого логічного елемен-
та "АБО", вихід якого з'єднаний зі входом першого
лічильника імпульсів, а другий вхід і перший вхід
другого лічильника імпульсів підключені до виходу
четвертого логічного елемента "І", вихід першого
одновібратора через другий логічний елемент "НІ"
з'єднаний з першим входом першого логічного
елемента "АБО", вихід якого підключений до дру-
гого входу третього лічильника імпульсів, а другий
вхід, а також другий вхід тригера, другий вхід регі-
стра і другий вхід другого лічильника імпульсів
з'єднані з виходом третього логічного елемента
"АБО", перший, другий і третій входи якого підклю-
чені ВІДПОВІДНО до виходів блока установки нуля,
формувача сигналу і блока затримки сигналу, ви-
хідна цифрова шина третього лічильника імпульсів
з'єднана зі вхідною цифровою шиною регістра,
прямий динамічний перший вхід якого підключений
до виходу другого логічного елемента "І", другий
вхід якого з'єднаний з виходом третього логічного
елемента "НІ", вхід якого разом зі входом дифере-
нціюючого елементу і з другим входом четвертого
логічного елемента "І" підключені до виходу датчи-
ка комутацій, вихід першого генератора імпульсів
з'єднаний з першим входом четвертого логічного
елемента "І", третій вхід якого, а також входи бло-
ка затримки сигналу і формувача сигналу підклю-
чені до виходу цифрового компаратора, друга вхі-
дна цифрова шина якого з'єднана з вихідною
цифровою шиною другого лічильника імпульсів,
вихідна цифрова шина регістра підключена до
першої вхідної цифрової шини цифрового комута-
тора і до першої і другої вхідних цифрових шин
цифрового суматора, вихідна цифрова шина якого
з'єднана з другою вхідною цифровою шиною циф-
рового комутатора, вихідна цифрова шина якого
підключена до першої вхідної цифрової шини ци-
фрового компаратора, вихід третього логічного
елемента "НІ" з'єднаний з прямим динамічним
входом другого одновібратора, вихід якого підклю-
чений до керуючого входу цифрового комутатора

Головним недоліком даного пристрою є те, що
він має низьку точність вимірювання робочого ре-
сурсу високовольтного вимикача при ввімкненні
останнього на коротке замикання в електричній
мережі в циклі АПВ, оскільки спрацювання ресурсу
при цьому подвоюється в порівнянні з тим випад-
ком, коли вимикачем відключається таке ж аварій-
не значення струму тільки після тривалого норма-
льного режиму роботи Такий характер
спрацювання ресурсу має місце тільки для окре-
мого типу високовольтних вимикачів Це також є
недоліком і обмежує застосування даного при-
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строю В загальному випадку при ввімкненні висо-
ковольтного вимикача на коротке замикання в ци-
клі АПВ спрацювання робочого ресурсу вимикача
змінюється в діапазоні від подвійного значення до
одинарного з різними коефіцієнтами для різних
типів високовольтних вимикачів

В основу винаходу поставлено задачу ство-
рення пристрою для контролю ресурсу комутацій-
них апаратів, в якому за рахунок введення нових
блоків та зв'язків МІЖ НИМИ З'ЯВЛЯЄТЬСЯ МОЖЛИВІСТЬ
враховувати коефіцієнт вичерпання робочого ре-
сурсу високовольтного вимикача при ввімкненні
останнього на коротке замикання в електричній
мережі в циклі АПВ, що дає можливість досягти
підвищення точності роботи пристрою Крім того
введення в пристрій нових блоків та зв'язків між
ними дозволяє контролювати комутаційний ресурс
різних типів високовольтних вимикачів, які працю-
ють в циклі АПВ, що розширює функціональні мо-
жливості запропонованого пристрою

