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високовольтних вимикачів, що містить датчик 
струму, перший компаратор, вихід якого з'єднаний 
з першим входом першого тригера, вихід якого 
через перший елемент НІ підключений до першого 
входу третього елемента І, вихід якого з'єднаний з 
першим входом першого елемента АБО, вихід 
якого підключений до входу другого лічильника 
імпульсів, виходи другого і третього компараторів 
з'єднані відповідно з першими входами другого і 
третього тригерів, другі входи яких, а також другі 
входи першого, четвертого, п'ятого тригерів та 
першого лічильника імпульсів підключені до вихо-
ду другого елемента АБО, перший вхід якого з'єд-
наний з виходом блока установки нуля, другий вхід 
підключений до виходу формувача імпульсів, а 
третій вхід з'єднаний з виходом першого блока 
затримки сигналу, вхід якого підключений до вихо-
ду третього елемента АБО, перший, другий та 
третій входи якого з'єднані відповідно з виходами 
п'ятого, шостого і сьомого елементів І, перші входи 
яких відповідно підключені до першого, другого і 
третього виходів першого шифратора, а другі вхо-
ди з'єднані відповідно з виходами другого, третьо-
го і четвертого елементів НІ, входи яких в свою 
чергу підключені відповідно до першого, другого і 
третього виходів першого лічильника імпульсів, 
перший вхід якого з'єднаний з виходом четвертого 
елемента І, перший вхід якого підключений до ви-
ходу першого генератора імпульсів, вихід датчика 
комутації через перший диференціюючий елемент 
з'єднаний з другим входом третього елемента І, 
вихід п'ятого елемента НІ підключений до першого 
входу десятого елемента І, вхід першого компара-
тора з'єднаний зі входами другого і третього ком-
параторів, виходи першого, другого і третього три-
герів підключені відповідно до першого, другого і 
третього входів першого шифратора, вихід датчи-

ка тиску з'єднаний зі входами четвертого і п'ятого 
компараторів, виходи яких підключені відповідно 
до перших входів першого і другого елементів І, 
другі входи яких з'єднані з виходом першого три-
гера, а виходи підключені відповідно до перших 
входів четвертого і п'ятого тригерів, виходи яких в 
свою чергу з'єднані відповідно з першим і другим 
входами другого шифратора, перший вихід якого 
підключений до третіх входів п'ятого, шостого і 
сьомого елементів І, а другий вихід з'єднаний з 
третіми входами восьмого, дев'ятого і десятого 
елементів І, виходи яких відповідно підключені до 
четвертого, п'ятого і шостого входів третього еле-
мента АБО, а другі входи з'єднані відповідно з пе-
ршим, другим і третім виходами першого шифра-
тора, перші входи восьмого і дев'ятого елементів І 
підключені відповідно до виходів третього і четве-
ртого елементів НІ, четвертий вихід першого лічи-
льника імпульсів з'єднаний зі входом п'ятого еле-
мента НІ, вихід датчика комутації підключений до 
другого входу четвертого елемента І, третій вхід 
якого та вхід формувача імпульсів з'єднані з вихо-
дом третього елемента АБО, другий вхід першого 
елемента АБО підключений до виходу четвертого 
елемента І, який відрізняється тим, що в нього 

введені перетворювач напруги змінного струму в 
напругу постійного струму, датчик початку руху, 
другий диференціюючий елемент, датчик напруги, 
шостий і сьомий компаратори, четвертий і п'ятий 
елементи АБО, шостий тригер, другий генератор 
імпульсів, одинадцятий, дванадцятий, тринадця-
тий, чотирнадцятий і п'ятнадцятий елементи І, 
другий блок затримки сигналу, третій лічильник 
імпульсів, блок задання часу ввімкнення-
вимкнення, цифровий компаратор, перший і дру-
гий індикатори, причому вихід п'ятого елемента 
АБО з'єднаний зі входом другого диференціюючо-
го елемента, вихід якого підключений до першого 
входу шостого тригера, вихід якого з'єднаний з 
першим входом одинадцятого елемента І, другий 
вхід якого підключений до виходу другого генера-
тора імпульсів, а вихід з'єднаний з першим входом 
третього лічильника імпульсів, вихідна цифрова 
шина якого підключена до першої вхідної цифро-
вої шини цифрового компаратора, друга цифрова 
вхідна шина якого з'єднана з вихідною цифровою 
шиною блока задання часу ввімкнення-вимкнення, 
вихід цифрового компаратора підключений до пе-



