
УКРАЇНА U A (11)10447 (із) U
(51)7GO7C3/1O

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ
І НАУКИ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ ДЕПАРТАМЕНТ
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ

ВЛАСНОСТІ

ОПИС
ДО ДЕКЛАРАЦІЙНОГО ПАТЕНТУ

НА КОРИСНУ МОДЕЛЬ

видається під
відповідальність
власника
патенту

(54) ПРИСТРІЙ ДЛЯ КОНТРОЛЮ РЕСУРСУ ГРУПИ ПОВІТРЯНИХ ВИСОКОВОЛЬТНИХ ВИМИКАЧІВ

1

(21)и200504122
(22) 29 04 2005
(24)15 11 2005
(46) 15 11 2005, Бюл №11, 2005р
(72) Грабко Володимир Віталійович, Грабко Вале-
нтин Володимирович, Бабій Сергій Миколайович,
Паянок Олександр Анатолійович
(73) ВІННИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ
УНІВЕРСИТЕТ
(57) Пристрій для контролю ресурсу групи повітря-
них високовольтних вимикачів, що містить перший,
другий і третій датчики струму, виходи яких з'єд-
нані ВІДПОВІДНО зі входами першого, другого і тре-
тього компараторів і з аналоговими входами пер-
шого, другого і третього електронних ключів,
керуючі входи яких підключені ВІДПОВІДНО до пер-
шого, другого і третього входів першого елемента
АБО, виходи першого, другого і третього електро-
нних ключів з'єднані між собою і підключені до
входів четвертого і п'ятого компараторів, вихід
першого елемента АБО з'єднаний з першим вхо-
дом першого тригера, другий вхід якого, а також
другий вхід першого лічильника імпульсів підклю-
чені до виходу другого елемента АБО, перший
вхід якого з'єднаний з виходом блока установки
нуля, другий вхід підключений до виходу форму-
вача імпульсів, а третій вхід з'єднаний з виходом
блока затримки сигналу, вхід формувача імпульсів
підключений до другого входу третього елемента І,
перший вхід якого з'єднаний з виходом генератора
імпульсів, а вихід підключений до першого входу
першого лічильника імпульсів і до перших входів
сьомого, восьмого і дев'ятого елементів І, виходи
першого, другого і третього компараторів з'єднані
відповідно з першими входами десятого, одинад-
цятого і дванадцятого елементів І, виходи яких
підключені відповідно до керуючих входів першого,
другого і третього електронних ключів, а другі вхо-
ди з'єднані ВІДПОВІДНО з першим, другим і третім
виходами дешифратора, перший і другий входи
якого підключені ВІДПОВІДНО до першого і другого
виходів п'ятого лічильника імпульсів, перший вхід
якого з'єднаний з виходом тринадцятого елемента
І, а другий вхід підключений до виходу другого
елемента АБО, вихід генератора імпульсів з'єдна-
ний з другим входом тринадцятого елемента І,
вихід першого тригера підключений до входу еле-
мента НІ, вихід якого з єднаний з першим входом

тринадцятого елемента І та з першим входом дру-
гого елемента І, вихід якого підключений до тре-
тього входу дешифратора, а другий вхід та вхід
диференціюючого елемента з'єднані з виходом
шостого елемента АБО, перший, другий і третій
входи якого підключені до виходів першого, друго-
го і третього датчиків комутації через перший, дру-
гий і третій одновібратори ВІДПОВІДНО, ВИХОДИ пер-
шого, другого і третього датчиків тиску з'єднані
ВІДПОВІДНО з аналоговими входами четвертого,
п'ятого і шостого електронних ключів, керуючі вхо-
ди яких підключені ВІДПОВІДНО до першого, другого
і третього виходів дешифратора, виходи четверто-
го, п'ятого і шостого електронних ключів з'єднані
між собою і підключені до входів шостого і сьомого
компараторів, перший, другий і третій виходи де-
шифратора з'єднані відповідно з першими входа-
ми четвертого, п'ятого і шостого елементів І, другі
входи яких підключені ВІДПОВІДНО до виходів пер-
шого, другого і третього одновібраторів, а виходи
з'єднані з першим, другим і третім входами четве-
ртого елемента АБО ВІДПОВІДНО, ВИХІД ЯКОГО під-
ключений до першого входу першого елемента І,
входи другого, третього і четвертого ЛІЧИЛЬНИКІВ
імпульсів з'єднані ВІДПОВІДНО З виходами сьомого,
восьмого і дев'ятого елементів І, другі входи яких
підключені ВІДПОВІДНО до виходів першого, другого
і третього одновібраторів, вихід диференціюючого
елемента з'єднаний з першим входом другого три-
гера, вихід якого підключений до першого входу
третього елемента АБО, другий вхід якого з'єдна-
ний з виходом першого елемента І, а вихід підклю-
чений до входу формувача імпульсів, вихід першо-
го лічильника імпульсів з'єднаний з першим
входом п'ятого елемента АБО, другий вхід якого
підключений до виходу другого елемента АБО, а
вихід з'єднаний з другим входом другого тригера,
вихідна цифрова шина функціонального перетво-
рювача підключена до першої вхідної цифрової
шини цифрового компаратора, друга вхідна циф-
рова шина якого з єднана з вихідною цифровою
шиною першого лічильника імпульсів, а вихід під-
ключений до другого входу першого елемента І та
до входу блока затримки сигналу, вхід функціона-
льного перетворювача з'єднаний з виходом пер-
шого тригера, який відрізняється тим, що в нього
введено регістр, причому перший, другий, третій і
четвертий входи регістру підключені ВІДПОВІДНО до
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виходів четвертого, п'ятого, шостого і сьомого
компараторів, а п'ятий його вхід з'єднаний з пер-
шим входом першого елемента І, вихідна цифрова

