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технологічного об'єкта, що містить індикатор не-
справностей, два регістри, два цифрових компара-
тори, три тригери, блок установки нуля, три блоки 
затримки сигналу, два елементи І, два елементи 
НІ, двійковий лічильник, елемент АБО, індикатор 
контролю, формувач тестів та блок задання ета-
лонних значень, причому вихід блока установки 
нуля з'єднаний з першим входом елемента АБО, 
вхідна цифрова шина формувача тестів разом з 
вхідною цифровою шиною блока задання еталон-
них значень підключені до вихідної цифрової шини 
двійкового лічильника, вихід першого цифрового 
компаратора з'єднаний з входом першого елемен-
та НІ, вихід якого підключений до першого входу 
першого елемента І, перший вихід першого триге-
ра з'єднаний з входом першого регістра, індикато-
ра контролю, першого входу другого тригера та 
першого входу другого елемента І, вихідна цифро-
ва шина блока задання еталонних значень підк-
лючена до другої вхідної цифрової шини першого 
цифрового компаратора, вихідна цифрова шина 
логічного блока системи захисту технологічного 
об'єкта з'єднана з першою вхідною шиною першо-
го компаратора та з вхідною цифровою шиною 
другого регістра, вихідна цифрова шина якого під-
ключена до вхідної цифрової шини виконавчих 
механізмів технологічного об'єкта, а вхід з'єднаний 
з виходом другого тригера, другий вхід якого підк-
лючений до виходу другого блока затримки сигна-
лу, вхід якого разом з другим входом першого 
двійкового лічильника з'єднані з виходом елемен-

та АБО, другий вхід якого підключений до другого 
виходу першого тригера, друга вхідна цифрова 
шина другого цифрового компаратора з'єднана з 
вихідною цифровою шиною першого регістра, вхі-
дна цифрова шина якого разом з першою вхідною 
цифровою шиною другого цифрового компаратора 
підключені до вихідної цифрової шини сенсорів 
технологічного об'єкта, другий вхід першого еле-
мента І з'єднаний з виходом першого блока затри-
мки сигналу, вихід другого цифрового компарато-
ра підключений до входу другого елемента НІ та 
до входу третього блока затримки сигналу, вихід 
якого з'єднаний з першим входом першого триге-
ра, другий вхід якого підключений до виходу друго-
го елемента НІ, який відрізняється тим, що в ньо-

го введено генератор імпульсів, третій елемент НІ, 
другий двійковий лічильник та мультиплексор, 
причому перший вхід другого двійкового лічильни-
ка з'єднаний з виходом першого елемента І, вхідна 
цифрова шина індикатора несправностей підклю-
чена до вихідної цифрової шини другого двійково-
го лічильника, другий вхід якого з'єднаний з вихо-
дом елемента АБО, вихідна цифрова шина 
сенсорів технологічного об'єкта підключена до 
першої вхідної цифрової шини мультиплексора, 
друга вхідна цифрова шина якого з'єднана з вихід-
ною цифровою шиною формувача тестів, перший 
вихід першого тригера підключений до першого 
входу третього тригера та до входу мультиплексо-
ра, вихідна цифрова шина якого з'єднана з вхід-
ною цифровою шиною логічного блока системи 
захисту технологічного об'єкта, другий вхід другого 
елемента І підключений до виходу третього триге-
ра, другий вхід якого разом зі входом третього 
елемента НІ з'єднані з виходом генератора імпу-
льсів, вихід третього елемента НІ підключений до 
третього входу третього тригера, вихід другого 
елемента І з'єднаний з першим входом першого 
двійкового лічильника імпульсів та зі входом пер-
шого блока затримки сигналу. 

 
 

 
 

Корисна модель належить до області автома-
тики і може бути використана для діагностування 
системи захисту технологічного об'єкта. 

