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(57) Пристрій для контролю ресурсу ізоляції елек-
трообладнання, що містить перший підсилювач,
три 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 вхідної цифрової шини
першого функціонального перетворювача, вихідна
цифрова шина якого з'єднана з першою вхідною
цифровою шиною другого суматора, який відріз-
няється тим, що в нього введені перший, другий і
третій сенсори температури та сенсор температу-
ри навколишнього середовища, виходи яких з'єд-
нані відповідно зі входами першого, другого, тре-
тього та четвертого підсилювачів, вихід четвертого
підсилювача підключений до перших входів пер-
шого, другого та третього аналогових суматорів,
другі входи яких з'єднані відповідно з виходами
першого, другого та третього підсилювачів, а ви-
ходи 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 генера-
тора імпульсів підключений до першого входу лі-
чильника імпульсів, вихідна цифрова шина якого
з'єднана з вхідною цифровою шиною третього фу-
нкціонального перетворювача, перший, другий та
третій виходи якого підключені до шостого, сьомо-
го та восьмого входів комутатора відповідно, до
третіх входів третього, четвертого та п'ятого регіс-

трів відповідно, та до першого, другого і третього
входів першого елемента АБО ВІДПОВІДНО, ВИХІД
якого приєднаний до другого входу пікового детек-
тора, вихід якого підключений до четвертого входу
комутатора, п'ятий вхід якого з'єднаний з четвер-
тим виходом третього функціонального перетво-
рювача, п'ятий вихід якого приєднаний до другого
входу першого регістра, шостий вихід третього
функціонального перетворювача підключений до
другого входу другого регістра, сьомий, восьмий
та дев'ятий виходи третього функціонального пе-
ретворювача приєднані до других входів третього,
четвертого та п'ятого регістрів ВІДПОВІДНО та відпо-
відно до першого, другого та третього входів дру-
гого 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 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
другої вхідної цифрової шини індикатора, вихідна
цифрова шина аналого-цифрового перетворювача
приєднана до вхідної цифрової шини першого ре-
гістра, вихідна цифрова шина якого з'єднана з
першою вхідною цифровою шиною першого сума-
тора, вихідна цифрова шина другого функціональ-
ного перетворювача підключена до першої вхідної
цифрової шини третього суматора, вихідна циф-
рова шина якого з'єднана з вхідними цифровими
шинами третього, четвертого та п'ятого регістрів,
вихідні цифрові шини яких підключені до вхідної
цифрової шини шостого регістра та до другої вхід-
ної цифрової' шини цифрового компаратора, пер-
ша вхідна цифрова шина якого з'єднана з вхідною
цифровою шиною блока задавання ресурсу, а ви-
хід підключений до третього входу індикатора,
вихідна цифрова шина шостого регістра приєдна-
на до другої' вхідної' цифрової шини третього сума-
тора.
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Корисна модель відноситься до області елект-
ротехніки і може бути використана для вимірюван-
ня ресурсу Ізоляції електрообладнання.

Відомий пристрій для прогнозування ресурсу
електричної ізоляції обмоток електрообладнання
[А.с. СРСР №1529150, М. кл. G01R31/00, бюл.
№46, 1989], що містить вимірювач перевищення
температури обмоток над температурою оточую-
чого середовища, перший і другий вихід якого
з'єднані з першим та другим входами підсилювача,
вихід якого підключений до входу аналого-
цифрового перетворювача, вихід якого приєдна-
ний відповідно до четвертого входу індикатора,
першого входу першого суматора, входу першого
помножувача та до входу оперативного запам'ято-
вуючого блоку, вихід якого підключений до другого
входом першого суматора, вихід якого приєднаний
до входу другого помножувача, вихід якого під-
ключений до другого входу другого суматора, пе-
рший вхід якого з'єднаний з виходом першого по-
множувача, а вихід приєднаний до входу блоку
порівняння, перший, другий та третій виходи якого
підключені ВІДПОВІДНО до першого, другого та тре-
тього входів індикатора.

Недоліком даного пристрою є те, що він не до-
зволяє враховувати вичерпання ресурсу ізоляції
електрообладнання, а лише дозволяє визначити
швидкість старіння ізоляції' електрообладнання та
визначати прогнозоване усталене значення тем-
ператури ізоляції відповідно до режиму роботи
електрообладнання.