шина регістру підключена до вхідної цифровою
шини функціонального перетворювача

Корисна модель відноситься до області елект-
ротехніки і може бути використана для вимірюван-
ня комутаційного ресурсу повітряних високовольт-
них вимикачів

Відомий пристрій для контролю ресурсу кому-
таційних апаратів [Патент №22225А, Україна М
кл G07C3/10, бюл №3, 1998], що містить перший,
другий і третій датчики струму, виходи яких з'єд-
нані ВІДПОВІДНО з входами першого, другого і тре-
тього компараторів і з аналоговими входами пер-
шого, другого і третього електронних ключів,
керуючі входи яких підключені ВІДПОВІДНО до пер-
шого, другого і третього входів першого елемента
АБО, виходи першого, другого і третього електро-
нних ключів з'єднані між собою і підключені до
входів четвертого і п'ятого компараторів, виходи
яких у свою чергу з'єднані ВІДПОВІДНО З першими
входами другого і третього тригерів, другі входи
яких, а також другий вхід першого тригера і другий
вхід першого лічильника імпульсів підключені до
виходу другого елемента АБО, перший вхід якого
з'єднаний з виходом блока установки нуля, другий
вхід підключений до виходу формувача імпульсів,
а третій вхід з'єднаний з виходом елемента затри-
мки сигналу, вхід якого і другий вхід першого еле-
мента І підключені до виходу третього елемента
АБО, перший, другий і третій входи якого з'єднані
ВІДПОВІДНО з виходами другого, третього і четвер-
того елементів І, виходи другого і третього триге-
рів підключені ВІДПОВІДНО до другого і третього
входів шифратора, перший, другий і третій виходи
якого з'єднані з першими входами другого, третьо-
го і четвертого елементів І, другі входи яких під-
ключені ВІДПОВІДНО до другого, третього і четверто-
го виходів першого лічильника імпульсів через
перший, другий і третій елементи Ш ВІДПОВІДНО,
вхід формувача імпульсів з'єднаний з другим вхо-
дом п'ятого елемента І, перший вхід якого підклю-
чений до виходу генератора імпульсів, а вихід
з'єднаний з першим входом першого лічильника
імпульсів і з першими входами дев'ятого, десятого
і одинадцятого елементів І, виходи першого, дру-
гого і третього компараторів з'єднані ВІДПОВІДНО З
першими входами дванадцятого, тринадцятого і
чотирнадцятого елементів І, виходи яких ВІДПОВІД-
НО підключені до керуючих входів першого, другого
і третього електронних ключів, а другі входи з'єд-
нані ВІДПОВІДНО з першим, другим і третім вихода-
ми дешифратора, перший і другий входи якого
підключені ВІДПОВІДНО до першого і другого виходів
п'ятого лічильника імпульсів, перший вхід якого
з'єднаний з виходом п'ятнадцятого елемента І, а
другий вхід підключений до виходу другого елеме-
нта АБО, вихід першого елемента АБО з'єднаний з
першим входом першого тригера, вихід якого під-
ключений до першого входу шифратора і до входу
четвертого елемента НІ, вихід якого з'єднаний з

першим входом п'ятнадцятого елемента І та з пе-
ршим входом шістнадцятого елемента І, вихід яко-
го підключений до третього входу дешифратора, а
другий вхід та вхід диференціюючого елемента
з'єднані з виходом шостого елемента АБО, пер-
ший, другий і третій входи якого підключені до ви-
ходів першого, другого і третього датчиків комута-
ції через перший, другий і третій одновібратори
ВІДПОВІДНО, вихід генератора імпульсів з'єднаний з
другим входом п'ятнадцятого елемента І, перший,
другий і третій виходи дешифратора підключені
ВІДПОВІДНО до перших входів шостого, сьомого і
восьмого елементів І, другі входи яких з'єднані
ВІДПОВІДНО з виходами першого, другого і третього
одновібраторів, а виходи підключені до першого,
другого і третього входів сьомого елемента АБО
ВІДПОВІДНО, вихід якого з'єднаний з першим входом
першого елемента І, входи другого, третього і чет-
вертого ЛІЧИЛЬНИКІВ імпульсів підключені ВІДПОВІД-
НО до виходів дев'ятого, десятого і одинадцятого
елементів І, другі входи яких з'єднані ВІДПОВІДНО з
виходами третього, другого і першого одновібра-
торів, вихід диференціюючого елемента підключе-
ний до першого входу четвертого тригера, вихід
якого з'єднаний з першим входом четвертого еле-
мента АБО, другий вхід якого підключений до ви-
ходу першого елемента І, а вихід з'єднаний зі вхо-
дом формувача імпульсів, перший вихід першого
лічильника імпульсів підключений до першого вхо-
ду п'ятого елемента АБО, другий вхід якого з'єд-
наний з виходом другого елемента АБО, а вихід
підключений до другого входу четвертого тригера

