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УНІВЕРСИТЕТ 
(57) Пристрій для підтримання оптимального нати-

ску струмоприймача на контактну мережу, який 
складається з першого аналого-цифрового перет-
ворювача, індикатора, сенсора натиску, задавача 
приведених мас струмоприймача і контактної під-
віски, сенсора швидкості, диференціатора, першо-
го, другого та третього функціональних перетво-
рювачів, блока задання верхнього рівня значення 
контактного натиску, першого і другого компарато-
рів, блока задання нижнього рівня значення конта-
ктного натиску, сенсора висоти контактного прово-
ду, причому вихід сенсора натиску підключений до 
першого входу першого функціонального перетво-
рювача та до третього входу третього функціона-
льного перетворювача, вихід задавача приведе-
них мас струмоприймача і контактної підвіски 
підключений до другого входу першого функціона-
льного перетворювача, вихід сенсора швидкості 
підключений до входу диференціатора та до пер-
шого входу третього функціонального перетворю-
вача, вихід сенсора висоти контактного проводу 
підключений до другого входу третього функціона-
льного перетворювача, вихід диференціатора під-
ключений до третього входу першого функціона-
льного перетворювача, вихід третього 
функціонального перетворювача підключений до 
входу індикатора та до кола керування тяговим 

електроприводом, вихід першого функціонального 
перетворювача підключений до входу першого 
аналого-цифрового перетворювача, вихідна циф-
рова шина якого підключена до другої вхідної ци-
фрової шини першого компаратора і до першої 
вхідної цифрової шини другого компаратора, вихід 
якого підключений до другого входу другого функ-
ціонального перетворювача, перший вхід якого 
з'єднаний з виходом першого компаратора, вихід 
другого функціонального перетворювача з'єдна-
ний із колом керування електроприводом пружини 
струмоприймача, який відрізняється тим, що в 

нього введено сенсор температури, сенсор воло-
гості, четвертий та п'ятий функціональні перетво-
рювачі, другий та третій аналого-цифрові перет-
ворювачі, причому вихід сенсора температури 
підключений до другого входу четвертого функціо-
нального перетворювача і до першого входу п'ято-
го функціонального перетворювача, до третього 
входу якого підключений вихід блока задання ниж-
нього рівня значення контактного натиску, вихід 
сенсора вологості підключений до другого входу 
п'ятого функціонального перетворювача і до тре-
тього входу четвертого функціонального перетво-
рювача, перший вхід якого з'єднаний з виходом 
блока задання верхнього рівня значення контакт-
ного натиску, вихід четвертого функціонального 
перетворювача підключений до входу другого 
аналого-цифрового перетворювача, вихідна циф-
рова шина якого підключена до першої вхідної 
цифрової шини першого компаратора, вихід п'ято-
го функціонального перетворювача підключений 
до входу третього аналого-цифрового перетворю-
вача, вихідна цифрова шина якого підключена до 
першої вхідної цифрової шини другого компарато-
ра. 

 
 

 
Корисна модель належить до області електро-

техніки і може бути використана для забезпечення 
оптимального натиску струмоприймача на контак-
тну мережу, наприклад пантографа трамвая. 

Відомий універсальний переносний пристрій 
для випробування струмоприймачів [патент РФ 

№46581 МПК
7
 G01М 17/08, В60L 5/00, 2005], який 

складається з ЕОМ із принтером для реєстрації, 
електропривода з тросоукладником, який закріп-
лений на основі струмоприймача, нерухомий блок 
на стелі з відрізком троса, накопичувач інформації, 
індикатор і датчик кутового переміщення, причому 
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трос електропривода з'єднаний з верхнім шарні-
ром системи рухомих рам через датчик зусиль, 
який з датчиком висоти підйому під'єднується до 
перетворювально-керуючого блока, датчик кутово-
го переміщення, закріплений в місці шарнірного 
з'єднання рам струмоприймача, вихід датчика ку-
тового переміщення з'єднаний з інформаційним 
входом перетворювально-керуючого блока, інди-
катор з'єднаний з виходом перетворювально-
керуючого блока, вхід накопичувача інформації 
з'єднаний з виходом перетворювально-керуючого 
блока, а виходи накопичувача інформації з'єднані 
з входами перетворювально-керуючого блока та 
ЕОМ з принтером для реєстрації інформації. 

