
 

УКРАЇНА 
(19) UA         (11) 16578        (13) U 

(51) МПК  
G07C 3/10 (2006.01) 

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ 
І НАУКИ УКРАЇНИ 

 
ДЕРЖАВНИЙ ДЕПАРТАМЕНТ 

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ  
ВЛАСНОСТІ 

ОПИС 
ДО ДЕКЛАРАЦІЙНОГО ПАТЕНТУ 

НА КОРИСНУ МОДЕЛЬ 

 

видається під 
відповідальність 
власника 
патенту 

 
 

(1
9
) 
U

A
  

  
  
  

  
(1

1
) 
1

6
5
7

8
  
  

  
(1

3
) 
U

 

 

(54) ПРИСТРІЙ ДЛЯ КОНТРОЛЮ РОБОЧОГО РЕСУРСУ ЕЛЕКТРИЧНОГО ДВИГУНА 
 

1 2 

(21) u200601739 
(22) 20.02.2006 
(24) 15.08.2006 
(46) 01.08.2006, Бюл. №8, 2006р. 
(72) Мокін Борис Іванович, Грабко Володимир Ві-
талійович, Розводюк Михайло Петрович 
(73) ВІННИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ 
УНІВЕРСИТЕТ 
(57) Пристрій для контролю робочого ресурсу еле-
ктричного двигуна, який складається із сенсора 
струму обмотки якоря, першого, другого та третьо-
го аналого-цифрових перетворювачів, першого, 
другого та третього лічильників імпульсів, першо-
го, другого та третього розподільників тактів, пер-
шого, другого та третього логічних елементів І, 
першого подільника частоти, першого, другого та 
третього генераторів імпульсів, цифрового компа-
ратора, регістра, першого та другого суматорів, 
сенсора температури, задавача ресурсу, першого 
та другого функціональних перетворювачів, пер-
шого, другого, третього, четвертого і п'ятого логіч-
них елементів АБО, блока установки нуля, перет-
ворювача напруги, задавача коду, задавача 
швидкості зміни температури, диференціального 
підсилювача, двійкового лічильника ресурсу, логі-
чного елемента АБО-НІ, підсилювача сигналу, 
сенсора вібрації, причому вихід сенсора струму 
обмотки якоря з'єднаний із входом перетворювача 
напруги та з першим входом першого аналого-
цифрового перетворювача, другий вхід якого з'єд-
наний із першим виходом першого розподільника 
тактів, другий вихід якого підключений до лічиль-
ного входу першого лічильника імпульсів, третій 
вихід першого розподільника тактів з'єднаний з 
першим входом першого логічного елемента І, 
другий вхід якого з'єднаний з виходом першого 
генератора імпульсів, вихід якого підключений і до 
входу першого подільника частоти, вихід якого 
підключений до першого входу першого розподі-
льника тактів, другий вхід якого з'єднаний із вихо-
дом блока установки нуля, вихід якого підключе-
ний і до другого входу другого розподільника 
тактів, і до лічильного входу двійкового лічильника 
ресурсу, і до другого входу третього розподільника 
тактів, вихідна цифрова шина першого аналого-
цифрового перетворювача підключена до вхідної 
цифрової шини першого функціонального перет-
ворювача, вихідна цифрова шина якого підключе-

на до вхідної цифрової шини першого лічильника 
імпульсів, вихідна цифрова шина якого з'єднана з 
вхідною цифровою шиною першого логічного еле-
мента АБО, вихід якого з'єднаний з третім входом 
першого логічного елемента І, вихід якого підклю-
чений до віднімаючого входу першого лічильника 
імпульсів і до першого входу третього логічного 
елемента АБО, вихід якого підключений до відні-
маючого входу двійкового лічильника ресурсу, 
вхідна цифрова шина якого з'єднана з вихідною 
цифровою шиною задавача ресурсу, вихідна циф-
рова шина двійкового лічильника ресурсу підклю-
чена до вхідної цифрової шини логічного елемента 
АБО-НІ, вихід якого підключений до другого входу 
четвертого логічного елемента АБО, вихід якого 
з'єднаний з входом підсилювача сигналу, вихід 
якого з'єднаний з колом сигналізації контрольова-
ного об'єкта, вихід перетворювача напруги підклю-
чений до першого входу диференційного підсилю-
вача, другий вхід якого з'єднаний з виходом 
сенсора температури, вихід диференціального 
підсилювача підключений до першого входу друго-
го аналого-цифрового перетворювача, другий вхід 
якого з'єднаний з першим виходом другого розпо-
дільника тактів, перший вхід якого з'єднаний з ви-
ходом другого генератора імпульсів, вихід якого 
підключений і до другого входу другого логічного 
елемента І, перший вхід якого з'єднаний з четвер-
тим виходом другого розподільника тактів, другий 
вихід якого підключений до лічильного входу регіс-
тра, вхідна цифрова шина якого з'єднана з вихід-
ною цифровою шиною другого аналого-цифрового 
перетворювача, вихідна цифрова шина якого підк-
лючена і до вхідної цифрової шини другого лічи-
льника імпульсів, і до другої вхідної цифрової ши-
ни другого суматора, перша вхідна цифрова шина 
якого з'єднана з вихідною цифровою шиною пер-
шого суматора, друга вхідна цифрова шина якого 
з'єднана з вихідною цифровою шиною задавача 
коду, перша вхідна цифрова шина першого сума-
тора підключена до вихідної цифрової шини регіс-
тра, вихідна цифрова шина задавача швидкості 
зміни температури підключена до першої вхідної 
цифрової шини цифрового компаратора, друга 
вхідна цифрова шина якого підключена до вихідної 
цифрової шини другого суматора, третій вихід дру-
гого розподільника тактів підключений до лічиль-
ного входу другого лічильника імпульсів, віднімаю-
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чий вхід якого з'єднаний з виходом другого логіч-
ного елемента І, вихід якого з'єднаний і з другим 
входом третього логічного елемента АБО, вихідна 
цифрова шина другого лічильника імпульсів підк-
лючена до вхідної цифрової шини другого логічно-
го елемента АБО, вихід якого підключений до тре-
тього входу другого логічного елемента І, вихід 
цифрового компаратора підключений до першого 
входу четвертого логічного елемента АБО, вихід 
сенсора вібрації підключений до першого входу 
третього аналого-цифрового перетворювача, дру-
гий вхід якого з'єднаний з першим виходом третьо-
го розподільника тактів, другий вихід якого підклю-
чений до лічильного входу третього лічильника 
імпульсів, третій вихід третього розподільника так-
тів з'єднаний з першим входом третього логічного 
елемента І, другий вхід якого з'єднаний з виходом 
третього генератора імпульсів, вихід якого підклю-
чений і до першого входу третього розподільника 
тактів, вихідна цифрова шина третього аналого-
цифрового перетворювача підключена до вхідної 
цифрової шини другого функціонального перетво-
рювача, вихідна цифрова шина якого підключена 
до вхідної цифрової шини третього лічильника 
імпульсів, вихідна цифрова шина якого з'єднана з 
вхідною цифровою шиною п'ятого логічного еле-
мента АБО, вихід якого з'єднаний з третім входом 
третього логічного елемента І, вихід якого підклю-
чений до віднімаючого входу третього лічильника 
імпульсів і до третього входу третього логічного 
елемента АБО, який відрізняється тим, що в ньо-

