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(57) Пристрій для контролю ресурсу ізоляції елек-
трообладнання, що містить перший підсилювач,
чотири функціональних перетворювачі, аналого-
цифровий перетворювач, вихідна цифрова шина
якого з'єднана з першою вхідною цифровою ши-
ною індикатора, другою вхідною цифровою шиною
другого суматора, вхідною шиною другого функці-
онального перетворювача, другою вхідною циф-
ровою шиною першого суматора, вихідна цифрова
шина якого підключена до першої вхідної цифро-
вої шини першого функціонального перетворюва-
ча, вихідна цифрова шина якого з'єднана з пер-
шою вхідною цифровою шиною другого суматора,
вихідна цифрова шина третього суматора приєд-
нана до першої вхідної цифрової шини четвертого
функціонального перетворювача, вихід першого
цифрового компаратора підключений до першого
входу індикатора, який відрізняється тим, що він
містить перший, другий, третій сенсори темпера-
тури і сенсор температури навколишнього середо-
вища, виходи яких з'єднані ВІДПОВІДНО ЗІ входами
першого, другого, третього та четвертого підсилю-
вачів, вихід четвертого підсилювача підключений
до перших входів першого, другого та третього
аналогових суматорів, другі входи яких з'єднані
ВІДПОВІДНО з виходами першого, другого та третьо-
го підсилювачів, а виходи підключені ВІДПОВІДНО ДО
першого, другого та третього входів комутатора,
вихід якого з єднаний зі входом аналого-
цифрового перетворювача та з першим входом
пікового детектора, вихід генератора імпульсів
підключений до першого входу першого лічильни-
ка імпульсів, вихідна цифрова шина якого з'єднана
з вхідною цифровою шиною третього функціона-
льного перетворювача, перший, другий та третій
виходи якого підключені до шостого, сьомого та
восьмого входів комутатора ВІДПОВІДНО, ДО третіх
входів третього, четвертого та п'ятого регістрів
ВІДПОВІДНО та до першого, другого та третього вхо-
дів першого елемента АБО, вихід якого приєдна-

ний до другого входу пікового детектора, вихід
якого підключений до четвертого входу комутато-
ра, п'ятий вхід якого з'єднаний з четвертим вихо-
дом третього функціонального перетворювача,
пятий вихід якого приєднаний до другого входу
першого регістра, шостий вихід третього функціо-
нального перетворювача підключений до другого
входу другого регістра, сьомий, восьмий та дев'я-
тий виходи третього функціонального перетворю-
вача приєднані до других входів третього, четвер-
того та пятого регістрів ВІДПОВІДНО та ВІДПОВІДНО
до першого, другого та третього входів другого
елемента АБО, вихід якого приєднаний до другого
входу шостого регістра, третій вхід якого разом з
четвертими входами третього, четвертого та
п'ятого регістрів і другим входом першого лічиль-
ника імпульсів підключені до виходу блока встано-
влення нуля, вихідна цифрова шина другого сума-
тора приєднана до вхідної цифрової шини другого
регістра, вихідна цифрова шина якого підключена
до третьої вхідної цифрової шини індикатора, ви-
хідна цифрова шина аналого-цифрового перетво-
рювача приєднана до другої вхідної цифрової ши-
ни індикатора та до вхідної цифрової шини
першого регістра, вихідна цифрова шина якого
з'єднана з першою вхідною цифровою шиною
першого суматора, вихідна цифрова шина другого
функціонального перетворювача підключена до
першої вхідної цифрової шини четвертого сумато-
ра, вихідна цифрова шина якого з'єднана з вхід-
ними цифровими шинами третього, четвертого та
п'ятого регістрів, ВИХІДНІ цифрові шини яких під-
ключені до вхідної цифрової шини шостого регіст-
ра та до другої вхідної цифрової шини першого
цифрового компаратора, перша вхідна цифрова
шина якого з'єднана з вхідною цифровою шиною
блока задавання ресурсу, вихідна цифрова шина
шостого регістра приєднана до другої вхідної циф-
рової шини четвертого суматора, четвертий вихід
третього функціонального перетворювача з'єдна-
ний з другими входами першого елемента І та по-
дільника частоти і з входом другого лічильника
імпульсів, вихідна цифрова шина якого підключена
до вхідної цифрової шини подільника частоти, ви-
хід та вихідна цифрова шина якого з'єднані ВІДПО-
ВІДНО з першим входом елемента І та з вхідною
цифровою шиною третього елемента АБО, вихід
якого підключений до першого входу другого еле-
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мента I, другий вхід якого разом із входом однові-
братора з'єднані з виходом другого цифрового
компаратора, перша вхідна цифрова шина якого
разом із першою вхідною цифровою шиною тре-
тього цифрового компаратора та з вхідною циф-
ровою шиною восьмого регістра підключені до
вихідної цифрової шини першого суматора, другий
вхід восьмого регістра разом з другим входом
сьомого регістра з'єднані з виходом третього еле-
мента І, вхідна цифрова шина сьомого регістра
разом з першою вхідною цифровою шиною тре-
тього суматора підключені до вихідної цифрової
шини шинного формувача, друга вхідна цифрова
шина третього суматора з'єднана з вихідною циф-
ровою шиною сьомого регістра, вихідні цифрові
шини першого та другого блоків задавання рівнів
підключені до других вхідних цифрових шин друго-
го та третього цифрових компараторів відповідно,
вхідна цифрова шина шинного формувача з'єдна-
на з вихідною цифровою шиною аналого-
цифрового перетворювача, а другий вхід підклю-
чений до виходу четвертого елемента АБО, другий

