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апаратів, що містить датчик струму, перетворювач 
струму в напругу, три компаратори, тригер, три 
лічильники імпульсів, регістр, датчик комутації, 
одновібратор, диференціюючий елемент, цифро-
вий компаратор, два генератори імпульсів, два 
логічні елементи НІ, чотири логічні елементи І, три 
логічні елементи АБО, другий блок затримки сиг-
налу, суматор, комутатор, блок установки нуля, 
формувач сигналу, причому вихід датчика струму 
через перетворювач струму в напругу підключений 
до входів першого, другого і третього компарато-
рів, вихід першого компаратора з'єднаний із дру-
гим входом першого логічного елемента І, перший 
вхід якого підключений до виходу другого генера-
тора імпульсів, а третій вхід з'єднаний з виходом 
першого логічного елемента НІ, вхід якого підклю-
чений до виходу другого компаратора, другий ви-
хід тригера під'єднано до другого входу третього 
логічного елемента І, перший вхід якого з'єднаний 
з виходом диференціюючого елемента, а вихід 
підключений до першого входу другого логічного 
елемента АБО, вихід якого з'єднаний зі входом 
першого лічильника імпульсів, а другий вхід і пер-
ший вхід другого лічильника імпульсів підключені 
до виходу четвертого логічного елемента І, вихід 
першого логічного елемента АБО приєднаний до 
другого входу третього лічильника імпульсів, а 
другий вхід тригера, другий вхід регістра і другий 
вхід другого лічильника імпульсів з'єднані з вихо-
дом третього логічного елемента АБО, перший, 
другий і третій входи якого підключені відповідно 
до виходів блока установки нуля, формувача сиг-
налу і блока затримки сигналу, вихідна цифрова 

шина третього лічильника імпульсів з'єднана з 
вхідною цифровою шиною регістра, вхід другого 
логічного елемента НІ разом зі входом диферен-
ціюючого елемента і з другим входом четвертого 
логічного елемента І підключені до виходу датчика 
комутацій, вихід першого генератора імпульсів 
з'єднаний з першим входом четвертого логічного 
елемента І, третій вхід якого, а також входи блока 
затримки сигналу і формувача сигналу підключені 
до виходу цифрового компаратора, друга вхідна 
цифрова шина якого з'єднана з вихідною цифро-
вою шиною другого лічильника імпульсів, вихідна 
цифрова шина регістра підключена до першої вхі-
дної цифрової шини цифрового комутатора і до 
першої і другої вхідних цифрових шин цифрового 
суматора, вихідна цифрова шина якого з'єднана з 
другою вхідною цифровою шиною цифрового ко-
мутатора, вихідна цифрова шина якого підключена 
до першої вхідної цифрової шини цифрового ком-
паратора, вихід другого логічного елемента НІ 
з'єднаний з третім входом другого логічного еле-
мента І, а також з прямим динамічним входом од-
новібратора, вихід якого підключений до керуючо-
го входу цифрового комутатора, який 
відрізняється тим, що в нього введено два блоки 

оптичної розв'язки, перший блок затримки сигналу, 
формувач сигналу, причому перший вхід першого 
блока оптичної розв'язки з'єднано з виходом пер-
шого логічного елемента І, а вихід підключений до 
першого входу третього лічильника імпульсів, ви-
хід третього компаратора з'єднано з входом друго-
го блока оптичної розв'язки, вихід якого підключе-
но до першого входу тригера, другий вихід якого 
з'єднаний з першим входом першого логічного 
елемента АБО, другий вхід якого підключено до 
виходу блока затримки сигналу, вхід якого, а також 
прямий динамічний вхід регістра з'єднаний з вихо-
дом формувача імпульсів, вхід якого підключено 
до виходу другого логічного елемента І, перший 
вхід якого з'єднаний з виходом першого блока оп-
тичної розв'язки, а другий вхід підключено до пер-
шого виходу тригера. 

 

 
Корисна модель належить до області електро-

техніки і може бути використаним для вимірюван-
ня робочого ресурсу високовольтних вимикачів. 