го введено сенсор струму обмотки збудження, 
четвертий аналого-цифровий перетворювач, тре-
тій функціональний перетворювач, четвертий лі-
чильник імпульсів, шостий логічний елемент АБО, 
четвертий логічний елемент І, четвертий розподі-
льник тактів, другий дільник частоти, причому ви-
хід сенсора струму обмотки збудження з'єднаний 
із першим входом четвертого аналого-цифрового 
перетворювача, другий вхід якого з'єднаний з пе-
ршим виходом четвертого розподільника тактів, 
другий вихід якого підключений до лічильного вхо-
ду четвертого лічильника імпульсів, третій вихід 
четвертого розподільника тактів з'єднаний з пер-
шим входом четвертого логічного елемента І, дру-
гий вхід якого з'єднаний з виходом першого гене-
ратора імпульсів, вихід якого підключений і до 
входу другого дільника частоти, вихід якого з'єд-
наний із другим входом четвертого розподільника 
тактів, перший вхід якого підключений до виходу 
блока установки нуля, вихідна цифрова шина чет-
вертого аналого-цифрового перетворювача підк-
лючена до вхідної цифрової шини третього функ-
ціонального перетворювача, вихідна цифрова 
шина якого підключена до вхідної цифрової шини 
четвертого лічильника імпульсів, вихідна цифрова 
шина якого з'єднана з вхідною цифровою шиною 
шостого логічного елемента АБО, вихід якого з'єд-
наний з третім входом четвертого логічного еле-
мента І, вихід якого підключений до віднімаючого 
входу четвертого лічильника імпульсів і до четвер-
того входу третього логічного елемента АБО. 

 
 

 
 

Корисна модель відноситься до області елект-
ротехніки і може бути використана для вимірюван-
ня робочого ресурсу електричного двигуна постій-
ного струму за станом ізоляції його обмоток і за 
впливом вібрацій. 

Відомий пристрій для контролю робочого ре-
сурсу електричного двигуна [Патент №70887 А 
(Україна), М.Кл.

7
 G07C3/10, бюл.№10, 2004], який 

містить перший генератор імпульсів, вихід якого 
підключений до входу дільника частоти, регістр, 
вихідна цифрова шина якого підключена до пер-
шої вхідної цифрової шини першого суматора, 
сенсор струму, вихід якого з'єднаний з перетворю-
вачем напруги та з першим входом першого ана-
лого-цифрового перетворювача, другий вхід якого 
з'єднаний з першим виходом першого розподіль-
ника тактів, другий вихід якого підключений до 
лічильного входу першого лічильника імпульсів, 
третій вихід першого розподільника тактів з'єдна-
ний з першим входом першого логічного елемента 
І, другий вхід якого з'єднаний з виходом першого 
генератора імпульсів, дільник частоти, вихід якого 
підключений до першого входу першого розподі-
льника тактів, другий вхід якого з'єднаний з вихо-
дом блоку установки нуля, вихід якого підключе-
ний і до другого входу другого розподільника 
тактів, і до лічильного входу двійкового лічильника 
ресурсу, функціональний перетворювач, вхідна 
цифрова шина якого підключена до вихідної циф-