вхід якого разом з першим входом третього еле-
мента І з'єднані з виходом третього цифрового
компаратора, другий вхід третього елемента І під-
ключений до виходу першого елемента І, вихід
другого елемента І з'єднаний з першим входом
четвертого елемента АБО, вихід одновібратора
підключений до першого входу четвертого елеме-
нта І, другий вхід якого з'єднаний з виходом четве-
ртого цифрового компаратора, перша вхідна циф-
рова шина якого разом з вихідною цифровою
шиною дев'ятого регістра підключені до вихідної
цифрової шини першого функціонального пере-
творювача, перший вхід дев'ятого регістра з'єдна-
ний з виходом блока встановлення нуля, третій
вхід підключений до виходу четвертого елемента І,
а вихідна цифрова шина з'єднана з другою вхід-
ною цифровою шиною четвертого цифрового ком-
паратора та з другою вхідною цифровою шиною
першого функціонального перетворювача, друга
вхідна цифрова шина четвертого функціонального
перетворювача підключена до вихідної цифрової
шини восьмого регістра.

Корисна модель відноситься до області елект-
ротехніки і може бути використана для вимірюван-
ня ресурсу ізоляції електрообладнання.

Відомий пристрій для прогнозування темпера-
тури нагріву та вимірювання вичерпання ресурсу
ізоляції обмоток електрообладнання в процесі
експлуатації [А.С. СРСР №1693569, М. кл.
G01R31/00, бюл. №43 1991], що містить вимірювач
перевищення температури обмоток над темпера-
турою оточуючого середовища, перший і другий
виходи якого з'єднані з першим та другим входами
підсилювача, вихід якого підключений до входу
аналого-цифрового перетворювача, вихід якого
з'єднаний з першим входом індикатора, першими
входами першого та другого суматорів, входом
першого програмованого перетворювача, та зі
входом оперативного запам'ятовуючого блоку,
вихід якого підключений до другого входу першого
суматора, вихід якого приєднаний до входу друго-
го програмованого перетворювача, вихід якого
підключений до другого входу другого суматора,
вихід якого з'єднаний з другим входом індикатора,
вихід першого програмованого перетворювача
підключений через блок степеневої функції до
входу третього програмованого перетворювача,
вихід якого з'єднаний зі входом інтегратора, вихід
якого підключений до третього входу індикатора.