Відомий пристрій для діагностування системи 
захисту технологічного об'єкта (Патент №16643 
(Україна), МПК G05В 23/02, бюл. №8, 2006), що 
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містить перший елемент HI, вихід якого з'єднаний 
з першим входом першого елемента І, вихідна 
цифрова шина блока задання еталонних значень 
підключена до першої вхідної цифрової шини 
першого цифрового компаратора, виходи блока 
установки нуля та кнопки зупинки з'єднані відпові-
дно з першим і другим входами першого елемента 
АБО, третій вхід якого підключений до виходу дру-
гого елемента НІ, а четвертий вхід з'єднаний з 
виходом формувача тестів, вхідна цифрова шина 
якого разом з вхідною цифровою шиною блока 
задання еталонних значень підключені до вихідної 
цифрової шини двійкового лічильника, перший 
вхід якого разом зі входом першого блока затрим-
ки сигналу з'єднані з першим виходом першого 
тригера, перший вхід якого підключений до виходу 
другого елемента І, а другий вхід з'єднаний з ви-
ходом другого елемента АБО, перший вхід якого 
разом зі входом першого елемента НІ підключені 
до виходу першого цифрового компаратора, а дру-
гий вхід разом з другим входом двійкового лічиль-
ника та з входом другого блока затримки сигналу 
з'єднані з другим виходом другого тригера, перший 
вхід якого підключений до виходу кнопки пуску, 
другий вхід з'єднаний з виходом першого елемен-
та АБО, а перший вихід підключений до входів 
першого регістра, першого та другого електронних 
ключів, індикатора контролю, першого входу тре-
тього тригера та першого входу другого елемента 
І, другий вхід якого з'єднаний з другим виходом 
першого тригера, вихід першого блока затримки 
сигналу підключений до входу блока задання ета-
лонних значень та до другого входу першого еле-
мента І, вихід якого з'єднаний через третій блок 
затримки сигналу зі входом індикатора несправно-
стей, вихідна цифрова шина формувача тестів 
підключена до вхідної цифрової шини другого еле-
ктронного ключа, вихідна цифрова шина якого 
разом з вихідною цифровою шиною першого елек-
тронного ключа з'єднані зі вхідною цифровою ши-
ною логічного блока системи захисту технологічно-
го об'єкта, вихідна цифрова шина якого 
підключена до другої вхідної цифрової шини пер-
шого цифрового компаратора та до вхідної циф-
рової шини другого регістра, вихідна цифрова ши-
на якого з'єднана зі вхідною цифровою шиною 
виконавчих механізмів технологічного об'єкта, а 
вхід підключений до виходу третього тригера, дру-
гий вхід якого з'єднаний з виходом другого блока 
затримки сигналу, вхід другого елемента НІ підк-
лючений до виходу другого цифрового компарато-
ра, друга вхідна цифрова шина якого з'єднана з 
вихідною цифровою шиною першого регістра, а 
перша вхідна цифрова шина разом з вхідною ци-
фровою шиною першого регістра та з вхідною ци-
фровою шиною першого електронного ключа підк-
лючені до вихідної цифрової шини сенсорів 
технологічного об'єкта. 

Недоліком даного пристрою є те, що він до-
зволяє виявити лише першу несправність логічно-
го блока системи захисту, що зменшує його функ-
ціональні можливості. 

За прототип вибрано пристрій для діагносту-
вання системи захисту технологічного об'єкта (Па-
тент України №26977, МПК G05В 23/02, бюл. №16, 
2007), що містить блок установки нуля, вихід якого 