Недоліком даного пристрою є те, що він не до-
зволяє вимірювати комутаційний ресурс групи по-
вітряних високовольтних вимикачів з врахуванням
тиску стисненого повітря Крім того, даний пристій
має низьку надійність за рахунок використання
великої КІЛЬКОСТІ елементів в аналогово-
цифровому перетворювачів

За прототип обрано пристрій для контролю
ресурсу групи повітряних високовольтних вимика-
чів [Патент №57331 А, Україна М кл G07C3/10,
бюл №6, 2003], що містить перший, другий і третій
датчики струму, виходи яких з'єднані ВІДПОВІДНО ЗІ
входами першого, другого і третього компараторів
і з аналоговими входами першого, другого і тре-
тього електронних ключів, керуючі входи яких під-
ключені ВІДПОВІДНО до першого, другого і третього
входів першого елемента АБО, виходи першого,
другого і третього електронних ключів з'єднані між
собою і підключені до входів четвертого і п'ятого
компараторів, виходи яких у свою чергу з'єднані
ВІДПОВІДНО з першими входами другого і третього
тригерів, другі входи яких, а також другий вхід
першого тригера і другий вхід першого лічильника
імпульсів підключені до виходу другого елемента
АБО, перший вхід якого з'єднаний з виходом блока
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установки нуля, другий вхід підключений до вихо-
ду формувача імпульсів, а третій вхід з'єднаний з
виходом блока затримки сигналу, вхід формувача
імпульсів підключений до другого входу п'ятого
елемента І, перший вхід якого з'єднаний з виходом
генератора імпульсів, а вихід підключений до
першого входу першого лічильника імпульсів і до
перших входів дев'ятого, десятого і одинадцятого
елементів І, виходи першого, другого і третього
компараторів з'єднані ВІДПОВІДНО З першими вхо-
дами дванадцятого, тринадцятого і чотирнадцято-
го елементів І, виходи яких підключені ВІДПОВІДНО
до керуючих входів першого, другого і третього
електронних ключів, а другі входи з'єднані ВІДПОВІ-
ДНО з першим, другим і третім виходами дешифра-
тора, перший і другий входи якого підключені ВІД-
ПОВІДНО до першого і другого виходів п'ятого
лічильника імпульсів, перший вхід якого з'єднаний
з виходом п'ятнадцятого елемента І, а другий вхід
підключений до виходу другого елемента АБО,
вихід першого елемента АБО з'єднаний з першим
входом першого тригера, вихід якого підключений
до входу елемента НІ, вихід якого з'єднаний з пе-
ршим входом п'ятнадцятого елемента І та з пер-
шим входом четвертого елемента І, вихід якого
підключений до третього входу дешифратора, а
другий вхід та вхід диференціюючого елемента
з'єднані з виходом шостого елемента АБО, пер-
ший, другий і третій входи якого підключені до ви-
ходів першого, другого і третього датчиків комута-
ції через перший, другий і третій одновібратори
ВІДПОВІДНО, вихід генератора імпульсів з'єднаний із
другим входом п'ятнадцятого елемента І, перший,
другий і третій виходи дешифратора підключені
ВІДПОВІДНО до перших входів шостого, сьомого і
восьмого елементів І, другі входи яких з'єднані
ВІДПОВІДНО з виходами першого, другого і третього
одновібраторів, а виходи підключені до першого,
другого і третього входів четвертого елемента
АБО ВІДПОВІДНО, вихід якого з'єднаний з першим
входом першого елемента І, входи другого, тре-
тього і четвертого ЛІЧИЛЬНИКІВ імпульсів підключені
ВІДПОВІДНО до виходів дев'ятого, десятого і одина-
дцятого елементів І, другі входи яких з'єднані ВІД-
ПОВІДНО з виходами першого, другого і третього
одновібраторів, вихід диференціюючого елемента
підключений до першого входу четвертого триге-
ра, вихід якого з'єднаний з першим входом третьо-
го елемента АБО, другий вхід якого підключений
до виходу першого елемента І, а вихід з'єднаний зі
входом формувача імпульсів, вихід першого лічи-
льника імпульсів підключений до першого входу
п'ятого елемента АБО, другий вхід якого з'єднаний
з виходом другого елемента АБО, а вихід підклю-
чений до другого входу четвертого тригера, вихо-
ди першого, другого і третього датчиків тиску з'єд-
нані ВІДПОВІДНО з аналоговими входами
четвертого, п'ятого і шостого електронних ключів,
керуючі входи яких підключені ВІДПОВІДНО до пер-
шого, другого і третього виходів дешифратора,
виходи четвертого, п'ятого і шостого електронних
ключів з'єднані між собою і підключені до входів
шостого і сьомого компараторів, виходи яких з'єд-
нані ВІДПОВІДНО з першими входами другого і тре-
тього елементів І, другі входи яких підключені до