рової шина першого аналого-цифрового перетво-
рювача, а вихідна шина функціонального перетво-
рювача підключена до вхідної цифрової шини 
першого лічильника імпульсів, вихідна цифрова 
шина якого з'єднана з вхідною цифровою шиною 
першого логічного елемента АБО, вихід якого з'єд-
наний з третім входом першого логічного елемен-
та І, вихід якого підключений до віднімаючого вхо-
ду першого лічильника імпульсів і до першого 
входу третього логічного елемента АБО, вихід яко-
го підключений до віднімаючого входу двійкового 
лічильника ресурсу, вхідна цифрова шина якого 
з'єднана з вихідною цифровою шиною задавача 
ресурсу, логічний елемента АБО-НІ, вхідна циф-
рова шина якого підключена до вихідної цифрової 
шини двійкового лічильника ресурсу, а вихід логіч-
ного елемента АБО-НІ підключений до другого 
входу четвертого логічного елемента АБО, вихід 
якого з'єднаний з входом підсилювача сигналу, 
вихід якого з'єднаний з колом сигналізації контро-
льованого об'єкта, диференційний підсилювач, 
перший вхід якого підключений до виходу перет-
ворювача напруги, а другий вхід диференційного 
підсилювача підключений до виходу сенсора тем-
ператури, а вихід диференціального підсилювача 
підключений до першого входу другого аналого-
цифрового перетворювача, другий вхід якого з'єд-
наний з першим виходом другого розподільника 
тактів, вхід якого з'єднаний з виходом другого ге-
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нератора імпульсів, вихід якого підключений і до 
другого входу другого логічного елемента І, пер-
ший вхід якого з'єднаний з четвертим виходом 
другого розподільника тактів, другий вихід якого 
підключений до лічильного входу регістра, вхідна 
цифрова шина якого з'єднана з вихідною цифро-
вою шиною другого аналого-цифрового перетво-
рювача, вихідна цифрова шина якого підключена і 
до вхідної цифрової шини другого лічильника ім-
пульсів і до другої вхідної цифрової шини другого 
суматора, вхідна цифрова шина якого з'єднана з 
вихідною цифровою шиною першого суматора, 
друга вхідна цифрова шина якого з'єднана з вихід-
ною цифровою шиною задавача коду, задавач 
швидкості зміни температури, вихідна цифрова 
шина якого підключена до першої вхідної цифро-
вої шини цифрового компаратора, друга вхідна 
цифрова шина якого підключена до вихідної циф-
рової шини другого суматора, а третій вихід друго-
го розподільника тактів підключений до лічильного 
входу другого лічильника імпульсів, віднімаючий 
вхід якого з'єднаний з виходом другого логічного 
елемента І, вихід якого з'єднаний і з другим вхо-
дом третього логічного елемента АБО, другий ло-
гічний елемент АБО, вхідна цифрова шина якого 
підключена до вихідної цифрової шини другого 
лічильника імпульсів, а вихід другого логічного 
елемента АБО підключений до третього входу 
другого логічного елемента І, а вихід цифрового 
компаратора підключений до першого входу чет-
вертого логічного елемента АБО. 

Недоліком даного пристрою є те, що він не 
враховує вплив на залишковий ресурс електрич-
ного двигуна вібрацій та дії струму, що протікає в 
обмотці збудження, які впливають на його термін 
працездатності. 

За прототип обрано пристрій для контролю 
робочого ресурсу електричного двигуна [Патент 
№11971 U (Україна), МПК G07C 3/10, бюл. №1, 
2006], який складається із сенсора струму (в пода-
льшому - сенсора струму обмотки якоря), першого, 
другого та третього аналого-цифрових перетво-
рювачів, першого, другого та третього лічильників 
імпульсів, першого, другого та третього розподіль-
ників тактів, першого, другого та третього логічних 
елементів І, дільника частоти (в подальшому - 
першого дільника частоти), першого, другого та 
третього генератори імпульсів, цифрового компа-
ратора, регістра, першого та другого суматорів, 
сенсора температури, задавача ресурсу, першого 
та другого функціональних перетворювачів, пер-
шого, другого, третього, четвертого і п'ятого логіч-
них елементів АБО, блока установки нуля, перет-
ворювача напруги, задавача коду, задавача 
швидкості зміни температури, диференціального 
підсилювача, двійкового лічильника ресурсу, логі-
чного елемента АБО-НІ, підсилювача сигналу, 
сенсор вібрації, причому вихід сенсора струму 
обмотки якоря з'єднаний із входом перетворювача 
напруги та з першим входом першого аналого-
цифрового перетворювача, другий вхід якого з'єд-
наний з першим виходом першого розподільника 
тактів, вихід якого підключений і до другого входу 
другого розподільника, другий вихід якого підклю-
чений до лічильного входу першого лічильника 