3 62411 4 
 

 

 

рших входів дванадцятого і тринадцятого елемен-
тів І, виходи яких з'єднані відповідно з першим і 
другим індикаторами, виходи чотирнадцятого і 
п'ятнадцятого елементів І підключені до других 
входів тринадцятого і дванадцятого елементів І 
відповідно, вихід датчика напруги з'єднаний з вхо-
дом шостого компаратора, вихід якого підключе-
ний до другого входу чотирнадцятого елемента І, 
вихід якого з'єднаний з другим входом четвертого 
елемента АБО, перший вхід якого підключений до 
виходу другого елемента АБО, а вихід з'єднаний з 
другим входом шостого тригера та з входом друго-
го блока затримки сигналу, вихід якого підключе-
ний до другого входу третього лічильника імпуль-
сів, вихід датчика струму з'єднаний з входами 

сьомого компаратора та перетворювача напруги 
змінного струму в напругу постійного струму, вихід 
якого підключений до входу першого компаратора, 
виходи чотирнадцятого і п'ятнадцятого елементів І 
з'єднані відповідно з першим і другим входами 
блока задання часу ввімкнення-вимкнення, вихід 
сьомого компаратора підключений до другого вхо-
ду п'ятнадцятого елемента І, вихід якого з'єднаний 
з третім входом четвертого елемента АБО, пер-
ший і другий виходи датчика початку руху підклю-
чені відповідно до першого і другого входів п'ятого 
елемента АБО, а також з'єднані з першими входа-
ми чотирнадцятого і п'ятнадцятого елементів І 
відповідно. 

 
 

 
 

Корисна модель належить до області електро-
техніки і може бути використана для вимірювання 
комутаційного ресурсу повітряних високовольтних 
вимикачів. 

Відомий пристрій для контролю ресурсу кому-
таційних апаратів [А.С. СРСР № 1656568, М. кл. 
G07С3/10, бюл. № 22, 1991], що містить перший, 
другий і третій датчики струму, з'єднані відповідно 
через перший, другий і третій компаратори з пер-
шими входами першого, другого і третього триге-
рів, виходи яких підключені відповідно до першого, 
другого і третього входів третього елемента АБО, 
а також до керуючих входів першого, другого і тре-
тього електронних ключів, виходи яких з'єднані між 
собою, а також із входами четвертого і п'ятого 
компараторів, а аналогові входи підключені відпо-
відно до виходів першого, другого і третього дат-
чиків струму, шифратор, перший вхід якого з'єдна-
ний з виходом третього елемента АБО, а другий і 
третій входи підключені відповідно до виходів чет-
вертого і п'ятого тригерів, перші входи яких з'єдна-
ні відповідно з виходами четвертого і п'ятого ком-
параторів, а другі входи, а також другі входи 
першого, другого і третього тригерів і першого лі-
чильника імпульсів підключені до виходу першого 
елемента АБО, перший вхід якого з'єднаний з ви-
ходом блока установки нуля, другий вхід підклю-
чений до виходу формувача імпульсів, а третій 
вхід з'єднаний з елементом затримки сигналу, вхід 
якого і другий вхід другого елемента І підключені 
до виходу другого елемента АБО, датчик комута-
ції, вихід якого з'єднаний зі входом диференціюю-
чого елемента і з першим входом другого елемен-
та І, вихід якого підключений до входу формувача 
імпульсів і до другого входу першого елемента І, з 
першим входом якого з'єднаний вихід генератора 
імпульсів, а вихід підключений до першого входу 
першого лічильника імпульсів і до перших входів 
сьомого, дев'ятого й одинадцятого елементів І, 
перший, другий і третій виходи шифратора з'єдна-
ні відповідно з першими входами третього, четве-
ртого і п'ятого елементів І, виходи яких підключені 
до першого, другого і третього входів другого еле-
мента АБО, а другі входи з'єднані відповідно з пе-
ршим, другим і третім виходами першого лічиль-