виходу першого тригера, а виходи з'єднані ВІДПО-
ВІДНО з першими входами п'ятого і шостого триге-
рів, другі входи яких підключені до виходу другого
елемента АБО, виходи першого, другого, третього,
п'ятого і шостого тригерів з'єднані ВІДПОВІДНО З
першим, другим, третім, четвертим і п'ятим входа-
ми функціонального перетворювача, вихідна циф-
рова шина якого підключена до першої вхідної
цифрової шини цифрового компаратора, друга
вхідна цифрова шина якого з'єднана з вихідною
цифровою шиною першого лічильника імпульсів, а
вихід підключений до другого входу першого еле-
мента І та до входу блока затримки сигналу

Головним недоліком даного пристрою є низька
надійність за рахунок використання великої КІЛЬКО-
СТІ елементів в аналогово-цифровому перетворю-
вачі

В основу корисної моделі поставлено задачу
створення пристрою для контролю ресурсу групи
повітряних високовольтних вимикачів, в якому за
рахунок введення нових блоків та зв'язків між ними
з'являється можливість спростити структуру при-
строю, що дозволяє підвищити його надійність

Поставлена задача досягається тим, що в
пристрій для контролю ресурсу групи повітряних
високовольтних вимикачів, що містить перший,
другий і третій датчики струму, виходи яких з'єд-
нані ВІДПОВІДНО зі входами першого, другого і тре-
тього компараторів і з аналоговими входами пер-
шого, другого і третього електронних ключів,
керуючі входи яких підключені ВІДПОВІДНО до пер-
шого, другого і третього входів першого елемента
АБО, виходи першого, другого і третього електро-
нних ключів з'єднані між собою і підключені до
входів четвертого і п'ятого компараторів, вихід
першого елемента АБО з'єднаний з першим вхо-
дом першого тригера, другий вхід якого, а також
другий вхід першого лічильника імпульсів підклю-
чені до виходу другого елемента АБО, перший
вхід якого з'єднаний з виходом блока установки
нуля, другий вхід підключений до виходу форму-
вача імпульсів, а третій вхід з'єднаний з виходом
блока затримки сигналу, вхід формувача імпульсів
підключений до другого входу третього елемента І,
перший вхід якого з'єднаний з виходом генератора
імпульсів, а вихід підключений до першого входу
першого лічильника імпульсів і до перших входів
сьомого, восьмого і дев'ятого елементів І, виходи
першого, другого і третього компараторів з'єднані
ВІДПОВІДНО з першими входами десятого, одинад-
цятого і дванадцятого елементів І, виходи яких
підключені ВІДПОВІДНО до керуючих входів першого,
другого і третього електронних ключів, а другі вхо-
ди з'єднані ВІДПОВІДНО з першим, другим і третім
виходами дешифратора, перший і другий входи
якого підключені ВІДПОВІДНО до першого і другого
виходів п ятого лічильника імпульсів, перший вхід
якого з'єднаний з виходом тринадцятого елемента
І, а другий вхід підключений до виходу другого
елемента АБО, вихід генератора імпульсів з'єдна-
ний з другим входом тринадцятого елемента І,
вихід першого тригера підключений до входу еле-
мента НІ, вихід якого з'єднаний з першим входом
тринадцятого елемента І та з першим входом дру-
гого елемента І, вихід якого підключений до тре-
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тього входу дешифратора, а другий вхід та вхід
диференціюючого елемента з'єднані з виходом
шостого елемента АБО, перший, другий і третій
входи якого підключені до виходів першого, друго-
го і третього датчиків комутації через перший, дру-
гий і третій одновібратори відповідно, виходи пер-
шого, другого і третього датчиків тиску з'єднані
відповідно з аналоговими входами четвертого,
п'ятого і шостого електронних ключів, керуючі вхо-
ди яких підключені відповідно до першого, другого
і третього виходів дешифратора, виходи четверто-
го, п'ятого і шостого електронних ключів з'єднані
між собою і підключені до входів шостого і сьомого
компараторів, перший, другий і третій виходи де-
шифратора з'єднані відповідно з першими входа-
ми четвертого, п'ятого і шостого елементів І, другі
входи яких підключені відповідно до виходів пер-
шого, другого і третього одновібраторів, а виходи
з'єднані з першим, другим і третім входами четве-
ртого елемента АБО відповідно, вихід якого під-
ключений до першого входу першого елемента І,
входи другого, третього і четвертого лічильників
імпульсів з'єднані відповідно з виходами сьомого,
восьмого і дев'ятого елементів І, другі входи яких
підключені відповідно до виходів першого, другого
і третього одновібраторів, вихід диференціюючого
елемента з'єднаний з першим входом другого три-
гера, вихід якого підключений до першого входу
третього елемента АБО, другий вхід якого з'єдна-
ний з виходом першого елемента І, а вихід підклю-
чений до входу формувача імпульсів, вихід першо-
го лічильника імпульсів з'єднаний з першим
входом п'ятого елемента АБО, другий вхід якого
підключений до виходу другого елемента АБО, а
вихід з'єднаний з другим входом другого тригера,
вихідна цифрова шина функціонального перетво-
рювача підключена до першої вхідної цифрової
шини цифрового компаратора, друга вхідна циф-
рова шина якого з'єднана з вихідною цифровою
шиною першого лічильника імпульсів, а вихід під-
ключений до другого входу першого елемента І та
до входу блока затримки сигналу, вхід функціона-
льного перетворювача з'єднаний з виходом пер-
шого тригера, введено регістр, причому перший,
другий, третій і четвертий входи регістру підклю-
чені відповідно до виходів четвертого, п'ятого, шо-
стого і сьомого компараторів, а п'ятий його вхід
з'єднаний з першим входом першого елемента І,
вихідна цифрова шина регістру підключена до
вхідної цифровою шини функціонального перетво-
рювача.