імпульсів, третій вихід першого розподільника так-
тів з'єднаний з першим входом першого логічного 
елемента І, другий вхід якого з'єднаний з виходом 
першого генератора імпульсів, вихід якого підклю-
чений до входу дільника частоти, вихід якого підк-
лючений до першого входу першого розподільника 
тактів, другий вхід якого з'єднаний з виходом бло-
ка установки нуля, вихід якого підключений і до 
другого входу другого розподільника тактів, і до 
лічильного входу двійкового лічильника ресурсу, 
вихідна цифрова шина першого аналого-
цифрового перетворювача підключена до вхідної 
цифрової шини першого функціонального перет-
ворювача, вихідна цифрова шина якого підключе-
на до вхідної цифрової шини першого лічильника 
імпульсів, вихідна цифрова шина якого з'єднана з 
вхідною цифровою шиною першого логічного еле-
мента АБО, вихід якого з'єднаний з третім входом 
першого логічного елемента І, вихід якого підклю-
чений до віднімаючого входу першого лічильника 
імпульсів і до першого входу третього логічного 
елемента АБО, вихід якого підключений до відні-
маючого входу двійкового лічильника ресурсу, 
вхідна цифрова шина якого з'єднана з вихідною 
цифровою шиною задавача ресурсу, вихідна циф-
рова шина двійкового лічильника ресурсу підклю-
чена до вхідної цифрової шини логічного елемента 
АБО-НІ, вихід якого підключений до другого входу 
четвертого логічного елемента АБО, вихід якого 
з'єднаний з входом підсилювача сигналу, вихід 
якого з'єднаний з колом сигналізації контрольова-
ного об'єкта, вихід перетворювача напруги підклю-
чений до першого входу диференційного підсилю-
вача, другий вхід якого з'єднаний з виходом 
сенсора температури, вихід диференціального 
підсилювача підключений до першого входу друго-
го аналого-цифрового перетворювача, другий вхід 
якого з'єднаний з першим виходом другого розпо-
дільника тактів, перший вхід якого з'єднаний з ви-
ходом другого генератора імпульсів, вихід якого 
підключений і до другого входу другого логічного 
елемента І, перший вхід якого з'єднаний з четвер-
тим виходом другого розподільника тактів, другий 
вихід якого підключений до лічильного входу регіс-
тра, вхідна цифрова шина якого з'єднана з вихід-
ною цифровою шиною другого аналого-цифрового 
перетворювача, вихідна цифрова шина якого підк-
лючена і до вхідної цифрової шини другого лічи-
льника імпульсів, і до другої вхідної цифрової ши-
ни другого суматора, перша вхідна цифрова шина 
якого з'єднана з вихідною цифровою шиною пер-
шого суматора, друга вхідна цифрова шина якого 
з'єднана з вихідною цифровою шиною задавача 
коду, перша вхідна цифрова шина першого сума-
тора підключена до вихідної цифрової шини регіс-
тра, вихідна цифрова шина задавача швидкості 
зміни температури підключена до першої вхідної 
цифрової шини цифрового компаратора, друга 
вхідна цифрова шина якого підключена до вихідної 
цифрової шини другого суматора, третій вихід дру-
гого розподільника тактів підключений до лічиль-
ного входу другого лічильника імпульсів, віднімаю-
чий вхід якого з'єднаний з виходом другого 
логічного елемента І, вихід якого з'єднаний і з дру-
гим входом третього логічного елемента АБО, ви-
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хідна цифрова шина другого лічильника імпульсів 
підключена до вхідної цифрової шини другого ло-
гічного елемента АБО, вихід якого підключений до 
третього входу другого логічного елемента І, вихід 
цифрового компаратора підключений до першого 
входу четвертого логічного елемента АБО, вихід 
сенсора вібрації підключений до першого входу 
третього аналого-цифрового перетворювача, дру-
гий вхід якого з'єднаний з першим виходом третьо-
го розподільника тактів, другий вихід якого підклю-
чений до лічильного входу третього лічильника 
імпульсів, третій вихід третього розподільника так-
тів з'єднаний з першим входом третього логічного 
елемента І, другий вхід якого з'єднаний з виходом 
третього генератора імпульсів, вихід якого підклю-
чений і до першого входу третього розподільника 
тактів, другий вхід якого з'єднаний з виходом бло-
ка установки нуля, вихідна цифрова шина третього 
аналого-цифрового перетворювача підключена до 
вхідної цифрової шини другого функціонального 
перетворювача, вихідна цифрова шина якого підк-
лючена до вхідної цифрової шини третього лічи-
льника імпульсів, вихідна цифрова шина якого 
з'єднана з вхідною цифровою шиною п'ятого логіч-
ного елемента АБО, вихід якого з'єднаний з третім 
входом третього логічного елемента І, вихід якого 
підключений до віднімаючого входу третього лічи-
льника імпульсів і до третього входу третього логі-
чного елемента АБО. 

Недоліком даного пристрою є те, що він не 
враховує вплив на залишковий ресурс електрич-
ного двигуна дії струму, що протікає в обмотці 
збудження. 

В основу корисної моделі поставлено задачу 
створення пристрою для контролю робочого ресу-
рсу електричного двигуна, в якому за рахунок вве-
дення нових блоків та зв'язків між ними з'являєть-
ся можливість більш об'єктивно оцінити технічний 
стан електричного двигуна на даний момент часу і 
спрогнозувати його зміну в майбутньому, що під-
вищує точність роботи пристрою. 

Поставлена задача досягається тим, що в 
пристрій для контролю робочого ресурсу електри-
чного двигуна, який складається із сенсора струму 
(СС) обмотки якоря, першого, другого та третього 
аналого-цифрових перетворювачів (АЦП), першо-
го, другого та третього лічильників імпульсів, пер-
шого, другого та третього розподільників тактів 
(РТ), першого, другого та третього логічних еле-
ментів І, першого дільника частоти (ДЧ), першого, 
другого та третього генераторів імпульсів, цифро-
вого компаратора, регістра, першого та другого 
суматорів, сенсора температури (СТ), задавача 
ресурсу (ЗР), першого та другого функціональних 
перетворювачів (ФП), першого, другого, третього, 
четвертого і п'ятого логічних елементів АБО, блока 
установки нуля (БУН), перетворювача напруги 
(ПН), задавача коду (ЗК), задавача швидкості змі-
ни температури (ЗШЗТ), диференціального підси-
лювача, двійкового лічильника ресурсу, логічного 
елемента АБО-НІ, підсилювача сигналу, сенсора 
вібрації (СВ), причому вихід СС обмотки якоря 
з'єднаний із входом ПН та з першим входом пер-
шого АЦП, другий вхід якого з'єднаний із першим 
виходом першого РТ, другий вихід якого підключе-