Головним недоліком даного пристрою є його
низька точність, тому що він не дозволяє врахову-
вати вичерпання ресурсу ізоляції електрооблад-
нання із врахуванням нерівномірності розподілу
температури ізоляції електрообладнання і не до-
зволяє враховувати зміну величини сталої часу

нагріву.
За прототип обрано пристрій для прогнозу-

вання температури нагріву та вимірювання вичер-
пання ресурсу ізоляції обмоток електрообладнан-
ня в процесі експлуатації [А.С. СРСР
№1769161А2, М. кл. G01R31/00, бюл. №38 1992],
що містить вимірювач перевищення температури
обмоток над температурою оточуючого середови-
ща, вихід якого з'єднаний із входом підсилювача,
вихід якого підключений до входу аналого-
цифрового перетворювача, вихід якого з'єднаний з
першим входом блока порівняння і контролю, дру-
гий вхід якого підключений до виходу першого су-
матора, перший вихід блока порівняння і контролю
з'єднаний з другим входом ключа, перший вихід
якого приєднаний до першого входу третього су-
матора, другий вхід якого з'єднаний з першим ви-
ходом другого оперативного запам'ятовуючого
пристрою, вхід якого приєднаний до другого входу
блока порівняння і контролю, а другий вихід до
другого входу четвертого програмованого пере-
творювача, другий вхід якого підключений до ви-
ходу третього суматора, а вихід до блока порів-
няння, перший вихід якого з'єднаний з другим
входом другого програмованого перетворювача, а
другий вихід з першим входом індикатора, вихід
аналого-цифрового перетворювача з'єднаний з
входом ключа, з третім входом індикатора, пер-
шими входами першого та другого суматорів, вхо-
дом першого програмованого перетворювача, та зі
входом оперативного запам'ятовуючого блоку,
вихід якого підключений до другого входу першого
суматора, вихід якого приєднаний до першого
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входу другого програмованого перетворювача,
вихід якого підключений до другого входу другого
суматора, вихід якого з'єднаний з третім входом
індикатора, вихід першого програмованого пере-
творювача підключений через блок степеневої
функції до входу третього програмованого пере-
творювача, вихід якого з'єднаний зі входом інтег-
ратора, вихід якого підключений до четвертого
входу індикатора.

Головним недоліком даного пристрою є його
низька точність, тому що він не дозволяє врахову-
вати вичерпання ресурсу ізоляції електрооблад-
нання із врахуванням нерівномірності розподілу
температури ізоляції електрообладнання.

В основу корисної моделі поставлено задачу
вдосконалення пристрою для контролю ресурсу
ізоляції електрообладнання, в якому за рахунок
введення нових блоків та зв'язків між ними досяга-
ється можливість визначати витрачання ресурсу
ізоляції електрообладнання із врахуванням режи-
му зміни температурного розподілу в ізоляції елек-
трообладнання, що дозволяє підвищити точність
роботи пристрою.