Пристрій для контролю ресурсу групи повітря-
них високовольтних вимикачів пояснюється крес-
ленням, на якому зображена його структурна схе-
ма.

На схемі: 1, 2, 3 - перший, другий і третій дат-
чики струму; 4, 5, 6 -перший, другий і третій ком-
паратори; 7, 8, 9 - десятий, одинадцятий і дванад-
цятий елементи І; 10, 11, 12 - перший, другий і
третій електронні ключі; 13 - елемент НІ; 14 - гене-
ратор імпульсів; 15 - тринадцятий елемент І; 16 -
п'ятий лічильник імпульсів; 17 - другий елемент І;
18 - дешифратор; 19, 20, 21 - перший, другий і
третій датчики тиску; 22, 23, 24 - четвертий, п'ятий
і шостий електронні ключі; 25 - перший елемент

АБО, 26, 27, 28, 29 -четвертий, п'ятий, шостий і
сьомий компаратори; ЗО - перший тригер; 31 -
регістр; 32 - функціональний перетворювач; 33, 34
- третій та перший елементи І; 35 - третій елемент
АБО; 36 - формувач імпульсів; 37 - блок установки
нуля; 38 - блок затримки сигналу; 39 - другий еле-
мент АБО; 40 - перший лічильник імпульсів, 41 -
п'ятий елемент АБО; 42 - другий тригер; 43 - циф-
ровий компаратор; 44, 45, 46 - перший, другий і
третій датчики комутації; 47, 48, 49 - перший, дру-
гий і третій одновібратори; 50, 51, 52 -четвертий,
п'ятий і шостий елементи І; 53, 54 - четвертий і
шостий елементи АБО; 55 - диференціюючий
елемент; 56, 57, 58 - сьомий, восьмий і дев'ятий
елементи І; 59, 60, 61 - другий, третій і четвертий
лічильники імпульсів, причому виходи першого 1,
другого 2 і третього 3 датчиків струму з'єднані від-
повідно зі входами першого 4, другого 5 і третього
6 компараторів і з аналоговими входами першого
10, другого 11 і третього 12 електронних ключів,
керуючі входи яких підключені відповідно до пер-
шого, другого і третього входів першого елемента
АБО 25, виходи першого 10, другого 11 і третього
12 електронних ключів з'єднані між собою і під-
ключені до входів четвертого 26 і п'ятого 27 ком-
параторів, вихід першого елемента АБО 25 з'єдна-
ний з першим входом першого тригера ЗО, другий
вхід якого, а також другий вхід першого лічильника
імпульсів підключені до виходу другого елемента
АБО 39, перший вхід якого з'єднаний з виходом
блока установки нуля 37, другий вхід підключений
до виходу формувача імпульсів 36, а третій вхід
з'єднаний з виходом блока затримки сигналу 38,
вхід формувача імпульсів 36 підключений до дру-
гого входу третього елемента І 33, перший вхід
якого з'єднаний з виходом генератора імпульсів
14, а вихід підключений до першого входу першого
лічильника імпульсів 40 і до перших входів сьомо-
го 56, восьмого 57 і дев'ятого 58 елементів І, вихо-
ди першого 4, другого 5 і третього 6 компараторів
з'єднані відповідно з першими входами десятого 7,
одинадцятого 8 і дванадцятого 9 елементів І, ви-
ходи яких підключені відповідно до керуючих вхо-
дів першого 10, другого 11 і третього 12 електро-
нних ключів, а другі входи з'єднані відповідно з
першим, другим і третім виходами дешифратора
18, перший і другий входи якого підключені відпо-
відно до першого і другого виходів п'ятого лічиль-
ника імпульсів 16, перший вхід якого з'єднаний з
виходом тринадцятого елемента І 15, а другий вхід
підключений до виходу другого елемента АБО 39,
вихід генератора імпульсів 14 з'єднаний з другим
входом тринадцятого елемента 1 15, вихід першо-
го тригера ЗО підключений до входу елемента НІ
13, вихід якого з'єднаний з першим входом трина-
дцятого елемента І 15 та з першим входом другого
елемента І 17, вихід якого підключений до третьо-
го входу дешифратора 18, а другий вхід та вхід