Недоліком даного пристрою є низька його точ-
ність, неможливість керувати підйомом та опус-
канням струмоприймача, велика трудомісткість 
отримання інформації, оскільки пристрій має гро-
міздку розподілену структуру. Крім того пристрій 
не придатний для вимірювання та корегування 
натиску струмоприймача на контактний провід під 
час руху транспортного засобу. 

За прототип вибрано пристрій для підтриман-
ня оптимального натиску струмоприймача на кон-
тактну мережу [Патент України №5271811, М.Кл. 
B60L 5/00; опубл. 10.09.2010, Бюл. №17], який 
складається з аналого-цифрового перетворювача, 
індикатора, сенсора натиску, задавача приведених 
мас струмоприймача і контактної підвіски, сенсора 
швидкості, диференціатора, першого, другого та 
третього функціонального перетворювачів, блока 
задання верхнього рівня значення контактного 
натиску, першого і другого компаратора, блока 
задання нижнього рівня значення контактного на-
тиску, сенсора висоти контактного проводу, при-
чому вихід сенсора натиску підключений до пер-
шого входу першого функціонального 
перетворювача та третього входу третього функ-
ціонального перетворювача, вихід задавача при-
ведених мас струмоприймача і контактної підвіски 
підключений до другого входу першого функціона-
льного перетворювача, вихід сенсора швидкості 
підключений до входу диференціатора та до пер-
шого входу третього функціонального перетворю-
вача, вихід сенсора висоти підвісу контактного 
провода підключений до другого входу третього 
функціонального перетворювача, вихід диферен-
ціатора підключений до третього входу першого 
функціонального перетворювача, вихід третього 
функціонального перетворювача підключений до 
входу індикатора та до кола керування тяговим 
електроприводом, вихід першого функціонального 
перетворювача підключений до входу аналого-
цифрового перетворювача, вихідна цифрова шина 
якого підключена до другої вхідної цифрової шини 
першого компаратора, перша вхідна цифрова ши-
на якого з'єднана з вихідною цифровою шиною 
блока задання верхнього рівня контактного натис-
ку, вихідна цифрова шина аналого-цифрового пе-
ретворювача підключена і до першої вхідної циф-
рової шини другого компаратора, друга вхідна 
цифрова шина якого з'єднана з вихідною цифро-
вою шиною блока задання нижнього рівня контак-
тного натиску, вихід першого компаратора з'єдна-
ний з першим входом другого функціонального 

перетворювача, а вихід другого компаратора з'єд-
наний з другим входом другого функціонального 
перетворювача, вихід другого функціонального 
перетворювача з'єднаний із колом керування еле-
ктроприводом пружини струмоприймача. 

Недоліком даного пристрою є низька його точ-
ність, неможливість врахування температури та 
вологості навколишнього середовища, що змен-
шує оптимальність процесу струмознімання. 

В основу корисної моделі поставлено задачу 
створення пристрою для підтримання оптимально-
го натиску струмоприймача на контактну мережу, в 
якому за рахунок введення нових блоків та зв'язків 
між ними з'являється можливість більш об'єктивно 
оцінити та скорегувати параметри роботи струмо-
приймача, що підвищує точність роботи пристрою 
та зменшує електричні втрати в перехідному кон-
такті "контактний провід струмоприймач". 