Поставлена задача досягається тим, що в
пристрій для контролю ресурсу ізоляції електро-
обладнання, що містить перший підсилювач, чоти-
ри програмованих перетворювача (в подальшому
функціональні перетворювачі), аналого-цифровий
перетворювач, вихід якого (в подальшому вихідна
цифрова шина) з'єднаний з першим входом (в по-
дальшому перша вхідна цифрова шина) індикато-
ра, другим входом (в подальшому друга вхідна
цифрова шина) другого суматора, входом (в пода-
льшому вхідна цифрова шина) другого функціона-
льного перетворювача, другим входом (в подаль-
шому друга вхідна цифрова шина) першого
суматора, вихід (в подальшому вихідна цифрова
шина) якого підключений до входу (в подальшому
вхідна цифрова шина) першого функціонального
перетворювача, вихід (в подальшому вихідна ци-
фрова шина) якого з'єднаний з першим входом (в
подальшому перша вхідна цифрова шина) другого
суматора, вихід (в подальшому вихідна цифрова
шина) третього суматора приєднаний до входу (в
подальшому вхідна цифрова шина) четвертого
функціонального перетворювача, вихід блока по-
рівняння (в подальшому перший цифровий компа-
ратор) підключений до першого входу індикатора,
введено перший, другий, третій сенсори темпера-
тури і сенсор температури навколишнього середо-
вища, виходи яких з'єднані відповідно зі входами
першого, другого, третього та четвертого підсилю-
вачів, вихід четвертого підсилювача підключений
до перших входів першого, другого та третього
аналогових суматорів, другі входи яких з'єднані
відповідно з виходами першого, другого та третьо-
го підсилювачів, а виходи підключені відповідно до
першого, другого та третього входів комутатора,
вихід якого з'єднаний зі входом аналого-
цифрового перетворювача та з першим входом
пікового детектора, вихід генератора імпульсів
підключений до першого входу першого лічильни-
ка імпульсів, вихідна цифрова шина якого з'єднана
з вхідною цифровою шиною третього функціона-
льного перетворювача, перший, другий та третій

виходи якого підключені до шостого сьомого та
восьмого входів комутатора відповідно, до третіх
входів третього, четвертого та п'ятого регістрів
відповідно та до першого, другого та третього вхо-
дів першого елемента АБО, вихід якого приєдна-
ний до другого входу пікового детектора, вихід
якого підключений до четвертого входу комутато-
ра, п'ятий вхід якого з'єднаний з четвертим вихо-
дом третього функціонального перетворювача,
п'ятий вихід якого приєднаний до другого входу
першого регістра, шостий вихід третього функціо-
нального перетворювача підключений до другого
входу другого регістра, сьомий, восьмий та дев'я-
тий виходи третього функціонального перетворю-
вача приєднані до других входів третього, четвер-
того та п'ятого регістрів відповідно та відповідно
до першого, другого та третього входів другого
елемента АБО, вихід якого приєднаний до другого
входу шостого регістра, третій вхід якого разом з
четвертими входами третього, четвертого та п'ято-
го регістрів і другим входом першого лічильника
імпульсів підключені до виходу блока встановлен-
ня нуля, вихідна цифрова шина другого суматора
приєднана до вхідної цифрової шини другого регі-
стра, вихідна цифрова шина якого підключена до
третьої вхідної цифрової шини індикатора, вихідна
цифрова шина аналого-цифрового перетворювача
приєднана другої вхідної цифрової шини індикато-
ра та до вхідної цифрової шини першого регістра,
вихідна цифрова шина якого з'єднана з першою
вхідною цифровою шиною першого суматора, ви-
хідна цифрова шина другого функціонального пе-
ретворювача підключена до першої вхідної циф-
рової шини четвертого суматора, вихідна цифрова
шина якого з'єднана з вхідними цифровими шина-
ми третього, четвертого та п'ятого регістрів, вихід-
ні цифрові шини яких підключені до вхідної циф-
рової шини шостого регістра та до другої вхідної
цифрової шини першого цифрового компаратора,
перша вхідна цифрова шина якого з'єднана з вхід-
ною цифровою шиною блока задавання ресурсу,
вихідна цифрова шина шостого регістра приєдна-
на до другої вхідної цифрової шини четвертого
суматора, четвертий вихід третього функціональ-
ного перетворювача з'єднаний з другими входами
першого елемента І та дільника частоти і з входом
другого лічильника імпульсів, вихідна цифрова
шина якого підключена до вхідної цифрової шини
дільника частоти, вихід та вихідна цифрова шина
якого з'єднані відповідно з першим входом елеме-
нта І та з вхідною цифровою шиною третього еле-
мента АБО, вихід якого підключений до першого
входу другого елемента І, другий вхід якого разом
із входом одновібратора з'єднані з виходом друго-
го цифрового компаратора, перша вхідна цифрова
шина якого разом із першою вхідною цифровою
шиною третього цифрового компаратора та з вхід-
ною цифровою шиною восьмого регістра підклю-
чені до вихідної цифрової шини першого суматора,
другий вхід восьмого регістра разом з другим вхо-
дом сьомого регістра з'єднані з виходом третього
елемента І, вхідна цифрова шина сьомого регістра
разом з першою вхідною цифровою шиною тре-
тього суматора підключені до вихідної цифрової
шини шинного формувача, друга вхідна цифрова
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імпульсів на виході генератора імпульсів 5 на ви-
ході першого лічильника імпульсів 7 формується
певний цифровий код, і по кожному певному зна-
ченню цифрового коду на виході третього функці-
онального перетворювача 12 формується певна
послідовність імпульсів. При подачі першого імпу-
льсу з виходу генератора імпульсів 5 на сьомому
виході третього функціонального перетворювача
12 встановлюється сигнал логічної одиниці, який
подається на третій вхід третього регістра 40, в
результаті чого інформація, яка записана в ньому,
і яка відповідає спрацюванню ресурсу ізоляції, що
контролюється першим сенсором температури 2
записується в шостий регістр 49, за вихідним сиг-
налом другого елемента АБО 21. В момент подачі
сигналу на вхідну цифрову шину шостого регістра
49 цей же сигнал подається на другу вхідну шину
першого цифрового компаратора 52, в якому він
порівнюється із сигналом, який поступає на першу
вхідну цифрову шину з блока задавання ресурсу
48. Якщо значення сигналу на другому вході циф-
рового компаратора 52 перевищує значення сиг-
налу виходу блока задавання ресурсу 48, то на
виході цифрового компаратора 52 з'являється сиг-
нал, який поступає на третій вхід індикатора 54 і
свідчить про вичерпання заданого ресурсу ізоляції
і про необхідність виведення обладнання з екс-
плуатації.