ника імпульсів через перший, другий і третій еле-
менти НІ, вихід диференціюючого елемента підк-
лючений до перших входів шостого, восьмого і 
десятого елементів І, другі входи яких з'єднані з 
виходами відповідно четвертого, п'ятого і шостого 
елементів НІ, входи яких у свою чергу, а також 
другі входи сьомого, дев'ятого й одинадцятого 
елементів І підключені відповідно до виходів пер-
шого, другого і третього тригерів, виходи шостого, 
восьмого і десятого елементів І з'єднані відповідно 
з першими входами четвертого, п'ятого і шостого 
елементів АБО, другі входи яких підключені до 
виходів сьомого, дев'ятого й одинадцятого елеме-
нтів І, а виходи з'єднані зі входами другого, третьо-
го і четвертого лічильників імпульсів відповідно. 

Головним недоліком даного пристрою є те, що 
він не дозволяє вимірювати комутаційний ресурс 
вимикачів з врахуванням часу їхнього ввімкнення 
та вимкнення. 

За найближчий аналог вибрано пристрій для 
контролю ресурсу комутаційних апаратів [Патент 
України № 50549А, М. кл. G07С3/10, бюл. № 10, 
2002], що містить датчик струму, вихід якого через 
перший компаратор з'єднаний з першим входом 
першого тригера, вихід якого через перший еле-
мент НІ підключений до першого входу третього 
елемента І, вихід якого з'єднаний з першим вхо-
дом першого елемента АБО, вихід якого підключе-
ний до входу другого лічильника імпульсів, виходи 
другого і третього компараторів з'єднані відповідно 
з першими входами другого і третього тригерів, 
другі входи яких, а також другі входи першого, че-
твертого, п'ятого тригерів та першого лічильника 
імпульсів підключені до виходу другого елемента 
АБО, перший вхід якого з'єднаний з виходом блока 
установки нуля, другий вхід підключений до вихо-
ду формувача імпульсів, а третій вхід з'єднаний з 
виходом блока затримки сигналу (в подальшому - 
першого блока затримки сигналу), вхід якого підк-
лючений до виходу третього елемента АБО, пер-
ший, другий та третій входи якого з'єднані відпові-
дно з виходами п'ятого, шостого і сьомого 
елементів І, перші входи яких відповідно підклю-
чені до першого, другого і третього виходів першо-
го шифратора, а другі входи з'єднані відповідно з 
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виходами другого, третього і четвертого елементів 
НІ, входи яких в свою чергу підключені відповідно 
до першого, другого і третього виходів першого 
лічильника імпульсів, перший вхід якого з'єднаний 
з виходом четвертого елемента І, перший вхід 
якого підключений до виходу генератора імпульсів 
(в подальшому - першого генератора імпульсів), 
датчик комутації, вихід якого через диференціюю-
чий елемент (в подальшому - перший диференці-
юючий елемент) з'єднаний з другим входом тре-
тього елемента І, вихід п'ятого елемента НІ 
підключений до першого входу десятого елемента 
І, вихід датчика струму з'єднаний зі входами друго-
го і третього компараторів, виходи першого, друго-
го і третього тригерів підключені відповідно до 
першого, другого і третього входів першого шиф-
ратора, вихід датчика тиску з'єднаний зі входами 
четвертого і п'ятого компараторів, виходи яких 
підключені відповідно до перших входів першого і 
другого елементів І, другі входи яких з'єднані з 
виходом першого тригера, а виходи підключені 
відповідно до перших входів четвертого і п'ятого 
тригерів, виходи яких в свою чергу з'єднані відпо-
відно з першим і другим входами другого шифра-
тора, перший вихід якого підключений до третіх 
входів п'ятого, шостого і сьомого елементів І, а 
другий вихід з'єднаний з третіми входами восьмо-
го, дев'ятого і десятого елементів І, виходи яких 
відповідно підключені до четвертого, п'ятого і шос-
того входів третього елемента АБО, а другі входи 
з'єднані відповідно з першим, другим і третім ви-
ходами першого шифратора, перші входи восьмо-
го і дев'ятого елементів І підключені відповідно до 
виходів третього і четвертого елементів НІ, четве-
ртий вихід першого лічильника імпульсів з'єднаний 
зі входом п'ятого елемента НІ, вихід датчика кому-
тації підключений до другого входу четвертого 
елемента І, третій вхід якого та вхід формувача 
імпульсів з'єднані з виходом третього елемента 
АБО, другий вхід першого елемента АБО підклю-
чений до виходу четвертого елемента І. 

