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УНІВЕРСИТЕТ 
(57) Пристрій для діагностування барабанно-

колодкового гальма трамвая, який складається із 
елемента І, цифрового індикатора, який відрізня-
ється тим, що в нього введено сенсор притискан-

ня гальмівних колодок, сенсор напруги привода 
гальма, два порогові елементи, два елементи 
АБО-НІ, генератор імпульсів, два одновібратори, 
лічильник імпульсів, регістр, дешифратор, цифро-
вий індикатор, причому вихід сенсора притискання 
гальмівних колодок з'єднаний із входом першого 

порогового елемента; вихід сенсора напруги при-
вода гальма підключений до входу другого поро-
гового елемента; вихід першого порогового еле-
мента з'єднаний із входом першого елемента 
АБО-НІ, входом першого одновібратора та входом 
дозволу запам'ятовування регістра; вихід другого 
порогового елемента підключений до входу друго-
го елемента АБО-НІ та до входу другого одновіб-
ратора; виходи першого та другого елементів 
АБО-НІ підключені до першого та другого входів 
елемента І, вихід генератора імпульсів з'єднаний із 
третім входом елемента І, вихід якого з'єднаний із 
інкрементним входом лічильника, виходи першого 
і другого одновібраторів підключені до входів ски-
ду лічильника та регістра відповідно; вихідна циф-
рова шина лічильника імпульсів з'єднана із вхід-
ною цифровою шиною регістра; яка підключена до 
вхідної цифрової шини дешифратора; вихідна ци-
фрова шина якого підключена до вхідної цифрової 
шини цифрового індикатора. 

 
 

 
Корисна модель належить до області електро-

техніки і може бути використана для діагностуван-
ня барабанно-колодкового гальма трамвая з елек-
тричним приводом. 

Відомий пристрій для реєстрації робочих ре-
жимів гальмівних систем транспортних засобів 
(А.С. СРСР № 736146, М. Кл.
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7/00, бюл. № 19, 1980), який містить датчик тиску, 
порогові елементи, елементи І, тригери, лічильни-
ки кількості порогових значень, датчик шляху, дат-
чик часу, лічильники шляху, лічильники часу, при-
чому перший вихід датчика тиску підключений до 
входів порогових елементів, виходи яких підклю-
чені до других входів елементів І і до першого вхо-
ду тригера для кожного робочого режиму, до дру-
гих входів елементів І підключені виходи датчиків 
шляху і датчика часу відповідно, а виходи елемен-
тів І - до лічильників шляху і часу відповідно, дру-
гий вихід датчика тиску з'єднаний із другим входом 
тригера, вихід якого з'єднаний із лічильником кіль-
кості порогових значень. 

Недоліком даного пристрою є те, що він не до-
зволяє контролювати рівень зносу гальмівних на-
кладок. 

За прототип вибрано пристрій для контролю 
зношення гальмівних накладок (Патент України № 
17392 А1, М. Кл.
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який містить задавач максимального рівня зно-
шення; чотири сенсори зношення; чотири компа-
ратори; елемент І; шифратор; підсилювач; цифро-
вий індикатор, причому вихід задавача 
максимального рівня зносу з'єднаний із другими 
входами першого, другого, третього та четвертого 
компараторів; виходи першого, другого, третього 
та четвертого сенсорів зношення підключені до 
перших входів першого, другого, третього та чет-
вертого компараторів відповідно; вихід першого 
компаратора з'єднаний із першими входами еле-
мента І та шифратора; вихід другого компаратора 
з'єднаний із другими входами елемента І та шиф-
ратора; вихід третього компаратора з'єднаний із 
третіми входами елемента І та шифратора; вихід 
четвертого компаратора з'єднаний із четвертими 
входами елемента І та шифратора; вихід елемен-
та І з'єднаний із входом підсилювача; вихідна ци-
фрова шина шифратора підключена до вхідної 
цифрової шини цифрового індикатора. 
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Недоліком даного пристрою є по-перше відсу-
тність відображення величини поточного зношення 
гальмівних накладок, по-друге складність констру-
ктивного виконання сенсорів зношення. 