Поставлена задача досягається тим, що в
пристрій для контролю ресурсу комутаційних апа-
ратів, що містить датчик струму, який через пере-
творювач струму в напругу підключений до входів
першого, другого і третього компараторів, вихід
першого компаратора з'єднаний зі входом першого
одновібратора і з другим входом першого логічно-
го елемента "І", перший вхід якого підключений до
виходу другого генератора імпульсів, а третій вхід
з'єднаний з виходом першого логічного елемента
"НІ", вхід якого і перший вхід другого логічного
елемента "І" підключені до виходу другого компа-
ратора, перший вхід третього лічильника імпульсів
з'єднаний з виходом першого логічного елемента
"І", четвертий вхід якого підключений до першого
виходу тригера, перший вхід якого з'єднаний з ви-
ходом третього компаратора, а другий вихід під-
ключений до другого входу третього логічного
елемента "І", перший вхід якого з'єднаний з вихо-
дом диференціюючого елемента, а вихід підклю-
чений до першого входу другого логічного елемен-
та "АБО", вихід якого з'єднаний зі входом першого
лічильника імпульсів, а другий вхід і перший вхід
другого лічильника імпульсів підключені до виходу
четвертого логічного елемента "І", вихід першого
одновібратора через другий логічний елемент "НІ"
з'єднаний з першим входом першого логічного
елемента "АБО", вихід якого підключений до дру-
гого входу третього лічильника імпульсів, а другий
вхід, а також другий вхід тригера, другий вхід регі-
стра і другий вхід другого лічильника Імпульсів
з'єднані з виходом третього логічного елемента
"АБО", перший, другий і третій входи якого підклю-
чені ВІДПОВІДНО до виходів блока установки нуля,
формувача сигналу і блока затримки сигналу, ви-
хідна цифрова шина третього лічильника імпульсів
з'єднана зі вхідною цифровою шиною регістра,
прямий динамічний перший вхід якого підключений
до виходу другого логічного елемента "І", другий
вхід якого з'єднаний з виходом третього логічного
елемента "НІ", вхід якого разом зі входом дифере-
нціюючого елементу і з другим входом четвертого
логічного елемента "І" підключені до виходу датчи-
ка комутацій, вихід першого генератора імпульсів
з'єднаний з першим входом четвертого логічного
елемента "І", третій вхід якого, а також входи бло-

ка затримки сигналу і формувача сигналу підклю-
чені до виходу цифрового компаратора, друга вхі-
дна цифрова шина якого з'єднана з вихідною
цифровою шиною другого лічильника імпульсів,
вихідна цифрова шина регістра підключена до
першої вхідної цифрової шини цифрового комута-
тора, вихідна цифрова шина якого під'єднана до
першої вхідної цифрової шини цифрового компа-
ратора, вихід третього логічного елемента "НІ"
з'єднаний з прямим динамічним входом другого
одновібратора, вихід якого підключений до керую-
чого входу цифрового комутатора введено функ-
ціональний перетворювач та блок вибору типу
вимикача, причому вихідна цифрова шина регістра
підключена до першої вхідної цифрової шини фун-
кціонального перетворювача, вихідна цифрова
шина якого з'єднана з другою вхідною цифровою
шиною цифрового комутатора, а друга вхідна ци-
фрова шина підключена до вихідної цифрової ши-
ни блока вибору типу вимикача

За рахунок введення в пристрій блока вибору
типу вимикача, функціонального перетворювача
та ВІДПОВІДНИХ зв'язків з'являється можливість
враховувати коефіцієнт вичерпання робочого ре-
сурсу високовольтного вимикача при ввімкненні
останнього на коротке замикання в електричній
мережі в циклі АПВ, що дає можливість підвищити
точність визначення робочого ресурсу високово-
льтного вимикача Крім того, введення вказаних
блоків та зв'язків ДОЗВОЛЯЄ контролювати залиш-
ковий комутаційний ресурс різних типів високово-
льтних вимикачів при роботі в циклі АПВ, що роз-
ширює функціональні можливості пристрою

Пристрій для контролю ресурсу комутаційних
апаратів пояснюється кресленням, на якому зо-
бражена його структурна схема (Фіг)