ний до лічильного входу першого лічильника імпу-
льсів, третій вихід першого РТ з'єднаний з першим 
входом першого логічного елемента І, другий вхід 
якого з'єднаний з виходом першого генератора 
імпульсів, вихід якого підключений і до входу пер-
шого ДЧ, вихід якого підключений до першого вхо-
ду першого РТ, другий вхід якого з'єднаний із ви-
ходом БУН, вихід якого підключений і до другого 
входу другого РТ, і до лічильного входу двійкового 
лічильника ресурсу, і до першого входу третього 
РТ, вихідна цифрова шина першого АЦП підклю-
чена до вхідної цифрової шини першого ФП, вихі-
дна цифрова шина якого підключена до вхідної 
цифрової шини першого лічильника імпульсів, ви-
хідна цифрова шина якого з'єднана з вхідною ци-
фровою шиною першого логічного елемента АБО, 
вихід якого з'єднаний з третім входом першого 
логічного елемента І, вихід якого підключений до 
віднімаючого входу першого лічильника імпульсів і 
до першого входу третього логічного елемента 
АБО, вихід якого підключений до віднімаючого 
входу двійкового лічильника ресурсу, вхідна циф-
рова шина якого з'єднана з вихідною цифровою 
шиною ЗР, вихідна цифрова шина двійкового лічи-
льника ресурсу підключена до вхідної цифрової 
шини логічного елемента АБО-НІ, вихід якого підк-
лючений до другого входу Четвертого логічного 
елемента АБО, вихід якого з'єднаний з входом 
підсилювача сигналу, вихід якого з'єднаний ' з ко-
лом сигналізації контрольованого об'єкта, вихід ПН 
підключений до першого входу диференційного 
підсилювача, другий вхід якого з'єднаний з вихо-
дом СТ, вихід диференціального підсилювача під-
ключений до першого входу другого АЦП, другий 
вхід якого з'єднаний з першим виходом другого РТ, 
перший вхід якого з'єднаний з виходом другого 
генератора імпульсів, вихід якого підключений і до 
другого входу другого логічного елемента І, пер-
ший вхід якого з'єднаний з четвертим виходом 
другого РТ, другий вихід якого підключений до 
лічильного входу регістра, вхідна цифрова шина 
якого з'єднана з вихідною цифровою шиною друго-
го АЦП, вихідна цифрова шина якого підключена і 
до вхідної цифрової шини другогр лічильника ім-
пульсів, і до другої вхідної цифрової шини другого 
суматора, перша вхідна цифрова шина якого з'єд-
нана з вихідною цифровою шиною першого сума-
тора, друга вхідна цифрова шина якого з'єднана з 
вихідною цифровою шиною ЗК, перша вхідна ци-
фрова шина першого суматора підключена до ви-
хідної цифрової шини регістра, вихідна цифрова 
шина ЗШЗТ підключена до першої вхідної цифро-
вої шини цифрового компаратора, друга вхідна 
цифрова шина якого підключена до вихідної циф-
рової шини другого суматора, третій вихід другого 
РТ підключений до лічильного входу другого лічи-
льника імпульсів, віднімаючий вхід якого з'єднаний 
з виходом другого логічного елемента І, вихід яко-
го з'єднаний і з другим входом третього логічного 
елемента АБО, вихідна цифрова шина другого 
лічильника імпульсів підключена до вхідної циф-
рової шини другого логічного елемента АБО, вихід 
якого підключений до третього входу другого логі-
чного елемента І, вихід цифрового компаратора 
підключений до першого входу четвертого логічно-
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го елемента АБО, вихід СВ підключений до першо-
го входу третього АЦП, другий вхід якого з'єднаний 
з першим виходом третього РТ, другий вихід якого 
підключений до лічильного входу третього лічиль-
ника імпульсів, третій вихід третього РТ з'єднаний 
з першим входом третього логічного елемента І, 
другий вхід якого з'єднаний з виходом третього 
генератора імпульсів, вихід якого підключений і до 
першого входу третього РТ, вихідна цифрова ши-
на третього АЦП підключена до вхідної цифрової 
шини другого ФП, вихідна цифрова шина якого 
підключена до вхідної цифрової шини третього 
лічильника імпульсів, вихідна цифрова шина якого 
з'єднана з вхідною цифровою шиною п'ятого логіч-
ного елемента АБО, вихід якого з'єднаний з третім 
входом третього логічного елемента І, вихід якого 
підключений до віднімаючого входу третього лічи-
льника імпульсів і до третього входу третього логі-
чного елемента АБО, введено сенсор струму (СС) 
обмотки збудження, четвертий АЦП, третій ФП, 
четвертий лічильник імпульсів, шостий логічний 
елемент АБО, четвертий логічний елемент І, чет-
вертий РТ, другий ДЧ, причому вихід СС обмотки 
збудження з'єднаний із першим входом четвертого 
АЦП, другий вхід якого з'єднаний з першим вихо-
дом четвертого РТ, другий вихід якого підключе-
ний до лічильного входу четвертого лічильника 
імпульсів, третій вихід четвертого РТ з'єднаний з 
першим входом четвертого логічного елемента І, 
другий вхід якого з'єднаний з виходом першого 
генератора імпульсів, вихід якого підключений і до 
входу другого ДЧ, вихід якого з'єднаний із другим 
входом четвертого РТ, перший вхід якого підклю-
чений до виходу БУН, вихідна цифрова шина чет-
вертого АЦП підключена до вхідної цифрової ши-
ни третього ФП, вихідна цифрова шина якого 
підключена до вхідної цифрової шини четвертого 
лічильника імпульсів, вихідна цифрова шина якого 
з'єднана з вхідною цифровою шиною шостого ло-
гічного елемента АБО, вихід якого з'єднаний з тре-
тім входом четвертого логічного елемента І, вихід 
якого підключений до віднімаючого входу четвер-
того лічильника імпульсів і до четвертого входу 
третього логічного елемента АБО. 

Пристрій для контролю робочого ресурсу еле-
ктричного двигуна пояснюється кресленням, на 
якому зображена його структурна схема, де: 1 - СС 
обмотки якоря; 2, 13, 32, 41 - відповідно перший, 
другий, третій і четвертий АЦП; 3, 33, 42 - відпові-
дно перший, другий і третій ФП; 4, 22, 34, 43 - від-
повідно перший, другий, третій і четвертий лічиль-
ники імпульсів; 5, 23, 26, 29, 35, 44 - відповідно 
перший, другий, третій, четвертий, п'ятий і шостий 
логічні елементи АБО; 6, 20, 37, 47 - відповідно 
перший, другий, третій і четвертий РТ; 7, 21, 36, 45 
- відповідно перший, другий, третій і четвертий 
логічні елементи І; 8 - БУН; 9, 46 - відповідно пер-
ший і другий ДЧ; 10, 24, 38 - відповідно перший, 
другий і третій генератори імпульсів; 11 - ПН; 12 - 
диференціальний підсилювач; 14 - регістр з інвер-
сними виходами; 15 - ЗК; 16, 18 - перший і другий 
суматори відповідно; 17 - ЗШЗТ; 19 - цифровий 
компаратор; 25 - ЗР двигуна; 27 - двійковий лічи-
льник ресурсу; 28 - логічний елемент АБО-НІ; 30 - 
підсилювач сигналу; 31 - сенсор вібрації; 39 - СТ; 