Поставлена задача вирішується тим, що в 
пристрій для підтримання оптимального натиску 
пантографа, який складається із аналого-
цифрового перетворювача (в подальшому - пер-
шого аналого-цифрового перетворювача), індика-
тора, сенсора натиску, задавача приведених мас 
струмоприймача і контактної підвіски, сенсора 
швидкості, диференціатора, першого, другого та 
третього функціональних перетворювачів, блока 
задання верхнього рівня значення контактного 
натиску; першого і другого компараторів, блока 
задання нижнього рівня значення контактного на-
тиску, сенсора висоти контактного проводу, при-
чому вихід сенсора натиску підключений до пер-
шого входу першого функціонального 
перетворювача та до третього входу третього фу-
нкціонального перетворювача, вихід задавача 
приведених мас струмоприймача і контактної під-
віски підключений до другого входу першого функ-
ціонального перетворювача, вихід сенсора швид-
кості підключений до входу диференціатора та до 
першого входу третього функціонального перет-
ворювача, вихід сенсора висоти контактного про-
воду підключений до другого входу третього функ-
ціонального перетворювача, вихід 
диференціатора підключений до третього входу 
першого функціонального перетворювача, вихід 
третього функціонального перетворювача підклю-
чений до входу індикатора та до кола керування 
тяговим електроприводом, вихід першого функціо-
нального перетворювача підключений до входу 
першого аналого-цифрового перетворювача, вихі-
дна цифрова шина якого підключена до другої 
вхідної цифрової шини першого компаратора і до 
першої вхідної цифрової шини другого компарато-
ра, вихід якого підключений до другого входу дру-
гого функціонального перетворювача, перший вхід 
якого з'єднаний з виходом першого компаратора, 
вихід другого функціонального перетворювача 
з'єднаний із колом керування електроприводом 
пружини струмоприймача, введено сенсор темпе-
ратури, сенсор вологості, четвертий та п'ятий фун-
кціональні перетворювачі, другий та третій анало-
го-цифрові перетворювачі, причому вихід сенсора 
температури підключений до другого входу четве-
ртого функціонального перетворювача і до першо-
го входу п'ятого функціонального перетворювача, 
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до третього входу якого підключений вихід блока 
задання нижнього рівня значення контактного на-
тиску, вихід сенсора вологості підключений до дру-
гого входу п'ятого функціонального перетворюва-
ча і до третього входу четвертого функціонального 
перетворювача, перший вхід якого з'єднаний з 
виходом блока задання верхнього рівня значення 
контактного натиску, вихід четвертого функціона-
льного перетворювача підключений до входу дру-
гого аналого-цифрового перетворювача, вихідна 
цифрова шина якого підключена до першої вхідної 
цифрової шини першого компаратора, вихід п'ято-
го функціонального перетворювача підключений 
до входу третього аналого-цифрового перетворю-
вача, вихідна цифрова шина якого підключена до 
першої вхідної цифрової шини другого компарато-
ра. 

Пристрій для підтримання оптимального нати-
ску на контактну мережу пояснюється кресленням, 
на якому зображена його структурна схема. На 
схемі: 1 - сенсор натиску; 2 - задавач приведених 
мас струмоприймача і контактної підвіски; 3- сен-
сор швидкості; 4- диференціатор; 5, 9, 13, 17, 18- 
перший, другий, третій, четвертий та п'ятий функ-
ціональні перетворювачі відповідно; 6 - блок за-
дання верхнього рівня значення контактного нати-
ску; 7, 19, 20 - перший, другий та третій аналого-
цифрові перетворювачі відповідно; 8,11 - відповід-
но перший і другий компаратор; 10 - блок задання 
нижнього рівня значення контактного натиску; 12 - 
сенсор висоти контактного проводу; 14 - індикатор; 
15 - сенсор температури; 16 - сенсор вологості, 
причому вихід сенсора натиску 1 підключений до 
першого входу першого функціонального перетво-
рювача 5 та до третього входу третього функціо-
нального перетворювача 13, вихід задавача при-
ведених мас струмоприймача і контактної підвіски 
2 підключений до другого входу першого функціо-
нального перетворювача 5, вихід сенсора швидко-
сті 3 підключений до входу диференціатора 4 та 
до першого входу третього функціонального пере-
творювача 13, вихід сенсора висоти контактного 
проводу 12 підключений до другого входу третього 
функціонального перетворювача 13, вихід дифе-
ренціатора 4 підключений до третього входу пер-
шого функціонального перетворювача 5, вихід 
третього функціонального перетворювача 13 підк-
лючений до входу індикатора 14 та до кола керу-
вання тяговим електроприводом, вихід першого 
функціонального перетворювача 5 підключений до 
входу першого аналого-цифрового перетворювача 
7, вихідна цифрова шина якого підключена до дру-
гої вхідної цифрової шини першого компаратора 8 
і до першої вхідної цифрової шини другого компа-
ратора 11, вихід якого підключений до другого 
входу другого функціонального перетворювача 9, 
перший вхід якого з'єднаний з виходом першого 
компаратора 8, вихід другого функціонального 
перетворювача 9 з'єднаний із колом керування 
електроприводом пружини струмоприймача, вихід 
сенсора температури 15 підключений до другого 
входу четвертого функціонального перетворювача 
17 і до першого входу п'ятого функціонального 
перетворювача 18, до третього входу якого підк-
лючений вихід блока задання нижнього рівня зна-

чення контактного натиску 10, вихід сенсора воло-
гості 16 підключений до другого входу п'ятого фун-
кціонального перетворювача 18 і до третього вхо-
ду четвертого функціонального перетворювача 17, 
перший вхід якого з'єднаний з виходом блока за-
дання верхнього рівня значення контактного нати-
ску 6, вихід четвертого функціонального перетво-
рювача 17 підключений до входу другого аналого-
цифрового перетворювача 19, вихідна цифрова 
шина якого підключена до першої вхідної цифро-
вої шини першого компаратора 8, вихід п'ятого 
функціонального перетворювача 18 підключений 
до входу третього аналого-цифрового перетворю-
вача 20, вихідна цифрова шина якого підключена 
до першої вхідної цифрової шини другого компа-
ратора 11. 