з'єднаний з першим входом першого елемента 
АБО, вхідна цифрова шина формувача тестів ра-
зом з вхідною цифровою шиною блока задання 
еталонних значень підключені до вихідної цифро-
вої шини двійкового лічильника, перший вхід якого 
разом зі входом першого блока затримки сигналу 
з'єднані з першим виходом першого тригера, пер-
ший вхід якого підключений до виходу другого 
елемента І, а другий вхід з'єднаний з виходом дру-
гого елемента АБО, перший вхід якого разом зі 
входом першого елемента HI підключені до виходу 
першого цифрового компаратора, а другий вхід 
разом з другим входом двійкового лічильника та з 
входом другого блока затримки сигналу з'єднані з 
виходом першого елемента АБО, перший вихід 
другого тригера підключений до входів першого 
регістра, першого та другого електронних ключів, 
індикатора контролю, першого входу третього три-
гера та першого входу другого елемента І, другий 
вхід якого з'єднаний з другим виходом першого 
тригера, вихід першого блока затримки сигналу 
підключений до входу блока задання еталонних 
значень та до другого входу першого елемента І, 
вихід якого з'єднаний через третій блок затримки 
сигналу зі входом індикатора несправностей, вихі-
дна цифрова шина формувача тестів підключена 
до вхідної цифрової шини другого електронного 
ключа, вихідна цифрова шина якого разом з вихід-
ною цифровою шиною першого електронного клю-
ча з'єднані зі вхідною цифровою шиною логічного 
блока системи захисту технологічного об'єкта, ви-
хідна цифрова шина якого підключена до другої 
вхідної цифрової шини першого цифрового компа-
ратора та до вхідної цифрової шини другого регіс-
тра, вихідна цифрова шина якого з'єднана зі вхід-
ною цифровою шиною виконавчих механізмів 
технологічного об'єкта, а вхід підключений до ви-
ходу третього тригера, другий вхід якого з'єднаний 
з виходом другого блока затримки сигналу, друга 
вхідна цифрова шина другого цифрового компара-
тора підключена до вихідної цифрової шини пер-
шого регістра, вхідна цифрова шина якого разом з 
першою вхідною цифровою шиною другого циф-
рового компаратора та з вхідною цифровою ши-
ною першого електронного ключа з'єднані з вихід-
ною цифровою шиною сенсорів технологічного 
об'єкта, вихід першого елемента HI підключений 
до першого входу першого елемента І, вихідна 
цифрова шина блока задання еталонних значень 
з'єднана з першою вхідною цифровою шиною 
першого цифрового компаратора, вихід другого 
цифрового компаратора підключений до входу 
другого елемента НІ та до входу четвертого блока 
затримки сигналу, вихід якого підключений до 
першого входу другого тригера, другий вхід якого 
з'єднаний з виходом другого елемента НІ, а другий 
вихід підключений до другого входу першого еле-
мента АБО. 

Недоліком даного пристрою є те, що він до-
зволяє виявити лише першу несправність логічно-
го блока системи захисту, що зменшує його функ-
ціональні можливості. 

В основу корисної моделі поставлено задачу 
створення пристрою для діагностування системи 
захисту технологічного об'єкта, в якому за рахунок 
введення нових блоків та зв'язків між ними з'явля-
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ється можливість виявлення всіх несправностей 
контрольованої системи в процесі роботи, що до-
зволяє оцінювати рівень роботоздатності системи 
захисту технологічного об'єкта, внаслідок чого ро-
зширюються функціональні можливості пристрою 
та підвищується надійність роботи контрольованої 
системи. 

Поставлена задача вирішується тим, що в 
пристрій для діагностування системи захисту тех-
нологічного об'єкта, що містить індикатор неспра-
вностей, два регістри, два цифрових компаратори, 
три тригери, блок установки нуля, три блоки за-
тримки сигналу, два елементи І, два елементи НІ, 
двійковий лічильник, елемент АБО, індикатор кон-
тролю, формувач тестів та блок задання еталон-
них значень, причому вихід блока установки нуля 
з'єднаний з першим входом елемента АБО, вхідна 
цифрова шина формувача тестів разом з вхідною 
цифровою шиною блока задання еталонних зна-
чень підключені до вихідної цифрової шини пер-
шого двійкового лічильника, вихід першого цифро-
вого компаратора з'єднаний з входом першого 
елемента НІ, вихід якого підключений до першого 
входу першого елемента І, перший вихід першого 
тригера з'єднаний з входом першого регістра, ін-
дикатора контролю, першого входу другого триге-
ра та першого входу другого елемента І, вихідна 
цифрова шина блока задання еталонних значень 
підключена до другої вхідної цифрової шини пер-
шого цифрового компаратора, вихідна цифрова 
шина логічного блока системи захисту технологіч-
ного об'єкта з'єднана з першою вхідною шиною 
першого компаратора та з вхідною цифровою ши-
ною другого регістра, вихідна цифрова шина якого 
підключена до вхідної цифрової шини виконавчих 
механізмів технологічного об'єкта, а вхід з'єднаний 
з виходом другого тригера, другий вхід якого підк-
лючений до виходу другого блока затримки сигна-
лу, вхід якого разом з другим входом першого 
двійкового лічильника з'єднані з виходом елемен-
та АБО, другий вхід якого підключений до другого 
виходу першого тригера, друга вхідна цифрова 
шина другого цифрового компаратора з'єднана з 
вихідною цифровою шиною першого регістра, вхі-
дна цифрова шина якого разом з першою вхідною 
цифровою шиною другого цифрового компаратора 
підключені до вихідної цифрової шини сенсорів 
технологічного об'єкта, другий вхід першого еле-
мента І з'єднаний з виходом першого блока затри-
мки сигналу, вихід другого цифрового компарато-
ра підключений до входу другого елемента HI та 
до входу третього блока затримки сигналу, вихід 
якого з'єднаний з першим входом першого триге-
ра, другий вхід якого підключений до виходу друго-
го елемента HI, введено генератор імпульсів, тре-
тій елемент HI, другий двійковий лічильник та 
мультиплексор, причому перший вхід другого двій-
кового лічильника з'єднаний з виходом першого 
елемента І, вхідна цифрова шина індикатора не-
справностей підключена до вихідної цифрової ши-
ни другого двійкового лічильника, другий вхід яко-
го з'єднаний з виходом елемента АБО, вихідна 
цифрова шина сенсорів технологічного об'єкта 
підключена до першої вхідної цифрової шини му-
льтиплексора, друга вхідна цифрова шина якого 
з'єднана з вихідною цифровою шиною формувача 