диференціюючого елемента 55 з'єднані з виходом
шостого елемента АБО 54, перший, другий і третій
входи якого підключені до виходів першого 44,
другого 45 і третього 46 датчиків комутації через
перший 47, другий 48 і третій 49 одновібратори
відповідно, виходи першого 19, другого 20 і тре-
тього 21 датчиків тиску з'єднані відповідно з ана-
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логовими входами четвертого 22, п'ятого 23 і шос-
того 24 електронних ключів, керуючі входи яких
підключені відповідно до першого, другого і тре-
тього виходів дешифратора 18, виходи четвертого
22, п'ятого 23 і шостого 24 електронних ключів
з'єднані між собою і підключені до входів шостого
28 і сьомого 29 компараторів, перший, другий і
третій виходи дешифратора 18 з'єднані відповідно
з першими входами четвертого 50, п'ятого 51 і
шостого 52 елементів І, другі входи яких підключе-
ні відповідно до виходів першого 47, другого 48 і
третього 49 одновібраторів, а виходи з'єднані з
першим, другим і третім входами четвертого еле-
мента АБО 53 відповідно, вихід якого підключений
до першого входу першого елемента І 34, входи
другого 59, третього 60 і четвертого 61 лічильників
імпульсів з'єднані відповідно з виходами сьомого
56, восьмого 57 і дев'ятого 58 елементів І, другі
входи яких підключені відповідно до виходів пер-
шого 47, другого 48 і третього 49 одновібраторів,
вихід диференціюючого елемента 55 з'єднаний з
першим входом другого тригера 42, вихід якого
підключений до першого входу третього елемента
АБО 35, другий вхід якого з'єднаний з виходом
першого елемента І 34, а вихід підключений до
входу формувача імпульсів 36, вихід першого лі-
чильника імпульсів 40 з'єднаний з першим входом
п'ятого елемента АБО 41, другий вхід якого під-
ключений до виходу другого елемента АБО 39, а
вихід з'єднаний з другим входом другого тригера
42, вихідна цифрова шина функціонального пере-
творювача 32 підключена до першої вхідної циф-
рової шини цифрового компаратора 43, друга вхі-
дна цифрова шина якого з'єднана з вихідною
цифровою шиною першого лічильника імпульсів
40, а вихід підключений до другого входу першого
елемента І 34 та до входу блока затримки сигналу
38, вхід функціонального перетворювача 32 з'єд-
наний з виходом першого тригера ЗО, перший,
другий, третій і четвертий входи регістру 31 під-
ключені відповідно до виходів четвертого 26, п'я-
того 27, шостого 28 і сьомого 29 компараторів, а
п'ятий його вхід з'єднаний з першим входом пер-
шого елемента І 34, вихідна цифрова шина регіст-
ру 31 підключена до вхідної цифровою шини фун-
кціонального перетворювача 32.

Запропонований пристрій працює так
При подачі напруги живлення на схему блок

установки нуля 37 коротким імпульсом через дру-
гий елемент АБО 39 встановлює перший тригер
ЗО, перший 40 і п'ятий 16 лічильники імпульсів, а
також через п'ятий елемент АБО 41 другий тригер
42 у нульовий стан. Одночасно генератор імпуль-
сів 14 починає виробляти послідовність імпульсів,
що через відкритий тринадцятий елемент 115 (пе-
рший тригер ЗО знаходиться в нульовому стані,
тому на виході елемента НІ 13 присутній сигнал
логічної одиниці) надходить у п'ятий лічильник
імпульсів 16, під впливом вихідних сигналів якого
на першому, другому і третьому виходах дешиф-
ратора 18 утворюються сигнали логічної одиниці,
які чередуються.

Необхідно відзначити, що даний пристрій до-
зволяє контролювати відключаючий ресурс трьох

однополюсних повітряних високовольтних вимика-
чів.