40 - СС обмотки збудження, причому вихід СС 1 
обмотки якоря з'єднаний із входом ПН 11 та з пе-
ршим входом першого АЦП 2, другий вхід якого 
з'єднаний з першим виходом першого РТ 6, другий 
вихід якого підключений до лічильного входу пер-
шого лічильника імпульсів 4, третій вихід першого 
РТ 6 з'єднаний з першим входом першого логічно-
го елемента І 7, другий вхід якого з'єднаний з ви-
ходом першого генератора імпульсів 10, вихід яко-
го підключений і до входу першого ДЧ 9, вихід 
якого підключений до першого входу першого РТ 
6, другий вхід якого з'єднаний із виходом БУН 8, 
вихід якого підключений і до другого входу другого 
РТ 20, і до лічильного входу двійкового лічильника 
ресурсу 27, і до другого входу третього РТ 37, і до 
першого входу четвертого РТ 47, вихідна цифрова 
шина першого АЦП 2 підключена до вхідної циф-
рової шини першого ФП 3, вихідна цифрова шина 
якого підключена до вхідної цифрової шини пер-
шого лічильника імпульсів 4, вихідна цифрова ши-
на якого з'єднана з вхідною цифровою шиною 
першого логічного елемента АБО 5, вихід якого 
з'єднаний з третім входом першого логічного еле-
мента І 7, вихід якого підключений до віднімаючого 
входу першого лічильника імпульсів 4 і до першого 
входу третього логічного елемента АБО 26, вихід 
якого підключений до віднімаючого входу двійко-
вого лічильника ресурсу 27, вхідна цифрова шина 
якого з'єднана з вихідною цифровою шиною ЗР 25, 
вихідна цифрова шина двійкового лічильника ре-
сурсу 27 підключена до вхідної цифрової шини 
логічного елемента АБО-НІ 28, вихід якого підклю-
чений до другого входу четвертого логічного еле-
мента АБО 29, вихід якого з'єднаний з входом під-
силювача сигналу 30, вихід якого з'єднаний з 
колом сигналізації контрольованого об'єкта, вихід 
ПН 11 підключений до першого входу диференцій-
ного підсилювача 12, другий вхід якого з'єднаний з 
виходом СТ 39, вихід диференціального підсилю-
вача 12 підключений до першого входу другого 
АЦП 13, другий вхід якого з'єднаний з першим ви-
ходом другого РТ 20, перший вхід якого з'єднаний 
з виходом другого генератора імпульсів 24, вихід 
якого підключений і до другого входу другого логі-
чного елемента І 21, перший вхід якого з'єднаний з 
четвертим виходом другого РТ 20, другий вихід 
якого підключений до лічильного входу регістра 
14, вхідна цифрова шина якого з'єднана з вихід-
ною цифровою шиною другого АЦП 13, вихідна 
цифрова шина якого підключена і до вхідної циф-
рової шини другого лічильника імпульсів 22, і до 
другої вхідної цифрової шини другого суматора 18, 
перша вхідна цифрова шина якого з'єднана з вихі-
дною цифровою шиною першого суматора 16, дру-
га вхідна цифрова шина якого з'єднана з вихідною 
цифровою шиною ЗК 15, перша вхідна цифрова 
шина першого суматора 16 підключена до вихідної 
цифрової шини регістра 14, вихідна цифрова шина 
ЗШЗТ підключена до першої вхідної цифрової ши-
ни цифрового компаратора 19, друга вхідна циф-
рова шина якого підключена до вихідної цифрової 
шини другого суматора 18, третій вихід другого РТ 
20 підключений до лічильного входу другого лічи-
льника імпульсів 22, віднімаючий вхід якого з'єд-
наний з виходом другого логічного елемента І 21, 
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вихід якого з'єднаний і з другим входом третього 
логічного елемента АБО 26, вихідна цифрова ши-
на другого лічильника імпульсів 22 підключена до 
вхідної цифрової шини другого логічного елемента 
АБО 23, вихід якого підключений до третього вхо-
ду другого логічного елемента І 21, вихід цифрово-
го компаратора 19 підключений до першого входу 
четвертого логічного елемента АБО 29, вихід CB 
31 підключений до першого входу третього АЦП 
32, другий вхід якого з'єднаний з першим виходом 
третього РТ 37, другий вихід якого підключений до 
лічильного входу третього лічильника імпульсів 34, 
третій вихід третього РТ 37 з'єднаний з першим 
входом третього логічного елемента І 36, другий 
вхід якого з'єднаний з виходом третього генерато-
ра імпульсів 38, вихід якого підключений і до пер-
шого входу третього РТ 37, вихідна цифрова шина 
третього АЦП 32 підключена до вхідної цифрової 
шини другого ФП 33, вихідна цифрова шина якого 
підключена до вхідної цифрової шини третього 
лічильника імпульсів 34, вихідна цифрова шина 
якого з'єднана з вхідною цифровою шиною п'ятого 
логічного елемента АБО 35, вихід якого з'єднаний 
з третім входом третього логічного елемента 136, 
вихід якого підключений до віднімаючого входу 
третього лічильника імпульсів 34 і до третього 
входу третього логічного елемента АБО 26, вихід 
СС 40 обмотки збудження з'єднаний із першим 
входом четвертого АЦП 41, другий вхід якого з'єд-
наний з першим виходом четвертого РТ 47, другий 
вихід якого підключений до лічильного входу чет-
вертого лічильника імпульсів 43, третій вихід чет-
вертого РТ 47 з'єднаний з першим входом четвер-
того логічного елемента І 45, другий вхід якого 
з'єднаний з виходом першого генератора імпульсів 
10, вихід якого підключений і до входу другого ДЧ 
46, вихід якого з'єднаний із другим входом четвер-
того РТ 47, вихідна цифрова шина четвертого АЦП 
41 підключена до вхідної цифрової шини третього 
ФП 42, вихідна цифрова шина якого підключена до 
вхідної цифрової шини четвертого лічильника ім-
пульсів 43, вихідна цифрова шина якого з'єднана з 
вхідною цифровою шиною шостого логічного еле-
мента АБО 44, вихід якого з'єднаний з третім вхо-
дом четвертого логічного елемента І 45, вихід яко-
го підключений до віднімаючого входу четвертого 
лічильника імпульсів 43 і до четвертого входу тре-
тього логічного елемента АБО 26. 