За найближчий аналог обрано пристрій для
прогнозування температури нагріву та вимірюван-
ня вичерпання ресурсу ізоляції обмоток електро-
обладнання в процесі експлуатації' [А.с. СРСР
№1693569, М. кл. G01R31/00, бюл. №43, 1991], що
містить вимірювач перевищення температури об-
моток над температурою оточуючого середовища,
перший і другий виходи якого з'єднані з першим та
другим входами підсилювача, вихід якого підклю-
чений до входу аналого-цифрового перетворюва-
ча, вихід якого з'єднаний з першим входом індика-
тора, першими входами першого та другого
суматорів, входом першого програмованого пере-
творювача, в подальшому першого функціональ-
ного перетворювача, та зі входом оперативного
запам'ятовуючого блоку, вихід якого підключений
до другого входу першого суматора, вихід якого
приєднаний до входу другого програмованого пе-
ретворювача, в подальшому другого
функціонального 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, в
подальшому третього функціонального

перетворювача, вихід якого з'єднаний зі входом
інтегратора, вихід якого підключений до третього
вхоДуоівдишторадоліком даного пристрою є його
низька точність, тому що він не дозволяє врахову-
вати вичерпання із врахуванням нерівномірності
розподілу температури ізоляції електрообладнан-
ня.

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, три
функціональних перетворювача, 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 вхідної цифрової шини
першого функціонального перетворювача, вихідна
цифрова шина якого з'єднана з першою вхідною
цифровою шиною другого суматора, введено пе-
рший, другий та третій сенсори температури, сен-
сор температури навколишнього середовища, дру-
гий, третій та четвертий підсилювачі, перший,
другий та третій аналогові суматори, комутатор,
генератор імпульсів, лічильник імпульсів, блок
встановлення нуля, перший та другий елементи
АБО, піковий детектор, перший, другий, третій,
четвертий, п'ятий та шостий регістри, третій сума-
тор, блок задавання ресурсу, цифровий компара-
тор, причому виходи першого, другого і третього
сенсорів температури та вихід сенсора темпера-
тури навколишнього середовища з'єднані відпові-
дно зі входами першого, другого, третього та чет-
вертого підсилювачів, вихід четвертого
підсилювача підключений до перших входів пер-
шого, другого та третього аналогових суматорів,
другі виходи яких з'єднані відповідно з виходами
першого, другого та третього підсилювачів виходи
підключені відповідно до першого, другого та тре-
тього входів комутатора, вихід якого з'єднаний зі
входом аналого-цифрового перетворювача та з
першим входом пікового детектора, вихід генера-
тора імпульсів підключений до першого входу лі-
чильника імпульсів, вихідна цифрова шина якого
з'єднана з вхідною цифровою шиною третього фу-
нкціонального перетворювача, перший, другий та
третій виходи якого підключені до шостого сьомого
та восьмого входів комутатора відповідно, до тре-
тіх входів третього, четвертого та п'ятого регістрів
відповідно, та до першого, другого та третього
входів першого елемента АБО відповідно, вихід
якого приєднаний до другого входу пікового детек-
тора, вихід якого підключений до четвертого входу
комутатора, п'ятий вхід якого з'єднаний з четвер-
тим виходом третього функціонального перетво-
рювача, п'ятий вихід якого приєднаний до другого
входу першого регістра, шостий вихід третього
функціонального перетворювача підключений до
другого входу другого регістра, сьомий, восьмий
та дев'ятий виходи третього функціонального пе-
ретворювача приєднані до других входів третього,
четвертого та п'ятого регістрів відповідно та відпо-
відно до першого, другого та третього входів дру-



гого 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 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
другої вхідної цифрової шини індикатора, вихідна
цифрова шина аналого-цифрового перетворювача
приєднана до вхідної цифрової шини першого ре-
гістра, вихідна цифрова шина якого з'єднана з
першою вхідною цифровою шиною першого сума-
тора, вихідна цифрова шина другого функціональ-
ного перетворювача підключена до першої вхідної
цифрової шини третього суматора, вихідна циф-
рова шина якого з'єднана з вхідними цифровими
шинами третього, четвертого та п'ятого регістрів,
вихідні цифрові шини яких підключені до вхідної
цифрової шини шостого регістра та до другої вхід-
ної цифрової шини цифрового компаратора, пер-
ша вхідна цифрова шина якого з'єднана з вхідною
цифровою шиною блока задавання ресурсу, вихі-
дна цифрова шина цифрового компаратора під-
ключена до третього входу індикатора, вихідна
цифрова шина шостого регістра приєднана до
другої вхідної цифрової шини третього суматора.