Відомий пристрій для контролю ресурсу кому-
таційних апаратів (А.С. СРСР №1785018, М.кл. 
G07С 3/10, бюл. №48, 1992), що містить датчик 
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струму, який через перетворювач струму в напругу 
підключений до входів першого, другого і третього 
компараторів, вихід першого компаратора з'єдна-
ний зі входом одновібратора і з другим входом 
першого елемента І, перший вхід якого підключе-
ний до виходу другого генератора імпульсів, а тре-
тій вхід з'єднаний з виходом першого елемента НІ, 
вхід якого і перший вхід другого елемента І підк-
лючені до виходу другого компаратора, перший 
вхід третього лічильника імпульсів з'єднаний з ви-
ходом першого елемента І, четвертий вхід якого 
підключений до першого виходу тригера, перший 
вхід якого з'єднаний з виходом третього компара-
тора, а другий вихід підключений до другого входу 
третього елемента І, перший вхід якого з'єднаний з 
виходом диференціюючого елемента, а вихід під-
ключений до першого входу другого елемента 
АБО, вихід якого з'єднаний зі входом першого лі-
чильника імпульсів, а другий вхід і перший вхід 
другого лічильника імпульсів підключені до виходу 
четвертого елемента І, вихід одновібратора через 
другий елемент НІ з'єднаний з першим входом 
першого елемента АБО, вихід якого підключений 
до другого входу третього лічильника імпульсів, а 
другий вхід, а також другий вхід тригера, шостий 
вхід регістра і другий вхід другого лічильника імпу-
льсів з'єднані з виходом третього елемента АБО, 
перший, другий і третій входи якого підключені 
відповідно до виходів блока установки нуля, фор-
мувача сигналу і блока затримки сигналу, перший, 
другий, третій і четвертий виходи третього лічиль-
ника імпульсів з'єднані відповідно з першим, дру-
гим, третім і четвертим входами регістра, прямий 
динамічний п'ятий вхід якого підключений до вихо-
ду другого елемента І, другий вхід якого з'єднаний 
з виходом третього елемента НІ, вхід якого разом 
зі входом диференціюючого елемента і другим 
входом четвертого елемента І підключені до вихо-
ду датчика комутацій, вихід першого генератора 
імпульсів з'єднаний з першим входом четвертого 
елемента І, третій вхід якого, а також входи блока 
затримки сигналу і формувача сигналу підключені 
до виходу цифрового компаратора, перший, дру-
гий, третій і четвертий входи якого з'єднані відпо-
відно з першим, другим, третім і четвертим вихо-
дами регістра, а п'ятий, шостий, сьомий і восьмий 
входи підключені відповідно до першого, другого, 
третього і четвертого виходів другого лічильника 
імпульсів. 

Головним недоліком даного пристрою є те, що 
в ньому первинні кола вимірювання струму з'єдна-
ні безпосередньо з вхідними колами пристрою, 
внаслідок чого потенціал вимірювального сигналу 
прикладений до блоків пристрою, що спричиняє 
можливість виходу з ладу даного пристрою, що в 
свою чергу знижує надійність його роботи. 

Найбільш близьким по технічній суті до заяв-
леного є пристрій для контролю ресурсу комута-
ційних апаратів (Пат. Укр. №34266, М.кл. G07С 
3/10, бюл. №1, 2001 р.), що містить датчик струму, 
вихід якого через перетворювач струму в напругу 
підключений до входів першого, другого і третього 
компараторів, вихід першого компаратора з'єдна-
ний зі входом першого одновібратора і з другим 
входом першого логічного елемента І, перший вхід 