Запропонований пристрій працює таким чи-
ном. При подачі напруги живлення на схему БУН 8 
коротким імпульсом переводить в початковий ну-
льовий стан перший РТ 6, другий РТ 20, третій РТ 
37 і четвертий РТ 47, а при подачі імпульсу на 
двійковий лічильник ресурсу 27, в останній запису-
ється значення робочого ресурсу двигуна із ЗР 25. 
Одночасно на виходах першого 10, другого 24 і 
третього 38 генераторів імпульсів починають ви-
роблятися послідовності імпульсів. 

Припускається, що в блоці ЗШЗТ 17 записане 
максимально допустиме значення швидкості зміни 
температури, а в блоці ЗР 25 в цифровому вигляді 
записане значення робочого ресурсу електричного 
двигуна. 

У частині схеми, що містить блоки 1-10, здійс-
нюється вимірювання значення струму обмотки 

якоря електродвигуна і його перерахунок у виділе-
не тепло з подальшим урахуванням в зміні залиш-
кового ресурсу двигуна. 

Послідовності імпульсів з першого генератора 
імпульсів 10 поступають на другий вхід першого 
логічного елемента І 7 і на вхід першого ДЧ 9, на 
виході якого з'являється кожен k-ий імпульс з тих, 
що на нього поступають. Число k підбирається 
таким чином, щоб узгодити роботу частин при-
строю. Далі імпульси з виходу першого ДЧ 9 пос-
тупають на вхід першого РТ 6. На першому такті 
вимірювання струму обмотки якоря з першого ви-
ходу першого РТ 6 подається сигнал дозволу зчи-
тування інформації з СС 1 обмотки якоря на пер-
ший АЦП 2, де аналоговий сигнал перетворюється 
в цифровий код, який потім подається на вхід 
першого ФП 3, на виході якого формується циф-
ровий код, що відповідає рівню відпрацьованого 
ресурсу двигуном за струмом обмотки якоря. На 
другому такті вимірювання струму обмотки якоря з 
другого виходу першого РТ 6 подається сигнал 
дозволу зчитування інформації з ФП 3 на лічиль-
ний вхід першого лічильника імпульсів 4, з виходу 
якого цифровий код через перший логічний еле-
мент АБО 5 подається на третій вхід першого логі-
чного елемента І 7. На третьому такті вимірювання 
струму обмотки якоря на третьому виході першого 
РТ 6 з'являється сигнал, який подається на пер-
ший вхід першого логічного елемента 17. На вихо-
ді останнього з'являється сигнал логічної одиниці, 
який одночасно подається на віднімаючий вхід 
першого лічильника імпульсів 4 і на перший вхід 
третього логічного елемента АБО 26. У випадку 
обнуління першого лічильника імпульсів 4, на ви-
ході першого логічного елемента І 7 з'явиться сиг-
нал логічного нуля. З виходу четвертого логічного 
елемента АБО 26 сигнал поступає на віднімаючий 
вхід двійкового лічильника ресурсу 27, в якому від 
залишкового ресурсу двигуна віднімається відпра-
цьований ресурс, обумовлений старінням ізоляції 
обмотки якоря, викликаного струмом, що в ній 
протікає. У випадку обнуління двійкового лічильни-
ка ресурсу 27, що свідчить про вичерпання ресур-
су роботи двигуна, останній відключається від ме-
режі сигналом, поданим із виходу логічного 
елемента АБО-НІ 28 через п'ятий логічний еле-
мент АБО 29 і підсилювач сигналу 30, або ж вида-
ється попереджувальний сигнал експлуатаційному 
персоналу (в коло сигналізації). 

У частині схеми, що містить блоки 11-24 та 39, 
здійснюється вимірювання значення температури і 
перетворення її у відповідне значення відпрацьо-
ваного ресурсу двигуном. 