Головним недоліком даного пристрою є те, що 
він не дозволяє вимірювати комутаційний ресурс 
вимикачів з врахуванням часу їхнього ввімкнення 
та вимкнення. 

В основу корисної моделі поставлено задачу 
створення пристрою для контролю ресурсу повіт-
ряних високовольтних вимикачів, в якому за раху-
нок введення перетворювача напруги змінного 
струму в напругу постійного струму, датчика поча-
тку руху, другого диференціюючого елемента, да-
тчика напруги, шостого і сьомого компараторів, 
четвертого і п'ятого елементів АБО, шостого три-
гера, другого генератора імпульсів, одинадцятого, 
дванадцятого, тринадцятого, чотирнадцятого і 
п'ятнадцятого елементів І, другого блока затримки 
сигналу, третього лічильника імпульсів, блока за-
дання часу ввімкнення-вимкнення, цифрового 
компаратора, першого і другого індикаторів та 
зв'язків між ними з'являється можливість контро-
лювати комутаційний ресурс вимикачів з враху-
ванням їхнього часу ввімкнення та вимкнення, що 
розширює функціональні можливості та підвищує 
точність роботи пристрою. 

Поставлена задача вирішується тим, що в 
пристрій для контролю ресурсу повітряних високо-
вольтних вимикачів, що містить датчик струму, 
перший компаратор, вихід якого з'єднаний з пер-
шим входом першого тригера, вихід якого через 
перший елемент НІ підключений до першого входу 
третього елемента І, вихід якого з'єднаний з пер-
шим входом першого елемента АБО, вихід якого 
підключений до входу другого лічильника імпуль-
сів, виходи другого і третього компараторів з'єдна-
ні відповідно з першими входами другого і третьо-
го тригерів, другі входи яких, а також другі входи 
першого, четвертого, п'ятого тригерів та першого 
лічильника імпульсів підключені до виходу другого 
елемента АБО, перший вхід якого з'єднаний з ви-
ходом блока установки нуля, другий вхід підклю-
чений до виходу формувача імпульсів, а третій 
вхід з'єднаний з виходом першого блока затримки 
сигналу, вхід якого підключений до виходу третьо-
го елемента АБО, перший, другий та третій входи 
якого з'єднані відповідно з виходами п'ятого, шос-
того і сьомого елементів І, перші входи яких відпо-
відно підключені до першого, другого і третього 
виходів першого шифратора, а другі входи з'єднані 
відповідно з виходами другого, третього і четвер-
того елементів НІ, входи яких в свою чергу підклю-
чені відповідно до першого, другого і третього ви-
ходів першого лічильника імпульсів, перший вхід 
якого з'єднаний з виходом четвертого елемента І, 
перший вхід якого підключений до виходу першого 
генератора імпульсів, вихід датчика комутації че-
рез перший диференціюючий елемент з'єднаний з 
другим входом третього елемента І, вихід п'ятого 
елемента НІ підключений до першого входу деся-
того елемента І, вхід першого компаратора з'єдна-
ний зі входами другого і третього компараторів, 
виходи першого, другого і третього тригерів підк-
лючені відповідно до першого, другого і третього 
входів першого шифратора, вихід датчика тиску 
з'єднаний зі входами четвертого і п'ятого компара-
торів, виходи яких підключені відповідно до пер-
ших входів першого і другого елементів І, другі 
входи яких з'єднані з виходом першого тригера, а 
виходи підключені відповідно до перших входів 
четвертого і п'ятого тригерів, виходи яких в свою 
чергу з'єднані відповідно з першим і другим вхо-
дами другого шифратора, перший вихід якого під-
ключений до третіх входів п'ятого, шостого і сьо-