При подачі другого імпульсу з виходу генера-
тора імпульсів 5 на першому виході третього фун-
кціонального перетворювача 12 встановлюється
сигнал логічної одиниці, який подається на вось-
мий вхід комутатора 20, що відповідає передачі
сигналу температури з виходу першого аналогово-
го суматора 14 на вхід аналого-цифрового пере-
творювача 25, в якому цей сигнал перетворюється
в цифровий код. Одночасно сигнал з виходу кому-
татора 20 поступає на перший вхід пікового детек-
тора 26 і записується в ньому по сигналу з виходу
першого елементу АБО 23 у випадку, коли поточне
значення сигналу перевищує те, що записане в
піковому детекторі 26. Сигнал з виходу аналого-
цифрового перетворювача 25 подається на вхід
другого функціонального перетворювача 27, в
якому відбувається обчислення вичерпання ре-
сурсу ізоляції (вираз 1) за температурою першого
сенсора температури, значення вичерпання ре-
сурсу якого додається в четвертому суматорі 32
до попереднього значення вичерпання ресурсу
ізоляції (коли пристрій тільки введений в експлуа-
тацію, тоді попереднє значення вичерпання ресур-
су дорівнює нулю) і сигнал, який відповідає сумар-
ному значенню записується в третій регістр 40 за
керуючим сигналом, який подається на другий
його вхід з першого виходу третього функціональ-
ного перетворювача 12.

Аналогічним чином пристрій працює у випадку,
коли в інші регістри: другий 41 і третій 42 запису-
ється значення відпрацьованого ресурсу ізоляції
при вимірюванні температури за допомогою сен-
сорів температури: другого 3 і четвертого 4 відпо-
відно. Відмінність полягає лише в тому, що третій
функціональний перетворювач 12 формує інші
послідовності імпульсів для коректної роботи при-
строю, які формуються за третім, четвертим, п'я-

тим і шостим імпульсами генератора імпульсів 5 у
вигляді відповідних тактів.