якого підключений до виходу другого генератора 
імпульсів, а третій вхід з'єднаний з виходом пер-
шого логічного елемента НІ, вхід якого і перший 
вхід другого логічного елемента І підключені до 
виходу другого компаратора, перший вхід третього 
лічильника імпульсів з'єднаний з виходом першого 
логічного елемента І, четвертий вхід якого підклю-
чений до першого виходу тригера, перший вхід 
якого з'єднаний з виходом третього компаратора, 
а другий вихід підключений до другого входу тре-
тього логічного елемента І, перший вхід якого з'єд-
наний з виходом диференціюючого елемента, а 
вихід підключений до першого входу другого логі-
чного елемента АБО, вихід якого з'єднаний зі вхо-
дом першого лічильника імпульсів, а другий вхід і 
перший вхід другого лічильника імпульсів підклю-
чені до виходу четвертого логічного елемента І, 
вихід першого одновібратора через другий логіч-
ний елемент НІ з'єднаний з першим входом пер-
шого логічного елемента АБО, вихід якого підклю-
чений до другого входу третього лічильника 
імпульсів, другий вхід якого, а також другий вхід 
тригера, другий вхід регістра і другий вхід другого 
лічильника імпульсів з'єднані з виходом третього 
логічного елемента АБО, перший, другий і третій 
входи якого підключені відповідно до виходів бло-
ка установки нуля, формувача сигналу і блока за-
тримки сигналу, вихідна цифрова шина третього 
лічильника імпульсів з'єднана зі вхідною цифро-
вою шиною регістра, прямий динамічний перший 
вхід якого підключений до виходу другого логічно-
го елемента "І", другий вхід якого з'єднаний з ви-
ходом третього логічного елемента НІ, вхід якого 
разом зі входом диференціюючого елемента і з 
другим входом четвертого логічного елемента І 
підключені до виходу датчика комутацій, вихід 
першого генератора імпульсів з'єднаний з першим 
входом четвертого логічного елемента І, третій 
вхід якого, а також входи блока затримки сигналу і 
формувача сигналу підключені до виходу цифро-
вого компаратора, друга вхідна цифрова шина 
якого з'єднана з вихідною цифровою шиною друго-
го лічильника імпульсів, вихідна цифрова шина 
регістра підключена до першої вхідної цифрової 
шини цифрового комутатора і до першої і другої 
вхідних цифрових шин цифрового суматора, вихі-
дна цифрова шина якого з'єднана з другою вхід-
ною цифровою шиною цифрового комутатора, 
вихідна цифрова шина якого підключена до пер-
шої вхідної цифрової шини цифрового компарато-
ра, вихід третього логічного елемента НІ з'єднаний 
з прямим динамічним входом другого одновібра-
тора, вихід якого підключений до керуючого входу 
цифрового комутатора. 

Недоліком даного пристрою є те, що в ньому 
первинні кола вимірювання струму з'єднані безпо-
середньо з вхідними колами пристрою, внаслідок 
чого потенціал вимірювального сигналу прикладе-
ний до функціональних блоків, цим самим створю-
ється можливість передчасного виходу з ладу да-
ного пристрою, що значно зменшує надійність його 
роботи. 

В основу корисної моделі поставлено задачу 
вдосконалення пристрою для контролю ресурсу 
комутаційних апаратів, в якому за рахунок введен-



5 64994 6 
 

 

 

ня нових блоків та зв'язків між ними з'являється 
можливість гальванічної розв'язки між вимірюва-
льним колом та колом обробки інформації, що 
дозволяє захистити пристрій від передчасного 
виходу з ладу і цим самим підвищити надійність 
його роботи. 

Поставлена задача вирішується тим, що в 
пристрій для контролю ресурсу комутаційних апа-
ратів, що містить датчик струму, перетворювач 
струму в напругу, три компаратори, тригер, три 
лічильники імпульсів, регістр, датчик комутації, 
одновібратор, диференціюючий елемент, цифро-
вий компаратор, два генератори імпульсів, два 
логічні елементи НІ, чотири логічні елементи І, три 
логічні елементи АБО, блок затримки сигналу, су-
матор, комутатор, другий блок установки нуля, 
формувач сигналу, причому вихід датчика струму 
через перетворювач струму в напругу підключений 
до входів першого, другого і третього компарато-
рів, вихід першого компаратора з'єднаний із дру-
гим входом першого логічного елемента І, перший 
вхід якого підключений до виходу другого генера-
тора імпульсів, а третій вхід з'єднаний з виходом 
першого логічного елемента НІ, вхід якого підклю-
чений до виходу другого компаратора, другий ви-
хід тригера під'єднано до другого входу третього 
логічного елемента І, перший вхід якого з'єднаний 
з виходом диференціюючого елемента, а вихід 
підключений до першого входу другого логічного 
елемента АБО, вихід якого з'єднаний зі входом 
першого лічильника імпульсів, а другий вхід і пер-
ший вхід другого лічильника імпульсів підключені 
до виходу четвертого логічного елемента І, вихід 
першого логічного елемента АБО приєднаний до 
другого входу третього лічильника імпульсів, а 
другий вхід тригера, другий вхід регістра і другий 
вхід другого лічильника імпульсів з'єднані з вихо-
дом третього логічного елемента АБО, перший, 
другий і третій входи якого підключені відповідно 
до виходів блока установки нуля, формувача сиг-
налу і блока затримки сигналу, вихідна цифрова 
шина третього лічильника імпульсів з'єднана з 
вхідною цифровою шиною регістра, вхід другого 
логічного елемента НІ разом зі входом диферен-
ціюючого елемента і з другим входом четвертого 
логічного елемента І підключені до виходу датчика 
комутацій, вихід першого генератора імпульсів 
з'єднаний з першим входом четвертого логічного 
елемента І, третій вхід якого, а також входи блока 
затримки сигналу і формувача сигналу підключені 
до виходу цифрового компаратора, друга вхідна 
цифрова шина якого з'єднана з вихідною цифро-
вою шиною другого лічильника імпульсів, вихідна 
цифрова шина регістра підключена до першої вхі-
дної цифрової шини цифрового комутатора і до 
першої і другої вхідних цифрових шин цифрового 
суматора, вихідна цифрова шина якого з'єднана з 
другою вхідною цифровою шиною цифрового ко-
мутатора, вихідна цифрова шина якого підключена 
до першої вхідної цифрової шини цифрового ком-
паратора, вихід другого логічного елемента НІ 
з'єднаний з третім входом другого логічного еле-
мента І, а також з прямим динамічним входом од-
новібратора, вихід якого підключений до керуючо-
го входу цифрового комутатора, також введено 