В основу корисної моделі поставлено задачу 
створення пристрою для діагностування барабан-
но-колодкового гальма трамвая, в якому за раху-
нок введення нових блоків та зв'язків між ними 
збільшується вірогідність діагностування та оцінки 
параметрів функціонування, що розширює функці-
ональні можливості приладу. 

Поставлена задача вирішується тим, що в 
пристрій для діагностування барабанно-
колодкового гальма трамвая, який складається із 
елемента І, цифрового індикатора, введено сенсор 
притискання гальмівних колодок, сенсор напруги 
привода гальма, два порогові елементи, два еле-
менти АБО-НІ, генератор імпульсів, два одновіб-
ратори, лічильник імпульсів, регістр, дешифратор, 
цифровий індикатор, причому вихід сенсора при-
тискання гальмівних колодок з'єднаний із входом 
першого порогового елемента; вихід сенсора на-
пруги привода гальма підключений до входу дру-
гого порогового елемента; вихід першого порого-
вого елемента з'єднаний із входом першого 
елемента АБО-НІ, входом першого одновібратора 
та входом дозволу запам'ятовування регістра; 
вихід другого порогового елемента підключений до 
входу другого елемента АБО-НІ та до входу друго-
го одновібратора; виходи першого та другого еле-
ментів АБО-НІ підключені до першого та другого 
входів елемента І відповідно, вихід генератора 
імпульсів з'єднаний із третім входом елемента І, 
вихід якого з'єднаний із інкрементним входом лі-
чильника, виходи першого і другого одновібраторів 
підключені до входів скиду лічильника імпульсів та 
регістра відповідно; вихідна цифрова шина лічи-
льника імпульсів з'єднана із вхідною цифровою 
шиною регістра; яка підключена до вхідної цифро-
вої шини дешифратора; вихідна цифрова шина 
якого підключена до вхідної цифрової шини циф-
рового індикатора. 

На фіг. 1 зображена принципова електрична 
схема даного пристрою, на фіг. 2 зображений ме-
ханічний вигляд гальмівної системи. Пристрій для 
діагностування барабанно-колодкового гальма 
трамвая містить (фіг. 1) 1 - сенсор притискання 
гальмівних колодок, 2 - сенсор напруги привода 
гальма, 3,4 - перший та другий порогові елементи, 
5 - генератор імпульсів, 6, 7 - перший та другий 
елементи АБО-НІ, 8 - елемент І, 9, 10-перший та 
другий одновібратори, 11 - лічильник імпульсів, 12 
- регістр, 13 - дешифратор, 14 - цифровий індика-
тор, (фіг. 2) 15- гальмівний барабан, 16 - гальмівні 
колодки, 17 - привідні коромисла, 18 - гальмівна 
пружина, 19 - соленоїд, 20 - гальмівний шток, 21 - 
легкосплавний стержень, причому вихід сенсора 
притискання гальмівних накладок 1 підключений 
до входу першого порогового елемента 3, вихід 
сенсора напруги привода 2 підключений до входу 
другого порогового елемента 4, вихід першого 
порогового елемента 3 з'єднаний із входом першо-
го елемента АБО-НІ 6, входом першого одновібра-
тора 9 та керуючим входом лічильника імпульсів 
11, вихід другого порогового елемента 4 з'єднаний 

із входом другого елемента АБО-НІ 7 та входом 
другого одновібратора 10, виходи першого 6 та 
другого 7 елементів АБО-НІ підключені до першого 
та другого входів елемента І 8, вихід генератора 5 
з'єднаний із третім входом елемента І 8, вихід 
елемента І 8 з'єднаний з інкрементним входом 
лічильника імпульсів 11, виходи першого 9 та дру-
гого 10 одновібраторів з'єднані із входами скиду 
лічильника імпульсів 11 та регістра 12 відповідно, 
вихідна цифрова шина лічильника імпульсів 11 
з'єднана із вхідною цифровою шиною регістра 12, 
вихідна цифрова шина якого підключена до вхідної 
цифрової шини дешифратора 13, вихідна цифрова 
шина якого підключена до вхідної цифрової шини 
цифрового індикатора 14. 