Пристрій для контролю ресурсу ізоляції елект-
рообладнання пояснюється кресленням, на якому
зображена його структурна схема.

На схемі: 1 - сенсор температури навколиш-
нього середовища, 2, 3, 4 - перший, другий і третій
сенсори температури; 5 - генератор імпульсів; 6 -
блок встановлення нуля, 7 - лічильник імпульсів, 9,
10, 11, 8 - перший, другий, третій та четвертий
підсилювачі; 12 - третій функціональний перетво-
рювач; 13, 14, 15 - перший, другий та третій анало-
гові суматори, 16 - комутатор; 17, 18 - перший та
другий елементи АБО; 19 - аналого-цифровий пе-
ретворювач; 20 - піковий детектор; 21 - перший
регістр; 22 - другий функціональний перетворю-
вач; 23 - третій суматор; 24 - перший суматор ; 25 -
перший функціональний перетворювач; 26, 27, 28
- третій, четвертий та п'ятий регістри; 29 - другий
суматор; ЗО - блок задавання ресурсу; 31 - шостий
регістр; 32 - другий регістр; 33 - цифровий компа-
ратор; 34 - індикатор, причому виходи першого 2,
другого 3 і третього 4 сенсорів температури та
вихід сенсора температури навколишнього сере-
довища 1 з'єднані відповідно зі входами першого
9, другого 10, третього 11 та четвертого 8 підси-
лювачів, вихід четвертого підсилювача 9 підклю-
чений до перших входів першого 13, другого 14 та
третього 15 аналогових суматорів, другі виходи
яких з'єднані відповідно з виходами першого 9,
другого 10 та третього 11 підсилювачів, виходи
підключені відповідно до першого, другого та тре-
тього входів комутатора 16, вихід якого з'єднаний
зі входом аналого-цифрового перетворювача 19
та з першим входом пікового детектора 20, вихід
генератора імпульсів 5 підключений до першого
входу пічильника імпульсів 7, вихідна цифрова
шина якого з'єднана з вхідною цифровою шиною
третього функціонального перетворювача 12, пе-
рший, другий та третій виходи якого підключені до
шостого сьомого та восьмого входів комутатора 16
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відповідно, до третіх входів третього 26, четверто-
го 27 та п'ятого 28 регістрів відповідно, та до пер-
шого, другого та третього входів першого елемен-
та АБО 17 відповідно, вихід якого приєднаний до
другого входу пікового детектора 20, вихід якого
підключений до четвертого входу комутатора 16,
п'ятий вхід якого з'єднаний з четвертим виходом
третього функціонального перетворювача 12, п'я-
тий вихід якого приєднаний до другого входу пер-
шого регістра 21, шостий вихід третього функціо-
нального перетворювача 12 підключений до
другого входу другого регістра 32, сьомий, вось-
мий та дев'ятий виходи третього функціонального
перетворювача 12 приєднані до других входів тре-
тього 26, четвертого 27 та п'ятого регістрів 28 від-
повідно та відповідно до першого, другого та тре-
тього входів другого елемента АБО 18, вихід якого
приєднаний до другого входу шостого регістра 31,
третій вхід якого разом з четвертими входами тре-
тього 26, четвертого 27 та п'ятого регістрів 28 і
другим входом лічильника імпульсів 7 підключені
до виходу блока встановлення нуля 6, вихідна
цифрова шина другого суматора 29 приєднана до
вхідної цифрової шини другого регістра 32, вихід-
на цифрова шина якого підключена до другої вхід-
ної цифрової шини індикатора 34, вихідна цифро-
ва шина аналого-цифрового перетворювача 19
приєднана до вхідної' цифрової шини першого ре-
гістра 21, до першої вхідної цифрової шини індика-
тора 34, другої вхідної цифрової шини другого су-
матора 29, вхідної шини другого функціонального
перетворювача 22, другої вхідної цифрової шини
першого суматора 24, вихідна цифрова шина яко-
го підключена до вхідної цифрової шини першого
функціонального перетворювача 25, вихідна циф-
рова шина якого з'єднана з першою вхідною циф-
ровою шиною другого суматора 29, вихідна циф-
рова шина першого регістра 21 з'єднана з першою
вхідною цифровою шиною першого суматора 24,
вихідна цифрова шина другого функціонального
перетворювача 22 підключена до першої вхідної'
цифрової шини третього суматора 23, вихідна ци-
фрова шина якого з'єднана з вхідними цифровими
шинами третього 26, четвертого 27 та п'ятого 28
регістрів, вихідні цифрові послідовність імпульсів.