два блока оптичної розв'язки, перший блок затри-
мки сигналу, формувач імпульсів, причому перший 
вхід першого блока оптичної розв'язки з'єднано з 
виходом першого логічного елемента І, а вихід 
підключений до першого входу третього лічильни-
ка імпульсів, вихід третього компаратора з'єднано 
з входом другого блока оптичної розв'язки, вихід 
якого підключено першого входу тригера, другий 
вихід якого з'єднаний з першим входом першого 
логічного елемента АБО, другий вхід якого підклю-
чено до виходу блока затримки сигналу, вхід яко-
го, а також прямий динамічний вхід регістра з'єд-
наний з виходом формувача імпульсів, вхід якого 
підключено до виходу другого логічного елемента 
І, перший вхід якого з'єднаний з виходом першого 
блока оптичної розв'язки, а другий вхід підключено 
до першого виходу тригера. 

За рахунок введення в пристрій функціональ-
них блоків, які реалізовують оптичну розв'язку пе-
рвинних кіл вимірювання струму від інших блоків 
схеми забезпечується підвищення надійності ро-
боти і захист від передчасного виходу з ладу при-
строю. 

Пристрій для контролю ресурсу комутаційних 
апаратів пояснюється кресленням, на якому зо-
бражена його структурна схема. 