Послідовності імпульсів з другого генератора 
імпульсів 24 поступають на другий вхід другого 
логічного елемента 121 і на вхід другого РТ 20. З 
виходу СТ 39 сигнал, який відповідає температурі 
обмотки якоря двигуна, поступає на другий вхід 
диференціального підсилювача 12, на перший вхід 
якого поступає сигнал з ПН 11, а на вхід останньо-
го поступає сигнал з СС 1 обмотки якоря. На пер-
шому такті вимірювання температури з першого 
виходу другого РТ 20 подається сигнал дозволу 
зчитування інформації з диференціального підси-
лювача 12 на другий АЦП 13, де аналоговий сиг-
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нал, що відповідає перевищенню температури 
електричного двигуна, яка подається від СТ 39, 
над температурою, викликаною нагрівом при про-
тіканні струму в обмотці якоря, перетворюється в 
цифровий код. На другому такті вимірювання тем-
ператури цифровий код з виходу другого АЦП 13 
записується в регістр 14 по сигналу, який надхо-
дить на лічильний вхід цього регістра з другого 
виходу другого РТ 20. Далі цифровий код з виходу 
регістра 14 поступає на перший вхід першого су-
матора 16, на другий вхід якого поступає також 
цифровий код із ЗК 15. Сумарний цифровий код з 
виходу першого суматора 16 надходить на перший 
вхід другого суматора 18, на другий вхід якого на-
дходить цифровий код з виходу другого АЦП 13. 
На виході другого суматора 18 формується циф-
ровий код, що відповідає швидкості зміни темпе-
ратури. У випадку перевищення швидкості зміни 
температури максимально допустимого значення, 
яке записане у цифровому коді в ЗШЗТ 17, на ви-
ході цифрового компаратора 19 з'являється сиг-
нал логічної одиниці, який через четвертий логіч-
ний елемент АБО 29 і підсилювач сигналу 30 
подається на відключення двигуна від мережі (в 
коло сигналізації). В іншому випадку на виході ци-
фрового компаратора 19 присутній сигнал логічно-
го нуля. На третьому такті вимірювання темпера-
тури на третьому виході другого РТ 20 з'являється 
сигнал, який подається на лічильний вхід другого 
лічильника імпульсів 22. При цьому останньому 
надається дозвіл зчитування інформації з другого 
АЦП 13. Далі цифровий код з виходу другого лічи-
льника імпульсів 22 через другий логічний еле-
мент АБО 23 подається на третій вхід другого ло-
гічного елемента І 21. На виході останнього 
з'являється сигнал логічної одиниці, який одночас-
но подається на віднімаючий вхід другого лічиль-
ника імпульсів 22 і на другий вхід третього логічно-
го елемента АБО 26. У випадку обнуління другого 
лічильника імпульсів 22, на виході другого логічно-
го елемента І 21 присутній сигнал логічного нуля. 
В двійковому лічильнику ресурсу 27 від залишко-
вого ресурсу двигуна віднімається відпрацьований 
ресурс, обумовлений старінням ізоляції обмотки 
якоря перевищенням температури. 

У частині схеми, що містить блоки 31-38, здій-
снюється вимірювання рівня вібрації електродви-
гуна і його перерахунок у відповідне значення від-
працьованого ресурсу двигуном. 

Послідовності імпульсів з третього генератора 
імпульсів 38 поступають на другий вхід третього 
логічного елемента І 36 і на перший вхід третього 
РТ 37. На першому такті вимірювання вібрації з 
першого виходу третього РТ 37 подається сигнал 
дозволу зчитування інформації із СВ 31 на третій 
АЦП 32, де аналоговий сигнал перетворюється в 
цифровий код, який потім подається на вхід друго-
го ФП 33, на виході якого формується цифровий 
код, що відповідає рівню відпрацьованого ресурсу 

електродвигуна за впливом вібрації. На другому 
такті вимірювання вібрації із другого виходу тре-
тього РТ 37 подається сигнал дозволу зчитування 
інформації із другого ФП 33 на лічильний вхід тре-
тього лічильника імпульсів 34, з виходу якого циф-
ровий код через п'ятий логічний елемент АБО 35 
подається на третій вхід третього логічного еле-
мента 136. На третьому такті вимірювання вібрації 
на третьому виході третього РТ 37 з'являється 
сигнал, який подається на перший вхід третього 
логічного елемента І 36. На виході останнього 
з'являється сигнал логічної одиниці, який одночас-
но подається на віднімаючий вхід третього лічиль-
ника імпульсів 34 і на третій вхід третього логічно-
го елемента АБО 26. У випадку обнуління третього 
лічильника імпульсів 34 на виході третього логіч-
ного елемента І 36 з'явиться сигнал логічного ну-
ля. 

У частині схеми, що містить блоки 40-47, здій-
снюється вимірювання значення струму обмотки 
збудження електродвигуна і його перерахунок у 
виділене тепло з подальшим урахуванням в зміні 
залишкового ресурсу двигуна. 

Послідовності імпульсів з першого генератора 
імпульсів 10 поступають на другий вхід четвертого 
логічного елемента І 45 і на вхід другого ДЧ 46, на 
виході якого з'являється кожен n-ий імпульс з тих, 
що на нього поступають. Число n підбирається 
таким чином, щоб узгодити роботу частин при-
строю. Далі імпульси з виходу другого ДЧ 46 пос-
тупають на вхід четвертого РТ 47. На першому 
такті вимірювання струму обмотки збудження з 
першого виходу четвертого РТ 47 подається сиг-
нал дозволу зчитування інформації з СС 40 обмо-
тки збудження на четвертий АЦП 41, де аналого-
вий сигнал перетворюється в цифровий код, який 
потім подається на вхід третього ФП 42, на виході 
якого формується цифровий код, що відповідає 
рівню відпрацьованого ресурсу двигуном за стру-
мом обмотки збудження. На другому такті вимірю-
вання струму обмотки збудження з другого виходу 
четвертого РТ 47 подається сигнал дозволу зчиту-
вання інформації з третього ФП 42 на лічильний 
вхід четвертого лічильника імпульсів 43, з виходу 
якого цифровий код через шостий логічний еле-
мент АБО 44 подається на третій вхід четвертого 
логічного елемента І 45. На третьому такті вимі-
рювання струму обмотки збудження на третьому 
виході четвертого РТ 47 з'являється сигнал, який 
подається на перший вхід четвертого логічного 
елемента І 45. На виході останнього з'являється 
сигнал логічної одиниці, який одночасно подається 
на віднімаючий вхід четвертого лічильника імпуль-
сів 43 і на четвертий вхід третього логічного еле-
мента АБО 26. У випадку обнуління четвертого 
лічильника імпульсів 43, на виході четвертого логі-
чного елемента І 45 з'явиться сигнал логічного 
нуля.
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