На схемі (Фіг) 1 - датчик струму, 2 - перетво-
рювач струму в напругу, 3, 4, 5 - перший, другий і
третій компаратори, 6 - другий генератор імпуль-
сів, 7 - перший логічний елемент "І", 8 - перший
логічний елемент "НІ", 9 - перший одновібратор, 10
- другий логічний елемент "НІ", 11- перший логіч-
ний елемент "АБО", 12 - третій лічильник імпуль-
сів, 13 -тригер, 14 - другий логічний елемент "І", 15
- регістр, 16 - датчик комутацій, 17 -третій логічний
елемент "НІ", 18 - диференціюючий елемент, 19 -
третій логічний елемент "І", 20 - другий логічний
елемент "АБО", 21 - другий одновібратор, 22 - пе-
рший лічильник імпульсів, 23 - блок вибору типу
вимикача, 24 - функціональний перетворювач, 25 -
цифровий комутатор, 26 - перший генератор імпу-
льсів, 27 - четвертий логічний елемент "І", 28 -
блок установки нуля, 29 - формувач сигналу, ЗО -
блок затримки сигналу, 31 - третій логічний еле-
мент "АБО", 32 - другий лічильник імпульсів, 33 -
цифровий компаратор, причому вихід датчика
струму 1 через перетворювач струму в напругу 2
підключений до входів першого 3, другого 4 і тре-
тього 5 компараторів, вихід першого компаратора
З з'єднаний зі входом першого одновібратора 9 і з
другим входом першого логічного елемента "І" 7,
перший вхід якого підключений до виходу другого
генератора імпульсів 6, а третій вхід з'єднаний з
виходом першого логічного елемента "НІ" 8, вхід
якого і перший вхід другого логічного елемента "І"
14 підключені до виходу другого компаратора 4,
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перший вхід третього лічильника імпульсів 12 з'єд-
наний з виходом першого логічного елемента "І" 7,
четвертий вхід якого підключений до першого ви-
ходу тригера 13, перший вхід якого з'єднаний з
виходом третього компаратора 5, а другий вихід
підключений до другого входу третього логічного
елемента "І" 19, перший вхід якого з'єднаний з
виходом диференціюючого елемента 18, а вихід
підключений до першого входу другого логічного
елемента "АБО" 20, вихід якого з'єднаний зі вхо-
дом першого лічильника імпульсів 22, а другий
вхід і перший вхід другого лічильника імпульсів 32
підключені до виходу четвертого логічного елеме-
нта "І" 27, вихід першого одновібратора 9 через
другий логічний елемент "НІ" 10 з'єднаний з пер-
шим входом першого логічного елемента "АБО"
11, вихід якого підключений до другого входу тре-
тього лічильника імпульсів 12, а другий вхід, а та-
кож другий вхід тригера 13, другий вхід регістра 15
і другий вхід другого лічильника імпульсів 32 з'єд-
нані з виходом третього логічного елемента "АБО"
31, перший, другий і третій входи якого підключені
ВІДПОВІДНО до виходів блока установки нуля 28,
формувача сигналу 29 і блока затримки сигналу
ЗО, вихідна цифрова шина третього лічильника
імпульсів 12 з'єднана зі вхідною цифровою шиною
регістра 15, прямий динамічний перший вхід якого
підключений до виходу другого логічного елемента
"І" 14, другий вхід якого з'єднаний з виходом тре-
тього логічного елемента "НІ" 17, вхід якого разом
зі входом диференціюючого елементу 18 і з дру-
гим входом четвертого логічного елемента "І" 27
підключені до виходу датчика комутацій 16, вихід
першого генератора імпульсів 26 з'єднаний з пер-
шим входом четвертого логічного елемента "І" 27,
третій вхід якого, а також входи блока затримки
сигналу ЗО і формувача сигналу 29 підключені до
виходу цифрового компаратора 33, друга вхідна
цифрова шина якого з'єднана з вихідною цифро-
вою шиною другого лічильника імпульсів 32, вихі-
дна цифрова шина регістра 15 підключена до
першої вхідної цифрової шини цифрового комута-
тора 25 і до першої вхідної цифрової шини функці-
онального перетворювача 24, вихідна цифрова
шина блока вибору типу вимикача 23 з'єднана з
другою вхідною цифровою шиною функціонально-
го перетворювача 24, вихідна цифрова шина якого
підключена до другої вхідної цифрової шини циф-
рового комутатора 25, вихідна цифрова шина яко-
го з'єднана з першою вхідною цифровою шиною
цифрового компаратора 33, вихід третього логіч-
ного елемента "НІ" 17 підключений до прямого
динамічного входу другого одновібратора 21, вихід
якого з'єднаний з керуючим входом цифрового
комутатора 25

Запропонований пристрій працює так При по-
дачі живлячої напруги на схему блок установки
нуля 28 коротким імпульсом через третій елемент
"АБО" 31 встановлює в нульове положення тригер
13, другий 32, третій 12 лічильники імпульсів і ре-
гістр 15

Якщо діагностуємий вимикач вимикає коло
електричної мережі зі струмом, значення якого
менше порога спрацювання третього компаратора
5, то при цьому спрацьовує датчик комутацій 16,
сигнал логічної одиниці через диференціюючий

елемент 18 подається на перший вхід третього
логічного елемента "І" 19, на другому вході якого
присутній сигнал логічної одиниці з інверсного ви-
ходу тригера 13 3 виходу логічного елемента "І"
19 короткий імпульс через другий логічний еле-
мент "АБО" 20 поступає в перший лічильник імпу-
льсів 22, збільшуючи значення, записане в остан-
ньому на одиницю відліку і тим самим фіксуючи
спрацювання вимикача при вимиканні струму, що
не перевищує номінальний робочий струм вими-
кача