Сенсор притискання гальмівних колодок 2 ви-
конаний у вигляді легкосплавного стержня 21, 
вставленого у гальмівних колодках 16 на одному 
рівні із її гальмівною поверхнею, під затримкою 
гальмування розуміється запізнення притискання 
гальмівних колодок 16 до гальмівного барабана 
15, зумовлене нормальним зазором між гальмів-
ними колодками 16 та гальмівним барабаном 15, 
зазором, набутим в результаті зносу гальмівних 
колодок 16 та спрацюванням в шарнірах механіч-
ного тракту гальмівного механізму. Кількість сег-
ментів індикатора не менша чотирьох. Стискання 
гальмівних колодок забезпечується механізмом, 
який складається із приводних коромисел 17, які 
приводяться в рух через систему шарнірів від га-
льмівного штока 20, що знаходиться в соленоїді 
19, утримання штока 20 в початковому положенні 
забезпечується гальмівною пружиною 18. 

Запропонований пристрій працює так. При по-
дачі напруги живлення на схему, генератор імпу-
льсів 5 починає генерувати імпульси із достатньо 
малим періодом, який основною мірою буде хара-
ктеризувати похибку роботи пристрою. 

При загальмовуванні трамвайного вагона із 
привода гальма знімається напруга, яка контро-
люється сенсором напруги привода гальма 2, на 
його виході зникає сигнал, внаслідок чого на вихо-
ді першого елемента АБО-НІ 6 з'являється сигнал 
логічної одиниці. Оскільки між поданням сигналу 
гальмування та стисканням гальмівних колодок 16 
проходить певний інтервал часу, який характери-
зує числову затримку гальмування, то на виході 
сенсора притискання гальмівних колодок 1 відсут-
ній сигнал, отже на виході другого елемента АБО-
НІ 7 присутній сигнал логічної одиниці. В результа-
ті чого імпульси з генератора імпульсів 5 прохо-
дять через елемент І 8 на інкрементний вхід лічи-
льника імпульсів 11, який почне їх підраховувати. 

При притисканні гальмівної накладки до галь-
мівного барабана 15 на виході сенсора притискан-
ня гальмівних накладок з'являється сигнал, який 
надходить на вхід першого порогового елемента 3. 
З виходу першого порогового елемента 3 сигнал 
логічної одиниці надходить на вхід дозволу запису 
регістра 12, на вхід першого елемента АБО-НІ 6 та 
на вхід першого одновібратора 9, з виходу якого 
через певну затримку часу надходить сигнал на 
вхід скиду лічильника імпульсів 11. На виході дру-
гого елемента АБО-НІ 6, з'явиться сигнал логічно-
го нуля, внаслідок чого імпульси з генератора ім-
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пульсів 5 перестануть надходити на інкрементний 
вхід лічильника. З вихідної цифрової шини лічиль-
ника імпульсів 11 сигнал, який характеризує чис-
лову затримку гальмування, надходить на вхідну 
цифрову шину регістра 12, де запам'ятовується. З 
вихідної цифрової шини регістра 12 сигнал надхо-
дить на вхідну цифрову шину дешифратора 13, з 
вихідної цифрової шини сигнал, прийнятний для 
відображення на цифровому індикаторі, надходить 
на вхід цифрового індикатора 14, на якому відо-
бражається числова затримка гальмування. 

При початку руху вагона на соленоїд 19 пода-
ється напруга приводу гальма, яка розгальмовує 

шток 20, який за допомогою пружини 18 діє на 
привід коромисла 17, внаслідок чого відбувається 
притискання гальмівних колодок 16. На виході се-
нсора напруги привода гальма 2 з'являється сиг-
нал, який надходить на вхід другого порогового 
елемента 4, з виходу другого порогового елемента 
сигнал логічної одиниці надходить на вхід другого 
елемента АБО-НІ 7 та на вхід другого одновібра-
тора 10 з виходу якого сигнал з затримкою часу 
надходить на вхід скиду регістра 12 і скидає його. 
При наступному гальмуванні робота схеми повто-
рюється.
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