На схемі: 1 - датчик струму; 2 - перетворювач 
струму в напругу; 3, 4, 5 - перший, другий і третій 
компаратори; 6 - другий генератор імпульсів; 7 - 
перший логічний елемент І; 8 - перший блок опти-
чної розв'язки; 9 - перший логічний елемент НІ; 10 
- перший логічний елемент АБО; 11 - третій лічи-
льник імпульсів; 12 - другий блок оптичної розв'яз-
ки; 13 - тригер; 14 – перший блок затримки сигна-
лу; 15 - другий логічний елемент І; 16 - формувач 
імпульсів; 17 - регістр; 18 – датчик комутацій; 19 - 
другий логічний елемент НІ; 20 - диференціюючий 
елемент; 21 - третій логічний елемент І; 22 - дру-
гий логічний елемент АБО; 23 - одновібратор; 24 - 
перший лічильник імпульсів; 25 – цифровий сума-
тор; 26 - цифровий комутатор; 27 - перший генера-
тор імпульсів; 28 - четвертий логічний елемент І; 
29 - формувач сигналу; 30 - блок установки нуля; 
31 - другий блок затримки сигналу; 32 - третій логі-
чний елемент АБО; 33 - другий лічильник імпуль-
сів; 34 - цифровий компаратор, причому вихід дат-
чика струму 1 через перетворювач струму в 
напругу 2 підключений до входів першого 3, друго-
го і третього 5 компараторів, вихід першого компа-
ратора 3 з'єднаний із другим входом першого логі-
чного елемента І 7, перший вхід якого підключений 
до виходу другого генератора імпульсів 6, а третій 
вхід з'єднаний з виходом першого логічного еле-
мента НІ 9, вхід якого підключений до виходу дру-
гого компаратора 4, другий вихід тригера 13 під'є-
днано до другого входу третього логічного 
елемента І 21, перший вхід якого з'єднаний з ви-
ходом диференціювального елемента 20, а вихід 
підключений до першого входу другого логічного 
елемента АБО 22, вихід якого з'єднаний зі входом 
першого лічильника імпульсів, а другий вхід і пер-
ший вхід другого лічильника імпульсів 33 підклю-
чені до виходу четвертого логічного елемента І 28, 
вихід першого логічного елемента АБО 10 приєд-
наний до другого входу третього лічильника імпу-
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льсів 11, а другий вхід тригера 13, другий вхід регі-
стра 17 і другий вхід другого лічильника імпульсів 
33 з'єднані з виходом третього логічного елемента 
АБО 32, перший, другий і третій входи якого підк-
лючені відповідно до виходів блока установки нуля 
30, формувача сигналу 29 і до другого блока за-
тримки сигналу 31, вихідна цифрова шина третьо-
го лічильника імпульсів 11 з'єднана з вхідною ци-
фровою шиною регістра 17, вхід другого логічного 
елемента НІ 19 разом зі входом диференціюваль-
ного елемента 20 і з другим входом четвертого 
логічного елемента І 28 підключені до виходу дат-
чика комутацій 18, вихід першого генератора імпу-
льсів 27 з'єднаний з першим входом четвертого 
логічного елемента І 28, третій вхід якого, а також 
входи другого блока затримки сигналу 31 і форму-
вача сигналу 29 підключені до виходу цифрового 
компаратора 34, друга вхідна цифрова шина якого 
з'єднана з вихідною цифровою шиною другого лі-
чильника імпульсів 33, вихідна цифрова шина ре-
гістра 17 підключена до першої вхідної цифрової 
шини цифрового комутатора 26 і до першої і другої 
вхідних цифрових шин цифрового суматора 25, 
вихідна цифрова шина якого з'єднана з другою 
вхідною цифровою шиною цифрового комутатора 
26, вихідна цифрова шина якого підключена до 
першої вхідної цифрової шини цифрового компа-
ратора 34, вихід другого логічного елемента НІ 19 
з'єднаний з третім входом другого логічного еле-
мента І 15, а також з прямим динамічним входом 
одновібратора 23, вихід якого підключений до ке-
руючого входу цифрового комутатора 26, а пер-
ший вхід першого блока оптичної розв'язки 8 з'єд-
нано з виходом першого логічного елемента І 7, а 
вихід підключений до першого входу третього лі-
чильника імпульсів 11, вихід третього компаратора 
5 з'єднано з входом другого блока оптичної розв'я-
зки 12, вихід якого підключено першого входу три-
гера 13, другий вихід якого з'єднаний з першим 
входом першого логічного елемента АБО 10, дру-
гий вхід якого підключено до виходу першого бло-
ка затримки сигналу 14, вхід якого, а також прямий 
динамічний вхід регістра 17 з'єднаний з виходом 
формувача імпульсів 16, вхід якого підключено до 
виходу другого логічного елемента І 15, перший 
вхід якого з'єднаний з виходом першого блока оп-
тичної розв'язки 8, а другий вхід підключено до 
першого виходу тригера 13. 

Запропонований пристрій працює так. При по-
дачі живлячої напруги на схему блок установки 
нуля 30 коротким імпульсом через третій елемент 
АБО 32 встановлює в нульове положення тригер 
13, другий лічильник імпульсів 33 і регістр 17. З 
другого виходу тригера 13 сигнал логічної одиниці 
через перший логічний елемент АБО 10 встанов-
лює на всіх виходах вихідної шини третього лічи-
льника імпульсів 11 сигнал логічної одиниці. 

Якщо діагностуємий вимикач вимикає коло 
електричної мережі зі струмом, значення якого 
менше порога спрацювання третього компаратора 
5, то при цьому спрацьовує датчик комутацій 18, 
сигнал логічної одиниці через диференціюючий 
елемент 20 подається на перший вхід третього 
логічного елемента І 21, на другому вході якого 
присутній сигнал логічної одиниці з інверсного ви-

ходу тригера 13. З виходу логічного елемента І 21 
короткий імпульс через другий логічний елемент 
АБО 22 поступає в перший лічильник імпульсів 24 
збільшуючи значення, записане в останньому, на 
одиницю відліку і тим самим фіксуючи спрацюван-
ня вимикача при вимиканні струму, що не переви-
щує номінальний робочий струм вимикача. 