Якщо діагностуємий вимикач вимикає струм,
значення якого перевищує номінальний робочий
струм вимикача, то в цьому випадку з виходу пе-
ретворювача 2 випрямлена напруга, що відповідає
струму, який проходить в кожен момент через ви-
микач, поступає на входи компараторів 3, 4 і 5
При цьому третій компаратор 5 спрацьовує і на
прямому виході тригера 13 встановлюється сигнал
логічної одиниці Пороги спрацювання компарато-
рів 3 і 4 вибрані таким чином, що на виході першо-
го компаратора 3 присутній сигнал логічної одини-
ці весь час, коли вхідний сигнал знаходиться в
області додатних значень, а на виході другого
компаратора 4 з'являється сигнал логічної одиниці
через декілька мілісекунд після того, як спрацював
перший компаратор 3 при зростанні вхідного сиг-
налу Це дає можливість визначати спрацювання
робочого ресурсу вимикача навіть при суттєвому
спотворенні датчиком (трансформатором) струму
форми струму, що протікає через вимикач в мо-
мент комутації

Одночасно зі спрацюванням компаратора З
запускається перший одновібратор 9, який роз-
блоковує роботу третього лічильника імпульсів 12
На від'ємний перший вхід третього лічильника ім-
пульсів 12 починають поступати імпульси від дру-
гого генератора імпульсів 6 до тих пір, поки не
спрацює другий компаратор 4, в результаті чого
закриється перший логічний елемент "І" 7 При
цьому по передньому фронту сигналу з виходу
другого компаратора 4 інформація з третього лі-
чильника імпульсів 12 перезаписується в регістр
15, оскільки на його прямий динамічний перший
вхід подається сигнал логічної одиниці з виходу
другого логічного елемента "І" 14, Очевидно, що
чим більший струм, який протікає через датчик
струму 1, тим менше імпульсів поступає в третій
лічильник імпульсів 12

З моменту виникнення аварійного струму в
електричній мережі до його вимкнення, як прави-
ло, проходить декілька десятків, а ІНОДІ І сотень
мілісекунд Тому за цей час через датчик струму 1
проходить декілька періодів аварійного струму,
який у вигляді випрямленої напруги подається з
виходу перетворювача 2 на компаратори 3, 4, 5
При цьому цифровий код, що відповідає кожній
напівхвилі напруги, послідовно записується в тре-
тій лічильник імпульсів 12 і перезаписується в ре-
гістр 15

Оскільки В третьому лічильнику імпульсів 12
імпульси віднімаються, то очевидно, що чим біль-
ша амплітуда напівхвилі напруги, що подається на
компаратори, тим більше число записується в
цьому лічильнику імпульсів
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З виходу регістра 15 цифровий код подається

через цифровий комутатор 25 на перший вхід ци-
фрового компаратора 33 і оскільки з виходу друго-
го лічильника імпульсів 32 подається нульовий код
на другий вхід цифрового компаратора 33, то на
виході останнього з'являється сигнал логічної оди-
ниці

В момент вимикання високовольтного вимика-
ча в регістрі 15 зберігається інформація про
останню амплітуду напівхвилі струму, який проті-
кав через вимикач, і при спрацюванні датчика ко-
мутацій 16 вхід запису в регістр 15 блокується
Одночасно подається сигнал логічної одиниці на
другий вхід четвертого логічного елемента "І" 27
При цьому з виходу першого генератора імпульсів
26 через четвертий логічний елемент "І" 27 імпу-
льси поступають в другий лічильник імпульсів 32,
а також через другий логічний елемент "АБО" 20 -
в перший лічильник імпульсів 22 - лічильник спра-
цювання робочого ресурсу високовольтного вими-
кача

Коли КІЛЬКІСТЬ імпульсів, що поступають в дру-
гий лічильник імпульсів 32, призводить до зрівню-
вання кодів на входах цифрового компаратора 33,
на виході останнього з'являється сигнал логічного
нуля, який блокує четвертий логічний елемент "І"
27 Подача імпульсів від першого генератора імпу-
льсів 26 припиняється Одночасно на виході фор-
мувача сигналу 29 з'являється імпульс, який через
третій логічний елемент "АБО" 31 обнуляє тригер
13, регістр 15 і лічильники імпульсів 12 і 32 Цикл
роботи пристрою на цьому закінчується КІЛЬКІСТЬ
імпульсів, що заносяться в перший лічильник ім-
пульсів 22, залежить від значення струму, що ви-
микається високовольтним вимикачем, і показує,
як витрачається комутаційний (робочий) ресурс
високовольтного вимикача при різних значеннях
комутованого струму в перерахунку на КІЛЬКІСТЬ
комутацій номінального робочого струму вимика-
ча