Сенсори температури - перший 2, другий 3, і
третій 4 розташовані на поверхні електрооблад-
нання в місцях підвищеної температури.

Сенсор температури навколишнього середо-
вища 1 дозволяє враховувати температуру навко-
лишнього середовища при визначенні ресурсу
електрообладнання. Вичерпання ресурсу елект-
рообладнання визначається у відповідності до
математичної моделі:

D = (3 A t - 2 t l M \ (1)
де t- час роботи електрообладнання;

і. діюче значення температури ізоляції елект-
рообладнання;

- підвищення температури, яке спричиняє
скорочення строку служби ізоляції електрооблад-
нання при тепловому старінні в два рази;

- постійний коефіцієнт;

н = ( У т б ) - 2 - т д М т , (2)
де Те - базовий термін служби ізоляції елект-

рообладнання;



д- допустиме значення температури, якій від-
повідає базовий термін служби Ізоляції електро-
обладнання.

Треба зазначити, що при зміні теплового ре-
жиму роботи електрообладнання, усталене зна-
чення перевищення температури ізоляції електро-
обладнання над значенням температури
оточуючого середовища визначається так:

TV = T + TH (dr/dt), (3)

де V- усталене значення перевищення тем-
ператури ізоляції електрообладнання над значен-
ням температури оточуючого середовища;

- діюче значення перевищення температури
ізоляції електрообладнання над значенням темпе-
ратури оточуючого середовища;

Тн - постійна нагріву електрообладнання;
d Ait- швидкість зміни температури.
Враховуючи, що тепловий режим роботи елек-

трообладнання може змінюватися, з метою визна-
чення області найшвидшого вичерпання ресурсу
ізоляції електрообладнання в системі встановлю-
ється, як приклад, три сенсори температури - пе-
рший 2, другий 3 і третій 4, які в залежності від
зміни режиму роботи електрообладнання, дозво-
ляють визначити вичерпання ресурсу ізоляції еле-
ктрообладнання в цілому за найбільшим вичер-
панням ресурсу окремої області.

Якщо, наприклад, найбільшою температурою
є температура в першому каналі, в якому знахо-
диться перший сенсор температури 2, а в інших
каналах температура є нижчою - тоді пристрій
працює наступним чином.

Сигнали з сенсорів температури - першого 2,
другого 3 і третього 4 подаються на підсилювачі -
перший 9, другий 10 і третій 11 відповідно, вихідні
сигнали з яких надходять на другі входи аналого-
вих суматорів - першого 13, другого 14 І третього
15 відповідно, на перші входи яких подається сиг-
нал температури навколишнього середовища із
сенсора температури навколишнього середовища
1 через підсилювач 8. На виході зміни режиму ро-
боти електрообладнання, дозволяють визначити
вичерпання ресурсу ізоляції електрообладнання в
цілому за найбільшим вичерпанням ресурсу окре-
мої області.

Якщо, наприклад, найбільшою температурою
є температура в першому каналі, в якому знахо-
диться перший сенсор температури 2, а в інших
каналах температура є нижчою - тоді пристрій
працює наступним чином.