Запропонований пристрій працює так. Сенсор 
натиску 1 вимірює поточне значення натиску Рк і 
передає на перший вхід першого функціонального 
перетворювача 5, на другий вхід якого подається 
значення приведених мас струмоприймача і конта-
ктної підвіски від задавача приведених мас стру-
моприймача і контактної підвіски 2. Швидкість руху 
вагона вимірюється сенсором швидкості 3 і після 
операції диференціювання, що виконується дифе-
ренціатором 4, подається на третій вхід першого 
функціонального перетворювача 5, який здійснює 
пошук оптимального значення контактного натиску 
Рк.опт. Перший аналого-цифровий перетворювач 7 
перетворює аналоговий сигнал Рк.опт в цифровий і 
передає на другий вхід першого компаратора 8. 

Значення температури навколишнього сере-
довища, що вимірюється сенсором температури 
15, а також значення вологості, що вимірюється 
сенсором вологості 16, надходять на четвертий 17 
та п'ятий 18 функціональні перетворювачі. На чет-
вертий функціональний перетворювач 17 одноча-
сно подається і максимально допустиме значення 
контактного натиску Рк.max від блока задання верх-
нього рівня значення контактного натиску 6, а на 
п'ятий функціональний перетворювач 18 - мініма-
льно допустиме значення контактного натиску 
Рк.min від блока задания нижнього рівня значення 
контактного натиску 10. 

Четвертий функціональний перетворювач 17 в 
залежності від значень температури і вологості 
корегує значення максимально допустимого зна-
чення контактного натиску Рк.max до значення Рк.max 

(кор), яке через другий аналого-цифровий перетво-
рювач 19 подається на перший компаратор 8. 

Якщо Рк.опт > Рк.max (кор), то на виході першого 
компаратора 8 формується сигнал логічної одини-
ці, який подається на перший вхід другого функці-

онального перетворювача 9. Якщо Рк.опт   

Рк.max (кор), то на виході першого компаратора 8 
формується сигнал логічного нуля. 

П'ятий функціональний перетворювач 18 в за-
лежності від значень температури і вологості коре-
гує значення мінімально допустимого значення 
контактного натиску Рк.min до значення Рк.min(кор.), 
яке через третій аналого-цифровий перетворювач 
20 подається на другий компаратор 11. 

Якщо Рк.опт < Рк.min(кор), то на виході другого 
компаратора 11 формується сигнал логічної оди-
ниці, який подається на другий вхід другого функ-



7 63947 8 
 

 

 

ціонального перетворювача 9. Якщо Рк.оптРк.min, то 
на виході другого компаратора 11 формується 
сигнал логічного нуля. 

Другий функціональний перетворювач 9 здійс-
нює обробку вхідних сигналів від першого 8 та 
другого 11 компараторів і у випадку появи на його 
вході сигналу хоча б однієї логічної одиниці видає 
сигнал в коло керування електроприводом пружи-
ни струмоприймача для її послаблення або натягу 
(передбачається встановлення додаткового елек-
троприводу керуванням натягу пружини струмоп-
риймача; можливий і інший вид приводу). 

Сенсор висоти контактного проводу 12 забез-
печує вимірювання значення провисання контакт-
ного проводу і його передачу на другий вхід тре-
тього функціонального перетворювача 13, на 
перший вхід якого подається значення швидкості 
руху вагону з сенсора швидкості 3, а на третій вхід 
- поточне значення натиску Рк пантографа на кон-
тактний провід із сенсора натиску 1. Третій функ-
ціональний перетворювач 13 забезпечує пошук 
оптимальної швидкості руху вагону з точки зору 
оптимального контактного натиску, яка реєстру-
ється на індикаторі 14 і передається в коло керу-
вання тяговим електроприводом трамвая для її 
забезпечення. 
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