мого елементів І, а другий вихід з'єднаний з 
третіми входами восьмого, дев'ятого і десятого 
елементів І, виходи яких відповідно підключені до 
четвертого, п'ятого і шостого входів третього еле-
мента АБО, а другі входи з'єднані відповідно з пе-
ршим, другим і третім виходами першого шифра-
тора, перші входи восьмого і дев'ятого елементів І 
підключені відповідно до виходів третього і четве-
ртого елементів НІ, четвертий вихід першого лічи-
льника імпульсів з'єднаний зі входом п'ятого еле-
мента НІ, вихід датчика комутації підключений до 
другого входу четвертого елемента І, третій вхід 
якого та вхід формувача імпульсів з'єднані з вихо-
дом третього елемента АБО, другий вхід першого 
елемента АБО підключений до виходу четвертого 
елемента І, відповідно до корисної моделі введено 
перетворювач напруги змінного струму в напругу 
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постійного струму, датчик початку руху, другий 
диференціюючий елемент, датчик напруги, шостий 
і сьомий компаратори, четвертий і п'ятий елементи 
АБО, шостий тригер, другий генератор імпульсів, 
одинадцятий, дванадцятий, тринадцятий, чотир-
надцятий і п'ятнадцятий елементи І, другий блок 
затримки сигналу, третій лічильник імпульсів, блок 
задання часу ввімкнення-вимкнення, цифровий 
компаратор, перший і другий індикатори, причому 
вихід п'ятого елемента АБО з'єднаний зі входом 
другого диференціюючого елемента, вихід якого 
підключений до першого входу шостого тригера, 
вихід якого з'єднаний з першим входом одинадця-
того елемента І, другий вхід якого підключений до 
виходу другого генератора імпульсів, а вихід з'єд-
наний з першим входом третього лічильника імпу-
льсів, вихідна цифрова шина якого підключена до 
першої вхідної цифрової шини цифрового компа-
ратора, друга цифрова вхідна шина якого з'єднана 
з вихідною цифровою шиною блока задання часу 
ввімкнення-вимкнення, вихід цифрового компара-
тора підключений до перших входів дванадцятого і 
тринадцятого елементів І, виходи яких з'єднані 
відповідно з першим і другим індикаторами, вихо-
ди чотирнадцятого і п'ятнадцятого елементів І під-
ключені до других входів тринадцятого і дванадця-
того елементів І відповідно, вихід датчика напруги 
з'єднаний з входом шостого компаратора, вихід 
якого підключений до другого входу чотирнадцято-
го елемента І, вихід якого з'єднаний з другим вхо-
дом четвертого елемента АБО, перший вхід якого 
підключений до виходу другого елемента АБО, а 
вихід з'єднаний з другим входом шостого тригера 
та з входом другого блока затримки сигналу, вихід 
якого підключений до другого входу третього лічи-
льника імпульсів, вихід датчика струму з'єднаний з 
входами сьомого компаратора та перетворювача 
напруги змінного струму в напругу постійного 
струму, вихід якого підключений до входу першого 
компаратора, виходи чотирнадцятого і п'ятнадця-
того елементів І з'єднані відповідно з першим і 
другим входами блока задання часу ввімкнення-
вимкнення, вихід сьомого компаратора підключе-
ний до другого входу п'ятнадцятого елемента І, 
вихід якого з'єднаний з третім входом четвертого 
елемента АБО, перший і другий виходи датчика 
початку руху підключені відповідно до першого і 
другого входів п'ятого елемента АБО, а також 
з'єднані з першими входами чотирнадцятого і п'ят-
надцятого елементів І відповідно. 

Пристрій для контролю ресурсу повітряних ви-
соковольтних вимикачів пояснюється кресленням, 
на якому зображена його структурна схема. 