тестів, перший вихід першого тригера підключений 
до першого входу третього тригера та до входу 
мультиплексора, вихідна цифрова шина якого 
з'єднана з вхідною цифровою шиною логічного 
блока системи захисту технологічного об'єкта, дру-
гий вхід другого елемента І підключений до виходу 
третього тригера, другий вхід якого разом зі вхо-
дом третього елемента НІ з'єднані з виходом ге-
нератора імпульсів, вихід третього елемента HI 
підключений до третього входу третього тригера, 
вихід другого елемента І з'єднаний з першим вхо-
дом першого двійкового лічильника імпульсів та зі 
входом першого блока затримки сигналу. 

Пристрій для діагностування системи захисту 
технологічного об'єкта пояснюється кресленням, 
на якому зображена його структурна схема. 

На схемі: 1 - блок установки нуля; 2 - елемент 
АБО; 3 - технологічний об'єкт; 4 - перший регістр; 5 
- другий цифровий компаратор; 6 - третій блок 
затримки сигналу; 7 - другий елемент НІ; 8 - пер-
ший тригер; 9 - мультиплексор; 10 - індикатор кон-
тролю; 11 - другий блок затримки сигналу; 12 - 
другий тригер; 13 - другий регістр; 14 - генератор 
імпульсів; 15 - третій елемент НІ; 16 - третій три-
гер; 17 - другий елемент І; 18 - перший двійковий 
лічильник; 19 - перший блок затримки сигналу; 20 - 
формувач тестів; 21 - блок задання еталонних 
значень; 22 - перший цифровий компаратор; 23 - 
перший елемент НІ; 24 - перший елемент І; 25 - 
другий двійковий лічильник; 26 - індикатор неспра-
вностей, причому вихід блока установки нуля 1 
з'єднаний з першим входом елемента АБО 2, вхід-
на цифрова шина формувача тестів 20 разом з 
вхідною цифровою шиною блока задання еталон-
них значень 21 підключені до вихідної цифрової 
шини першого двійкового лічильника 18, вихід 
першого цифрового компаратора 22 з'єднаний з 
входом першого елемента HI23, вихід якого підк-
лючений до першого входу першого елемента І 24, 
перший вихід першого тригера 8 з'єднаний з вхо-
дом першого регістра 4, індикатора контролю 10, 
першого входу другого тригера 12 та першого вхо-
ду другого елемента І 17, вихідна цифрова шина 
блока задання еталонних значень 21 підключена 
до другої вхідної цифрової шини першого цифро-
вого компаратора 22, вихідна цифрова шина логі-
чного блока системи захисту технологічного об'єк-
та 3 з'єднана першою вхідною шиною першого 
компаратора 22 та з вхідною цифровою шиною 
другого регістра 13, вихідна цифрова шина якого 
підключена до вхідної цифрової шини виконавчих 
механізмів технологічного об'єкта 3, а вхід з'єдна-
ний з виходом другого тригера 12, другий вхід яко-
го підключений до виходу другого блока затримки 
сигналу 11, вхід якого разом з другим входом пер-
шого двійкового лічильника 18 з'єднані з виходом 
елемента АБО 2, другий вхід якого підключений до 
другого виходу першого тригера 8, друга вхідна 
цифрова шина другого цифрового компаратора 5 
з'єднана з вихідною цифровою шиною першого 
регістра 4, вхідна цифрова шина якого разом з 
першою вхідною цифровою шиною другого циф-
рового компаратора 5 підключені до вихідної циф-
рової шини сенсорів технологічного об'єкта 3, дру-
гий вхід першого елемента І 24 з'єднаний з 
виходом першого блока затримки сигналу 19, ви-
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хід другого цифрового компаратора 5 підключений 
до входу другого елемента НІ 7 та до входу тре-
тього блока затримки сигналу 6, вихід якого з'єд-
наний з першим входом першого тригера 8, другий 
вхід якого підключений до виходу другого елемен-
та НІ 7, перший вхід другого двійкового лічильника 
25 з'єднаний з виходом першого елемента І 24, 
вхідна цифрова шина індикатора несправностей 
26 підключена до вихідної цифрової шини другого 
двійкового лічильника 25, другий вхід якого з'єдна-
ний з виходом елемента АБО 2, вихідна цифрова 
шина сенсорів технологічного об'єкта 3 підключена 
до першої вхідної цифрової шини мультиплексора 
9, друга вхідна цифрова шина якого з'єднана з 
вихідною цифровою шиною формувача тестів 20, 
перший вихід першого тригера 8 підключений до 
першого входу третього тригера 16 та до входу 
мультиплексора 9, вихідна цифрова шина якого 
з'єднана з вхідною цифровою шиною логічного 
блока системи захисту технологічного об'єкта 3, 
другий вхід другого елемента І 17 підключений до 
виходу третього тригера 16, другий вхід якого ра-
зом зі входом третього елемента НІ 15 з'єднані з 
виходом генератора імпульсів 14, вихід третього 
елемента НІ 15 підключений до третього входу 
третього тригера 16, вихід другого елемента І 17 
з'єднаний з першим входом першого двійкового 
лічильника імпульсів 18 та зі входом першого бло-
ка затримки сигналу 19. 