При подачі сьомого імпульсу з виходу генера-
тора імпульсів 5 на четвертому виході третього
функціонального перетворювача 12 встановлю-
ється сигнал, який подається на п'ятий вхід кому-
татора 20, внаслідок чого сигнал з виходу пікового
детектора 26 поступає на четвертий вхід комута-
тора 20, який відповідає максимальному значенню
температури першого 2, другого 3 або третього 4
сенсорів температури. З виходу комутатора 20 цей
же сигнал надходить на вхід аналого-цифрового
перетворювача 25 на виході якого з'являється від-
повідний цифровий код, що поступає на першу
вхідну шину індикатора 54 і відповідає максималь-
ній температурі ізоляції електрообладнання.

В попередньому циклі роботи пристрою в пе-
рший регістр 31 записано значення максимальної
температури, яке було зафіксовано в тому циклі
роботи пристрою. В момент появи цифрового ко-
ду, що відповідає максимальній температурі на
виході аналого-цифрового перетворювача 25, на
виході першого суматора 35 з являється сигнал
зміни температури, який після першого функціона-
льного перетворювача 39 у вигляді T H (dx/dt)

подається на вхід другого суматора 46, де здійс-
нюється його додавання до сигналу поточної мак-
симальної температури і у вигляді сигналу, що
відповідає x + T H ( d t / d t ) записується в другий

регістр 51 по сигналу з шостого виходу функціона-
льного перетворювача 12 у восьмому такті роботи
та виводиться на індикатор 54.

При подачі дев'ятого імпульсу з виходу гене-
ратора імпульсів 5 на п'ятому виході третього фун-
кціонального перетворювача 12 встановлюється
сигнал, що подається на другий вхід першого регі-
стра 31, в результаті чого відбувається запис в
нього поточного значення максимальної темпера-
тури для використання в наступному циклі роботи
пристрою в якості попереднього значення макси-
мальної температури для обчислення зміни цієї
температури.

При подачі сигналу з четвертого виходу тре-
тього функціонального перетворювача 12 на вхід
другого лічильника імпульсів 13 на його виході
формується певний цифровий код, і по кожному
певному значенню цифрового коду на виході діль-
ника частоти формується певна послідовність ім-
пульсів, частота яких залежить від його парамет-
рів і є меншою за частоту (вхідних імпульсів. На
виході третього елемента АБО 18 виникає сигнал
одиниці коли на його вході з'являється вхідний
сигнал. Цифровий код, який відповідає зміні тем-
ператури поступає на першу цифрову шину тре-
тього цифрового компаратора 34 з вихідної циф-
рової шини першого суматора 35, і при рівності
величини сигналу, який відповідає швидкості на-
ростання температури, з першим заданим рівнем
U1 (вираз 4) або у випадку коли величина сигналу
є меншою цього рівня, який надходить з виходу
першого блоку задавання рівня ЗО на другу вхідну
цифрову шину третього компаратора 34, на його
виході з'являється сигнал, який поступає на пер-
ший вхід третього елемента І 38, на другий вхід
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якого поступає сигнал з виходу першого елемента
І 19, і на виході третього елемента АБО 38 з'явля-
ється сигнал, за яким у восьмий регістр 43 запису-
ється сигнал, який відповідає даній зміні темпера-
тури. За цим же сигналом відбувається запис
значення поточної температури при даній її зміні в
сьомий регістр 36, яка надходить з шинного фор-
мувача 28 за сигналом, який поступає на другий
його вхід з виходу четвертого елемента АБО 24,
який з'являється при надходженні сигналу на ви-
ході третього цифрового компаратора.