Якщо будь-який з вимикачів (наприклад, дру-
гий, на якому встановлені другий датчик струму 2,
другий датчик тиску 20 і другий датчик комутації
45) відключає коло зі струмом, значення якого не
перевищує номінального робочого струму, то в
цьому випадку на виході другого датчика комутації
45 з'являється сигнал логічної одиниці, який пе-
реднім фронтом запускає другий одновібратор 48,
з виходу якого сигнал надходить на вхід шостого
елемента АБО 54. З виходу останнього сигнал
логічної одиниці подається на вхід другого елеме-
нта І 17, вихідний сигнал якого переводить у стан
логічного нуля всі виходи дешифратора 18. Одно-
часно з виходу шостого елемента АБО 54 сигнал у
вигляді короткого імпульсу через диференціюючий
елемент 55 надходить на перший вхід другого три-
гера 42 і встановлює його в одиничний стан. При
цьому на виході третього елемента АБО 35 з'яв-
ляється сигнал логічної одиниці, що відкриває тре-
тій логічний елемент І 33, дозволяючи проходжен-
ня імпульсів від генератора імпульсів 14 у перший
лічильник імпульсів 40. Однак після проходження
одного імпульсу на першому виході лічильника 40
з'являється сигнал логічної одиниці, який через
п'ятий елемент АБО 41 обнуляє четвертий тригер
42. При цьому на виході третього елемента АБО
35 з'являється сигнал логічного нуля, третій еле-
мент 133 закривається, а формувач імпульсів 36
виробляє імпульс, який через другий елемент АБО
39 обнуляє перший лічильник імпульсів 40. У мо-
мент, коли імпульс з виходу п'ятого елемента І 33
надходить у лічильник імпульсів 40, відкритий та-
кож і восьмий елемент І 57, тому одиничний ім-
пульс подається також у третій лічильник імпульсів
60, що свідчить про зменшення робочого ресурсу
другого вимикача на одиницю рахунку при відклю-
ченні вимикачем струму, що не перевищує зна-
чення номінального робочого струму. Після описа-
них операцій на виході другого одновібратора 48
з'являється сигнал логічного нуля, робота дешиф-
ратора 18 розблоковується і на його виходах від-
новлюється чередування сигналів логічної одини-
ці-

Якщо в електричній системі виникає струм ко-
роткого замикання, який необхідно відключити,
наприклад, за допомогою першого вимикача, на
якому встановлені перший датчик струму 1, пер-
ший датчик тиску 19 і перший датчик комутації 44,
то в цьому випадку на виході першого датчика
струму 1 з'являється постійна напруга, пропорцій-
на комутованому струму, яка подається на вхід
першого компаратора 4. Оскільки поріг спрацьову-
вання компаратора 4 лише незначно перевищує
значення номінального робочого струму, що проті-
кає через вимикач, то на виході компаратора 4
з'являється сигнал логічної одиниці, який подаєть-
ся на перший вхід десятого елемента І 7. При
співпаданні цього сигналу із сигналом з виходу
дешифратора 18 на виході елемента І 7 з'являєть-
ся сигнал логічної одиниці, який через перший
елемент АБО 25 встановлює в одиничний стан
перший тригер ЗО, вихідним сигналом якого через
елемент НІ 13 закривається тринадцятий елемент
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I 15 і подача імпульсів від генератора імпульсів 14
у лічильник 16 припиняється При цьому на пер-
шому виході дешифратора 18 зберігається сигнал
логічної одиниці, що підтримує у відкритому стані
елемент І 7 Одночасно з виходу елемента І 7 сиг-
нал логічної одиниці подається на керуючий вхід
першого електронного ключа 10 і сигнал з виходу
першого датчика струму 1 надходить також на
входи четвертого 26 і п'ятого 27 компараторів В
залежності від значення струму, що відключаєть-
ся, спрацьовують або обидва, або тільки четвер-
тий компаратор 26 При цьому сигнали логічної
одиниці подаються або на перший і другий входи,
або тільки на перший вхід регістра 31

Одночасно з цим з виходу датчика тиску 19 (на
першому виході дешифратора 18 присутній сигнал
логічної одиниці, що поступає на керуючий вхід
четвертого електронного ключа 22) сигнал постій-
ної напруги подається на входи компараторів 28 і
29, які мають різні пороги спрацювання, і в залеж-
ності від значення вихідного сигналу датчика тиску
19 спрацьовує або тільки один компаратор 28 або
обидва компаратори - 28 і 29, з виходів яких сиг-
нали також поступають на третій і четвертий входи
регістра 31 При цьому на виході регістра 31 з'яв-
ляється цифровий код, який відповідає комбінації
вхідних сигналів Цифровий код з виходу регістра
31 подається на цифровий вхід функціонального
перетворювача 32 Одночасно з виходу першого
тригера ЗО сигнал логічної одиниці подається на
вхід функціонального перетворювача 32 В залеж-
ності від комбінації цих вхідних сигналів, з виходу
функціонального перетворювача 32 різні значення
цифрового коду, які відповідають різним значен-
ням вагових коефіцієнтів для визначення спрацю-
вання комутаційного ресурсу вимикача з враху-
ванням не тільки значення комутованого струму, а
й значення тиску стисненого повітря, подаються на
вхід цифрового компаратора 43