На схемі: 1 - датчик струму; 2 - перетворювач 
напруги змінного струму в напругу постійного 
струму; 3, 4, 5 - перший, другий і третій компара-
тори; 6, 7, 8 - перший, другий і третій тригери; 9 - 
перший шифратор; 10 - датчик тиску; 11, 12 - чет-
вертий і п'ятий компаратори; 13, 14 - перший і дру-
гий елементи І; 15, 16 - четвертий і п'ятий тригери; 
17 - другий шифратор; 18 - перший елемент НІ; 19 
- третій елемент І; 20 - перший елемент АБО; 21 - 
другий лічильник імпульсів; 22 - датчик комутації; 
23 - перший диференціюючий елемент; 24 - пер-
ший генератор імпульсів; 25 - четвертий елемент І; 

26 - блок установки нуля; 27 - формувач імпульсів; 
28 - перший блок затримки сигналу; 29 - другий 
елемент АБО; 30 - перший лічильник імпульсів; 31, 
32, 33, 34 - другий, третій, четвертий і п'ятий еле-
менти НІ; 35, 36, 37, 38, 39, 40 - п'ятий, шостий, 
сьомий, восьмий, дев'ятий і десятий елементи І; 41 
- третій елемент АБО, 42 - датчик початку руху; 43 
- датчик напруги; 44 - сьомий компаратор; 45 - шо-
стий компаратор; 46 - п'ятий елемент АБО; 47, 48 - 
чотирнадцятий і п'ятнадцятий елементи І; 49 - дру-
гий диференціюючий елемент; 50 - четвертий 
елемент АБО; 51 - шостий тригер; 52 - другий ге-
нератор імпульсів; 53 - одинадцятий елемент І; 54 
- другий блок затримки сигналу; 55 - третій лічиль-
ник імпульсів; 56 - блок задання часу ввімкнення-
вимкнення; 57 - цифровий компаратор; 58, 59 - 
дванадцятий і тринадцятий елементи І; 60, 61 - 
перший і другий індикатори, причому вихід першо-
го компаратора 3 з'єднаний з першим входом 
першого тригера 6, вихід якого через перший еле-
мент НІ 18 підключений до першого входу третьо-
го елемента І 19, вихід якого з'єднаний з першим 
входом першого елемента АБО 20, вихід якого 
підключений до входу другого лічильника імпуль-
сів 21, виходи другого 4 і третього 5 компараторів 
з'єднані відповідно з першими входами другого 7 і 
третього 8 тригерів, другі входи яких, а також другі 
входи першого 6, четвертого 15, п'ятого 16 триге-
рів та першого лічильника імпульсів 30 підключені 
до виходу другого елемента АБО 29, перший вхід 
якого з'єднаний з виходом блока установки нуля 
26, другий вхід підключений до виходу формувача 
імпульсів 27, а третій вхід з'єднаний з виходом 
першого блока затримки сигналу 28, вхід якого 
підключений до виходу третього елемента АБО 41, 
перший, другий та третій входи якого з'єднані від-
повідно з виходами п'ятого 35, шостого 36 і сьомо-
го 37 елементів І, перші входи яких відповідно під-
ключені до першого, другого і третього виходів 
першого шифратора 9, а другі входи з'єднані від-
повідно з виходами другого 31, третього 32 і чет-
вертого 33 елементів НІ, входи яких в свою чергу 
підключені відповідно до першого, другого і тре-
тього виходів першого лічильника імпульсів 30, 
перший вхід якого з'єднаний з виходом четвертого 
елемента І 25, перший вхід якого підключений до 
виходу першого генератора імпульсів 24, вихід 
датчика комутації 22 через перший диференціюю-
чий елемент 23 з'єднаний з другим входом третьо-
го елемента І 19, вихід п'ятого елемента НІ 34 під-
ключений до першого входу десятого елемента І 
40, вхід першого компаратора 3 з'єднаний зі вхо-
дами другого 4 і третього 5 компараторів, виходи 
першого 6, другого 7 і третього 8 тригерів підклю-
чені відповідно до першого, другого і третього вхо-
дів першого шифратора 9, вихід датчика тиску 10 
з'єднаний зі входами четвертого 11 і п'ятого 12 
компараторів, виходи яких підключені відповідно 
до перших входів першого 13 і другого 14 елемен-
тів І, другі входи яких з'єднані з виходом першого 
тригера 6, а виходи підключені відповідно до пер-