Якщо діагностуємий вимикач вимикає струм, 
значення якого перевищує номінальний робочий 
струм вимикача, то в цьому випадку з виходу пе-
ретворювача 2 випрямлена напруга, що відповідає 
струму, який проходить в кожен момент через ви-
микач, поступає на входи компараторів 3, 4 і 5. 
При цьому третій компаратор 5 спрацьовує і через 
другий функціональний блок 12 на прямому виході 
тригера 13 встановлюється сигнал логічної одини-
ці, цей сигнал поступає на вхід другого логічного 
елемента І 15 відповідно розблоковує його. Пороги 
спрацювання компараторів 3 і 4 вибрані таким 
чином, що на виході першого компаратора 3 при-
сутній сигнал логічної одиниці весь час, коли вхід-
ний сигнал знаходиться в області додатних зна-
чень, а на виході другого компаратора 4 
з'являється сигнал логічної одиниці через декілька 
мілісекунд після того, як спрацював перший ком-
паратор 3 при зростанні вхідного сигналу. Це дає 
можливість визначати спрацювання робочого ре-
сурсу вимикача навіть при суттєвому спотворенні 
датчиком струму форми струму, що протікає через 
вимикач в момент комутації. 

При цьому на від'ємний перший вхід третього 
лічильника імпульсів 11 через перший функціона-
льний блок 8 починають поступати імпульси від 
другого генератора імпульсів 6 до тих пір, поки не 
спрацює другий компаратор 4, в результаті чого на 
виході першого логічного елемента НІ 9 з'являєть-
ся сигнал логічного нуля який закриває перший 
логічний елемент I 7. При цьому інформація з тре-
тього лічильника імпульсів 11 перезаписується в 
регістр 17, оскільки на його прямий динамічний 
перший вхід подається короткий імпульс із форму-
вача імпульсів 16. Внаслідок завершення прохо-
дження послідовності імпульсів з другого генера-
тора імпульсів 6 на перший вхід другого логічного 
елемента І 15 одночасно через час затримки сиг-
налу в першому блоці затримки сигналу 14 на його 
виході з'являється імпульс, яким через перший 
логічний елемент АБО 10, третій лічильник імпуль-
сів 11 встановлюється у вихідний стан. Очевидно, 
що чим більший струм, який протікає через датчик 
струму 1, тим менше імпульсів поступає в третій 
лічильник імпульсів 11. 

З моменту виникнення аварійного струму в 
електричній мережі до його вимкнення, як прави-
ло, проходить декілька десятків, а іноді і сотень 
мілісекунд. Тому за цей час через датчик струму 1 
проходить декілька періодів аварійного струму, 
який у вигляді випрямленої напруги подається з 
виходу перетворювача 2 на компаратори 3, 4, 5. 
При цьому цифровий код, що відповідає кожній 
напівхвилі напруги, послідовно записується в тре-
тій лічильник імпульсів 11 і перезаписується в ре-
гістр 17. 

Оскільки в третьому лічильнику імпульсів 11 
імпульси віднімаються, то очевидно, що чим біль-
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ша амплітуда напівхвилі напруги, що подається на 
компаратори, тим більше число записується в 
цьому лічильнику імпульсів. 

З виходу регістра 17 цифровий код, значення 
якого подвоюється при ввімкненні високовольтно-
го вимикача на стійке коротке замикання, подаєть-
ся через цифровий комутатор 26 на перший вхід 
цифрового компаратора 34 і оскільки з виходу дру-
гого лічильника імпульсів 33 подається нульовий 
код на другий вхід цифрового компаратора 34, то 
на виході останнього з'являється сигнал логічної 
одиниці. 

В момент вимикання високовольтного вимика-
ча в регістрі 17 зберігається інформація про 
останню амплітуду напівхвилі струму, який проті-
кав через вимикач, і при спрацюванні датчика ко-
мутацій 18 вхід запису в регістр 17 блокується. 
Одночасно подається сигнал логічної одиниці на 
другий вхід четвертого логічного елемента "І" 26. 
При цьому з виходу першого генератора імпульсів 
27 через четвертий логічний елемент І 28 імпульси 
поступають в другий лічильник імпульсів 33, а та-
кож через другий логічний елемент АБО 22 - в пе-
рший лічильник імпульсів 24 - лічильник спрацю-
вання робочого ресурсу високовольтного 
вимикача. 