Запропонований пристрій працює так. При по-
дачі напруги живлення блок установки нуля 1 ко-
ротким імпульсом через елемент АБО 2 встанов-
лює в нульове положення перший двійковий 
лічильник 18, другий тригер 12 із запізненням, 
оскільки сигнал для його скиду проходить через 
другий блок затримки сигналу 11, та другий двій-
ковий лічильник 25. За умови нормальної роботи 
технологічного об'єкта 3 сигнали, що надходять з 
виходів сенсорів технологічного об'єкта 3, надхо-
дять одночасно на обидва входи другого цифрово-
го компаратора 5 (перший регістр 4 відкритий для 
проходження сигналів), на його виході встановлю-
ється сигнал логічної одиниці, яким через час за-
тримки сигналу в третьому блоці затримки сигналу 
6 перший тригер 8 встановлюється в одиничний 
стан. При цьому в першому регістрі 4 фіксується 
останній цифровий код, відкривається мультипле-
ксор 9 і припиняється подача сигналів з виходів 
сенсорів технологічного об'єкта 3 на вхід логічного 
блока системи захисту технологічного об'єкта 3, 
другий тригер 12 переводиться в одиничний стан 
та вмикається індикатор контролю 10, який свід-
чить про початок процесу діагностування. При 
цьому на вихідній шині другого регістра 13 утриму-
ється сигнал, який надходив з виходу логічного 
блока системи захисту технологічного об'єкта 3. 
На виході генератора імпульсів 14 з'являється 
сигнал, третій тригер 16 встановлюється в одини-
чний стан, через другий елемент І 17 перший двій-
ковий лічильник 18 фіксує перший імпульс, внаслі-
док чого на його вихідній шині формується 
двійковий код, що відповідає формуванню першо-
го тестового сигналу для діагностування логічного 
блока системи захисту технологічного об'єкта 3 та 
формуванню першого еталонного сигналу для 
перевірки адекватності роботи вказаного логічного 

блока, після чого через третій елемент НІ 15 третій 
тригер 16 встановлюється в нульове положення. 
Отже, код першого тестового сигналу з виходу 
формувача тестів 20 через відкритий мультиплек-
сор 9 надходить на вхід логічного блока системи 
захисту технологічного об'єкта 3 і через час його 
спрацювання на його виході з'являється код, що 
подається на вхід першого цифрового компарато-
ра 22. У разі правильної роботи логічного блока, 
тобто, коли код з його виходу співпадає з кодом, 
що надходить з виходу блока задання еталонних 
значень 21, на виході першого цифрового компа-
ратора 22 з'являється сигнал логічної одиниці, 
внаслідок чого через перший елемент НІ 23 на 
перший елемент І 24 подається сигнал заборони 
його відкривання. 