При цьому на ВИХІДНІЙ цифровій шині першого
лічильника імпульсів 40 встановлений нульовий
код, тому на виході цифрового компаратора 43
встановлюється сигнал логічної одиниці, який по-
дається на вхід блока затримки сигналу 38 і на
другий вхід першого елемента І 34 Якщо струм
короткого замикання через вимикач пройшов, але
вимикач не відключився, то через деякий час з
виходу блока затримки сигналу 38 надходить сиг-
нал, який через другий елемент АБО 39 обнуляє
перший тригер ЗО і відновляється чередування
одиничних сигналів на виходах дешифратора 18
Якщо ж після проходження струму короткого зами-
кання через вимикач останній відключається, то
спрацьовує перший датчик комутації 44, вихідний
сигнал якого переднім фронтом запускає перший
одновібратор 47, з виходу якого подається сигнал
на сьомий 56 і четвертий 50 елементи І При цьому
елемент І 50 відкривається (на його першому вході
присутній сигнал логічної одиниці з першого вихо-
ду дешифратора 18), з його виходу сигнал через
четвертий елемент АБО 53 подається на пятий
вхід регістра 31, фіксуючи в ньому останню комбі-
націю вихідних сигналів, та вхід першого елемента
І 34, який вихідним сигналом через третій елемент
АБО 35 відкриває третій елемент 1 33, тим самим

дозволяючи проходження імпульсів від генератора
імпульсів 14 у лічильник імпульсів 40 При цьому в
лічильник імпульсів 40 надходить визначена КІЛЬ-
КІСТЬ імпульсів, що відповідає значенню струму та
тиску стисненого повітря в момент комутації вими-
кача, у перерахуванні на відключення номінально-
го робочого струму вимикача Після проходження
визначеної КІЛЬКОСТІ імпульсів у лічильник імпуль-
сів 40 на виході цифрового компаратора 43 з'явля-
ється сигнал логічного нуля, що закриває елемен-
ти І 34 і 33, подача імпульсів у лічильник 40
припиняється, а формувач імпульсів 36 виробляє
сигнал, що скидає всі тригери, а також лічильники
імпульсів 16 і 40 У момент проходження імпульсів
у лічильник 40 сьомий елемент І 56 відкритий і
через нього імпульси надходять також у другий
лічильник імпульсів 59, збільшуючи значення за-
писаного коду останнього, що свідчить про вичер-
пання ресурсу першого вимикача на величину, яка
відповідає значенню відключеного вимикачем
струму при певному значенні тиску стисненого
повітря в перерахуванні на номінальний робочий
струм вимикача Після цього на виході першого
одновібратора 47 з'являється сигнал логічного
нуля, на виходах дешифратора 18 відновлюються
сигнали логічної одиниці, що чередуються

Якщо в електричній мережі виникає ситуація,
коли струм короткого замикання протікає через
один вимикач, а відключається інший, то в цьому
випадку запропонований пристрій також працює
коректно Припустимо, що аварійний струм проті-
кає через другий вимикач, значення струму запа-
м'ятовується в тригері ЗО та на першому і другому
входах регістра 31, але відбувається відключення
третього вимикача При цьому вихідний сигнал із
третього датчика комутації 46 переднім фронтом
запускає третій одновібратор 49 Оскільки на жод-
ному з елементів І 50, 51, 52 не відбувається збіг
сигналів, то на виході елемента АБО 53 є присут-
нім сигнал логічного нуля, зате з виходу елемента
АБО 54 прямуючий через диференціюючий еле-
мент 55 імпульс встановлює в одиничний стан
другий тригер 42, скидання якого відбувається
після надходження в лічильник імпульсів 40 одного
імпульсу Одночасно цей же імпульс збільшує на
одиницю рахунку значення коду, записаного в чет-
вертому лічильнику імпульсів 61, тим самим збі-
льшуючи витрачений робочий ресурс третього
вимикача Після цього відновлюється вихідний
режим роботи пристрою

Даний пристрій дозволяє визначати відпра-
цьований ресурс більшої КІЛЬКОСТІ вимикачів Для
цього необхідно зробити ВІДПОВІДНІ зміни в лічиль-
нику імпульсів 16 і дешифраторі 18, збільшити
КІЛЬКІСТЬ одновібраторів, ресурсних ЛІЧИЛЬНИКІВ,
компараторів, а також ВІДПОВІДНИХ ЛОГІЧНИХ елеме-
нтів І, АБО

КІЛЬКІСТЬ розрядів лічильника імпульсів 40, а
також регістру 31 вибирається в залежності від
діапазону вимірюваних струмів, тиску стисненого
повітря і від необхідного ступеня точності визна-
чення витраченого вимикачем ресурсу

Тривалість імпульсу диференціюючого елеме-
нта 55 вибирається трохи меншою тривалості їм-
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пульсу, який формується генератором імпульсів
14

Тривалість імпульсів одновібраторів із прямим
динамічним входом 47, 48 і 49 вибирається трохи

більшою часу повного заповнення імпульсами лі-
чильника імпульсів 40

Час затримки сигналу в блоці затримки сигна-
лу 38 вибирається на порядок більше тривалості
імпульсів одновібраторів.
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