Коли кількість імпульсів, що поступають в дру-
гий лічильник імпульсів 33, призводить до зрівню-
вання кодів на входах цифрового компаратора 34, 
на виході останнього з'являється сигнал логічного 
нуля, який блокує четвертий логічний елемент І 
28. Подача імпульсів від першого генератора імпу-
льсів 27 припиняється. Одночасно на виході фор-
мувача сигналу 29 з'являється імпульс, який через 
другий логічний елемент АБО 32 обнуляє тригер 
13, регістр 17 і лічильник імпульсів 33. Цикл робо-
ти пристрою на цьому закінчується. Кількість імпу-
льсів, що заносяться в перший лічильник імпульсів 
24, залежить від значення струму, що вимикається 
високовольтним вимикачем, і показує, як витрача-
ється комутаційний (робочий) ресурс високовольт-
ного вимикача при різних значеннях комутованого 
струму в перерахунку на кількість комутацій номі-
нального робочого струму вимикача. 

Якщо високовольтний вимикач включається, а 
в електричній мережі присутнє коротке замикання, 
то при ввімкненні вимикача на виході датчика ко-
мутацій 18 встановлюється сигнал логічного нуля, 
яким через другий логічний елемент НІ 19 по пе-
редньому фронту запускається одновібратор 23, 
який вихідним сигналом логічної одиниці, що по-
дається на цифровий комутатор 26, підключає 
вихідну шину регістра 17 до цифрового компара-
тора 34 через цифровий суматор 25, в якому под-
воюється значення струму, що записується в регі-
стрі 17 після вимкнення високовольтного вимикача 
системою релейного захисту. Таким чином, в при-
строї враховується подвійне спрацювання робочо-

го ресурсу вимикача при ввімкненні останнього на 
коротке замикання в електричній мережі. 

Час роботи одновібратора 23 tодн визначається 
наступними складовими: 

toдн=tвкл+tpз+tвикл+t<tАПВ, 
де tвкл - час, необхідний для роботи приводу 

вимикача на ввімкнення, та власний час ввімкнен-
ня вимикача; 

tpз - час роботи системи релейного захисту; 
tвикл - час, необхідний для роботи приводу ви-

микача для вимкнення, та власний час вимкнення 
вимикача; 

t - час, необхідний для того, щоб найбільшу 
можливу кількість імпульсів, що відповідає найбі-
льшому значенню контролюємого струму, записа-
ти в перший лічильник імпульсів 24; 

tАПВ - час, при якому спрацьовує автоматика 
повторного ввімкнення високовольтного вимикача. 

Для захисту від короткочасних великих стру-
мів, що можуть протікати через вимикач, напри-
клад, при подвійних замиканнях, селективній ро-
боті релейного захисту, в пристрої передбачений 
другий блоки затримки сигналу 31. Робота якого 
пояснюється наступним. Коли через датчик струму 
1 протікає струм, який викликає спрацювання тре-
тього компаратора 5, то в регістр 17 записується 
цифровий код, який пропорційний струму в елект-
ричній мережі, але, оскільки вимикач не вимика-
ється і датчик комутацій 18 не спрацьовує, то при-
стрій "зависає" і для того, щоб повернути його в 
початковий стан, через деякий час з виходу блока 
затримки сигналу 31 подається сигнал через дру-
гий логічний елемент АБО 32, який обнуляє тригер 
13, регістр 17 і лічильник імпульсів 33. Час затрим-
ки сигналу в блоці затримки сигналу 31 вибираєть-
ся більшим циклу роботи пристрою, коли в лічиль-
ник 24 записується можлива найбільша кількість 
імпульсів. 

Час затримки сигналу в блоці затримки сигна-
лу 14 вибирається в два рази меншим тривалості 
сигналу формувача імпульсів 16. 

Для коректної роботи пристрою постійну часу 
диференціювального елемента 20 необхідно виб-
рати меншою періоду чередування імпульсів пер-
шого генератора імпульсів 27. 

Тактова частота другого генератора імпульсів 
6 залежить від кількості розрядів третього лічиль-
ника імпульсів 11 і від порогів спрацювання пер-
шого 3 і другого 4 компараторів. 

Тактова частота першого генератора імпульсів 
27 вибирається з міркувань, щоб не перевищувати 
час A t, опис якого приведений вище, введення 
першого 8 та другого 12 блоків оптичної розв'язки 
дозволяє розділити гальванічно вимірювальні кола 
та кола обробки інформації, що підвищує надій-
ність функціонування пристрою. 
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