Після того, як на виході генератора імпульсів 
14 з'являється наступний сигнал, на виході першо-
го двійкового лічильника 18 встановлюється новий 
код, що забезпечує формування наступного тесто-
вого сигналу на виході формувача тестів 20 та 
формування сигналу перевірки працездатності 
логічного блока системи захисту на виході блока 
задання еталонних значень 21. Таким чином здій-
снюється перевірка працездатності логічного бло-
ка системи захисту технологічного об'єкта 3 на 
кожному кроці його роботи. 

У разі коректного завершення перевірки пра-
цездатності логічного блока системи захисту після 
формування останнього тестового коду перший 
лічильник імпульсів 18 встановлюється в початко-
вий стан і процес діагностування розпочинається 
знову. Перевірка припиняється, коли вихідний код, 
який надходить з сенсорів технологічного об'єкта 
3, змінюється, що свідчить про необхідність вико-
нання логічним блоком системи захисту функцій, 
покладених на нього. При цьому сигнал на виході 
другого цифрового компаратора 5 змінюється з 
логічної одиниці на логічний нуль, внаслідок чого 
на виході другого елемента НІ 7 з'являється сиг-
нал логічної одиниці, який обнуляє перший тригер 
8 і процес діагностування припиняється. На дру-
гому виході першого тригера 8 встановлюється 
сигнал логічної одиниці, яким через елемент АБО 
2 обнуляється перший 18 та другий 25 двійкові 
лічильники та другий тригер 12 через другий блок 
затримки сигналу 11. Слід зазначити, що підклю-
чення входів виконавчих механізмів до виходів 
логічного блока системи захисту 3 через другий 
регістр 13 здійснюється через час, який задається 
другим блоком затримки сигналу 11 і є необхідним 
для завершення перехідних процесів в технологіч-
ному об'єкті 3. 

Після відновлення роботи технологічного об'є-
кта 3 коди на входах другого цифрового компара-
тора 5 зрівнюються і процес діагностування відно-
влюється. 

Якщо в процесі тестування вихідний код логіч-
ного блока системи захисту відрізняється від коду, 
що формується блоком задання еталонних зна-
чень 21, на виході першого цифрового компарато-
ра 22 з'являється сигнал логічного нуля, внаслідок 
чого на першому вході першого елемента І 24 че-
рез перший елемент НІ 23 встановлюється сигнал 
логічної одиниці, то через час, обумовлений робо-
тою першого блока затримки сигналу 19, яким за-
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дається час на надходження сигналу з логічного 
блока системи захисту, на виході першого елеме-
нта І 24 з'являється сигнал логічної одиниці, яким 
другий двійковий лічильник 25 переводиться в 
одиничний стан, що відображається індикатором 
несправностей 26, який сповіщає оперативний 
персонал про наявність помилки в ході діагносту-
вання логічного блока системи захисту технологіч-
ного об'єкта 3. Після отримання всіх помилок про-
цес тестування припиняється оперативним 
персоналом, логічний блок системи захисту тех-
нологічного об'єкта 3 виводиться в ремонт. 

Стала часу, що закладена в першому блоці 
затримки сигналу 19, вибирається найбільшою в 
залежності від часу, необхідного для перевірки 
працездатності логічного блока системи захисту 
на і-му етапі діагностування. 

Стала часу, що закладена в другому блоці за-
тримки сигналу 11, вибирається в залежності від 
часу, необхідного для коректного повернення логі-
чного блока системи захисту з режиму діагносту-
вання в робочий стан. 

Стала часу, що закладена в третьому блоці 
затримки сигналу 6, вибирається для відстрою-
вання від хибних спрацювань пристрою діагносту-
вання. 

Всі блоки затримки сигналу реалізовані так, 
що при переході сигналу на вході від логічної оди-
ниці до логічного нуля вихідний сигнал без затрим-
ки також стає рівним нулю. 

Частота імпульсів генератора імпульсів 14 ви-
бирається узгоджено з тривалістю діагностування 
на кожному кроці логічного блока системи захисту 
технологічного об'єкта 3. 
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