U1 = (0,5 + 0,55) U t ,C7c. (4)

де Ut - гранична швидкість наростання темпе-
ратури електрообладнання.

Цифровий код, який відповідає зміні темпера-
тури поступає на першу цифрову шину другого
цифрового компаратора 33 з вихідної цифрової
шини першого суматора 35, і при рівності величи-
ни сигналу, який відповідає швидкості наростання
температури з другим заданим рівнем U2 (вираз 5)
або у випадку, коли величина сигналу менше цьо-
го рівня, який поступає з виходу другого блоку за-
давання рівня 29, на його виході з'являється сиг-
нал, який поступає на вхід одновібратора 38 і на
перший вхід другого елемента І, на другий вхід
якого надходить сигнал з виходу третього елемен-
та АБО 18 і на його виході з'являється сигнал який
поступає на перший вхід четвертого елемента
АБО 24, вихідний сигнал з якого поступає на дру-
гий вхід шинного формувача 28, при цьому зна-
чення поточної температури надходить на першу
вхідну цифрову шину третього суматора 44, на
другу вхідну цифрову шину якого поступає сигнал
з виходу сьомого регістра 36, на виході третього
суматора 44 з'являється сигнал різниці вхідних
значень температур, які відповідають умовам по-
рівняння першого та другого рівня заданих темпе-
ратур, і сигнал на виході цього суматора поступає
на перший вхід четвертого функціонального пере-
творювача 47, на другий вхід якого надходить сиг-
нал з виходу восьмого регістра 43, який відповідає

зміні температури для умови порівняння з першим
заданим рівнем.

U1 = (0,05 + 0,006) • U t , С7с. (5)

На виході четвертого функціонального пере-
творювача 47 з'являється сигнал, який відповідає
величині постійної часу нагріву Тн, яка обчислю-
ється відповідно за виразом (5).

н dxK/dt ( 6 )

Дане значення сигналу поступає з виходу чет-
вертого функціонального Перетворювача 47 на
першу вхідну цифрову шину четвертого цифрово-
го компаратора 53, в якому порівнюється із попе-
реднім значенням, яке поступає на другу вхідну
цифрову шину четвертого цифрового компаратора
53 з виходу дев'ятого регістру 50. І якщо поточне
значення відрізняється від попереднього, то на
виході четвертого цифрового компаратора 50 з'я-
вляється сигнал, який надходить на другий вхід
четвертого елемента І 46, на перший вхід якого
поступає сигнал з виходу одновібратора 38, і на
його виході виникає сигнал, за яким відбувається
запис поточного значення сталої часу нагріву в
дев'ятий регістр 50, сигнал з якого поступає на
вхід першого функціонального перетворювача 39
для подальшого обчислення прогнозованої мак-
симальної температури.

Для дослідження більшої кількості точок конт-
ролю температури необхідно лише збільшити кіль-
кість сенсорів температури, підсилювачів, анало-
гових суматорів, входів комутатора, виходів
третього функціонального перетворювача та кіль-
кість регістрів врахування вичерпання ресурсу. В
будь-якому випадку, якщо відбувається вичерпан-
ня ресурсу ізоляції за одним із каналів вимірюван-
ня, оперативному персоналу подається сигнал на
індикатор 54 про необхідність виведення електро-
обладнання з експлуатації.

Робота пристрою по тактам характеризується
наведеною таблицею.

Такти
Канали

1
2
3
4
5
6
7
8
9

1

0
0
0
0
0
0
1
0
0

2

1
0
0
0
0
0
0
0
0

3

0
0
0
0
0
0
0
1
0

4

0
1
0
0
0
0
0
0
0

5

0
0
0
0
0
0
0
0
1

6

0
0
1
0
0
0
0
0
0

7

0
0
0
1
0
0
0
0
0

8

0
0
0
0
0
1
0
0
0

9

0
0
0
0
1
0
0
0
0
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