Якщо високовольтний вимикач після вимкнен-
ня короткого замикання включається в циклі АПВ,
а в електричній мережі присутнє коротке замикан-
ня, то при ввімкненні вимикача на виході датчика
комутацій 16 встановлюється сигнал логічного
нуля, яким через третій логічний елемент "НІ" 17
по передньому фронту запускається другий одно-
вібратор 21, який вихідним сигналом логічної оди-
ниці, що подається на цифровий комутатор 25,
підключає вихідну шину регістра 15 до цифрового
компаратора 33 через функціональний перетво-
рювач 24, в якому значення струму, що записуєть-
ся в регістрі 15 після вимкнення високовольтного
вимикача системою релейного захисту, множиться
на коефіцієнт, який залежить від типу вимикача
Таким чином, в пристрої враховується підвищене
спрацювання робочого ресурсу вимикача при вві-
мкненні останнього в циклі АПВ на коротке зами-
кання в електричній мережі

Час роботи другого одновібратора 21 1:одн ви-
значається наступними складовими

toflH - tBKn
 + tp 3 + tern-cn + At < tAnB,

де tBKJi - час, необхідний для роботи приводу
вимикача на ввімкнення, та власний час ввімкнен-
ня вимикача,

tp 3 - час роботи системи релейного захисту,
tBMKJi - час, необхідний для роботи приводу ви-

микача для вимкнення, та власний час вимкнення
вимикача,

At - час, необхідний для того, щоб найбільшу
можливу КІЛЬКІСТЬ імпульсів, що відповідає найбі-
льшому значенню контролюємого струму, записа-
ти в перший лічильник імпульсів 22,

tAnB - час, при якому спрацьовує автоматика
повторного ввімкнення високовольтного вимикача

Для захисту від короткочасних великих стру-
мів, що можуть протікати через вимикач, напри-
клад, при подвійних замиканнях, селективній ро-
боті релейного захисту, в пристрої передбачений
блок затримок сигналу ЗО Його робота поясню-
ється так Коли через датчик струму 1 протікає
струм, який викликає спрацювання третього ком-
паратора 5, то в регістр 15 записується цифровий
код, який пропорційний струму в електричній ме-
режі, але, оскільки вимикач не вимикається і дат-
чик комутацій 16 не спрацьовує, то пристрій "зави-
сає" і для того, щоб повернути його в початковий
стан, через деякий час з виходу блока затримки
сигналу ЗО подається сигнал через третій логічний
елемент "АБО" 31, який обнуляє тригер 13, регістр
15 і лічильники імпульсів 12 і 32 Час затримки
сигналу в блоці затримки сигналу ЗО вибирається
більшим циклу роботи пристрою, коли в лічильник
22 записується можлива найбільша КІЛЬКІСТЬ імпу-
льсів

Для коректної роботи пристрою постійну часу
диференціюючого елементу 18 необхідно вибрати
меншою періоду чередування імпульсів першого
генератора імпульсів 26

Тактова частота другого генератора імпульсів
6 залежить від КІЛЬКОСТІ розрядів третього лічиль-
ника імпульсів 12 і від порогів спрацювання пер-
шого 3 і другого 4 компараторів

Тривалість роботи першого одновібратора 9
вибирається більшою часу, необхідного для про-
пуску найбільшої КІЛЬКОСТІ імпульсів від генератора
6 в лічильник 12

Тактова частота першого генератора імпульсів
26 вибирається з міркувань, щоб не перевищувати
час At, опис якого приведений вище

Функціональний перетворювач 24 можна реа-
лізувати на мікросхемі постійного запам'ятовуючо-
го пристрою, в якій записані в кожній із декількох
областей пам'яті коди, кожен із яких відповідає
певному коефіцієнту перерахунку спрацювання
робочого ресурсу вимикача в залежності від будь-
якого із можливих значень струму, комутованих
вимикачем в циклі АПВ Вибір тієї чи іншої області
пам'яті здійснюється в залежності від того, який
тип високовольтного вимикача діагностується за
допомогою запропонованого пристрою, шляхом
зміни коду, що подається на другу вхідну цифрову
шину функціонального перетворювача 24 Цей код
формується в блоці вибору типу вимикача 23, який
може бути реалізований, наприклад, як сукупність
перемикачів, які формують код на виході цифрової
шини у вигляді сигналів логічного нуля та одиниці
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ДП «Український інститут промислової власності» (Укрпатент)

вул Сім'ї Хохлових, 15, м Київ, 04119, Україна

( 0 4 4 ) 4 5 6 - 2 0 - 90

ТОВ "Міжнародний науковий комітет"

вул Артема, 77, м Київ, 04050, Україна

( 0 4 4 ) 2 1 6 - 3 2 - 7 1