Сигнали з сенсорів температури - першого 2,
другого 3 і третього 4 подаються на підсилювачі -
перший 9, другий 10 і третій 11 відповідно, вихідні
сигнали з яких надходять на другі входи аналого-
вих суматорів - першого 13, другого 14 і третього
15 відповідно, на перші входи яких подається сиг-
нал температури навколишнього середовища із
сенсора температури навколишнього середовища
1 через підсилювач 8. На виході аналогових сума-
торів - першого 13, другого 14 і третього 15 вини-
кають сигнали різниці перевищення температури
ізоляції над температурою навколишнього сере-
довища, які подаються відповідно на перший, дру-
гий і третій входи комутатора 16. В залежності від
імпульсів на виході генератора імпульсів 5, на ви-
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ході лічильника імпульсів 7 формується певний
цифровий код, і по кожному певному значенню
цифрового коду на виході третього функціональ-
ного перетворювача 12 формується певна послі-
довність імпульсів. При подачі першого імпульсу з
виходу генератора імпульсів 5 на сьомому виході
третього функціонального перетворювача 12
встановлюється сигнал логічної одиниці, який по-
дається на третій вхід третього регістра 26, в ре-
зультаті чого інформація, яка записана в ньому, і
яка відповідає спрацюванню ресурсу ізоляції, що
контролюється першим сенсором температури 2
записується в шостий регістр 31, за вихідним сиг-
налом другого елемента АБО 18. В момент подачі
сигналу на вхідну цифрову шину шостого регістра
31 цей же сигнал подається на другу вхідну шину
цифрового компаратора 33, в якому він порівню-
ється із сигналом, який поступає на першу вхідну
цифрову шину з блока задавання ресурсу ЗО. Як-
що значення сигналу на другому вході цифрового
компаратора 33 перевищує значення сигналу ви-
ходу блока задавання ресурсу ЗО, то на виході
цифрового компаратора 33 з'являється сигнал,
який поступає на третій вхід індикатора 34 і свід-
чить про вичерпання заданого ресурсу ізоляції і
про необхідність виведення обладнання з експлу-
атації.

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 16, що відповідає передачі
сигналу температури з виходу першого аналогово-
го суматора 13 на вхід аналого-цифрового пере-
творювача 19, в якому цей сигнал перетворюється
в цифровий код. Одночасно сигнал з виходу кому-
татора 16 поступає на перший вхід пікового детек-
тора 20 і записується в ньому по сигналу з виходу
першого елементу АБО 17 у випадку, коли поточне
значення сигналу перевищує те, що записане в
піковому детекторі 20. Сигнал з виходу аналого-
цифрового перетворювача 19 подається на вхід
другого функціонального перетворювача 22, в
якому відбувається обчислення вичерпання ре-
сурсу ізоляції (вираз 1) за температурою першого
сенсора температури 2, значення вичерпання ре-
сурсу якого додається в третьому суматорі 23 до
попереднього значення вичерпання ресурсу ізоля-
ції (коли пристрій тільки введений в експлуатацію,
тоді попереднє значення вичерпання ресурсу до-
рівнює нулю) і сигнал, який відповідає сумарному
значенню записується в третій регістр 26 за керу-
ючим сигналом, який подається на другий його
вхід з першого виходу третього функціонального
перетворювача 12.

Аналогічним чином пристрій працює у випадку,
коли в інші регістри: другий 27 і третій 28 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 16, внаслідок чого, сигнал з виходу пікового
детектора 20 поступає на четвертий вхід комута-
тора 16, який відповідає максимальному значенню
температури першого 2, другого 3 або третього 4
сенсорів температури. З виходу комутатора 16 цей
же сигнал надходить на вхід аналого-цифрового
перетворювача 19, на виході якого з'являється
відповідний цифровий код, що поступає на першу
вхідну шину індикатора 34 і відповідає максималь-
ній температурі ізоляції електрообладнання.

В попередньому циклі роботи пристрою в пе-
рший регістр 21 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 19, на
виході першого суматора 24 з'являється сигнал
зміни температури, який після першого функціона-
льного перетворювача 25 у вигляді T H -( d /dt) по-
дається на вхід другого суматора 29, де здійсню-
ється його додавання до сигналу поточної
максимальної температури і у вигляді сигналу, що
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відповідає +TH-(d /dt) записується в другий ре-
гістр 32 по сигналу з шостого виходу функціональ-
ного перетворювача 12 у восьмому такті роботи та
виводиться на індикатор 34.

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 21, в результаті чого відбувається запис в
нього поточного значення максимальної темпера-
тури для використання в наступному циклі роботи
пристрою в якості попереднього значення макси-
мальної1 температури для обчислення зміни цієї
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 12 та
кількість регістрів врахування вичерпання ресурсу.
В будь-якому випадку, якщо відбувається вичер-
пання ресурсу ізоляції за одним із каналів вимірю-
вання, оперативному персоналу подається сигнал
на індикатор 34 про необхідність виведення елект-
рообладнання з експлуатації. Робота пристрою по
тактам характеризується наведеною таблицею.

Таблиця

Такти
Канапи

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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