ших входів четвертого 15 і п'ятого 16 тригерів, ви-
ходи яких в свою чергу з'єднані відповідно з пер-
шим і другим входами другого шифратора 17, 
перший вихід якого підключений до третіх входів 
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п'ятого 35, шостого 36 і сьомого 37 елементів І, а 
другий вихід з'єднаний з третіми входами восьмого 
38, дев'ятого 39 і десятого 40 елементів І, виходи 
яких відповідно підключені до четвертого, п'ятого і 
шостого входів третього елемента АБО 41, а другі 
входи з'єднані відповідно з першим, другим і тре-
тім виходами першого шифратора 9, перші входи 
восьмого 38 і дев'ятого 39 елементів І підключені 
відповідно до виходів третього 32 і четвертого 33 
елементів НІ, четвертий вихід першого лічильника 
імпульсів 30 з'єднаний зі входом п'ятого елемента 
НІ 34, вихід датчика комутації 22 підключений до 
другого входу четвертого елемента І 25, третій 
вхід якого та вхід формувача імпульсів 27 з'єднані 
з виходом третього елемента АБО 41, другий вхід 
першого елемента АБО 20 підключений до виходу 
четвертого елемента І 25, вихід п'ятого елемента 
АБО 46 з'єднаний зі входом другого диференцію-
ючого елемента 49, вихід якого підключений до 
першого входу шостого тригера 51, вихід якого 
з'єднаний з першим входом одинадцятого елемен-
та І 53, другий вхід якого підключений до виходу 
другого генератора імпульсів 52, а вихід з'єднаний 
з першим входом третього лічильника імпульсів 
55, вихідна цифрова шина якого підключена до 
першої вхідної цифрової шини цифрового компа-
ратора 57, друга цифрова вхідна шина якого з'єд-
нана з вихідною цифровою шиною блока задання 
часу ввімкнення-вимкнення 56, вихід цифрового 
компаратора 57 підключений до перших входів 
дванадцятого 58 і тринадцятого 59 елементів І, 
виходи яких з'єднані відповідно з першим 60 і дру-
гим 61 індикаторами, виходи чотирнадцятого 47 І 
п'ятнадцятого 48 елементів І підключені до других 
входів тринадцятого 59 і дванадцятого 58 елемен-
тів І відповідно, вихід датчика напруги 43 з'єднаний 
з входом шостого компаратора 45, вихід якого під-
ключений до другого входу чотирнадцятого еле-
мента І 47, вихід якого з'єднаний з другим входом 
четвертого елемента АБО 50, перший вхід якого 
підключений до виходу другого елемента АБО 29, 
а вихід з'єднаний з другим входом шостого триге-
ра 51 та з входом другого блока затримки сигналу 
54, вихід якого підключений до другого входу тре-
тього лічильника імпульсів 55, вихід датчика стру-
му 1 з'єднаний з входами сьомого компаратора 44 
та перетворювача напруги змінного струму в на-
пругу постійного струму 2, вихід якого підключений 
до входу першого компаратора 3, виходи чотирна-
дцятого 47 і п'ятнадцятого 48 елементів І з'єднані 
відповідно з першим і другим входами блока за-
дання часу ввімкнення-вимкнення 56, вихід сьомо-
го компаратора 44 підключений до другого входу 
п'ятнадцятого елемента І 48, вихід якого з'єднаний 
з третім входом четвертого елемента АБО 50, пе-
рший і другий виходи датчика початку руху 42 під-
ключені відповідно до першого і другого входів 
п'ятого елемента АБО 46, а також з'єднані з пер-
шими входами чотирнадцятого 47 і п'ятнадцятого 
48 елементів І відповідно. 

Запропонований пристрій працює так. При по-
дачі напруги живлення на схему блок установки 
нуля 26 коротким імпульсом через другий елемент 
АБО 29 встановлює перший 6, другий 7, третій 8, 
четвертий 15 і п'ятий 16 тригери, перший лічиль-

ник імпульсів 30, а також через четвертий елемент 
АБО 50 шостий тригер 51 у нульовий стан. Одно-
часно перший 24 і другий 52 генератори імпульсів 
починають виробляти послідовність імпульсів. 

Датчик початку руху 42 знаходиться на пово-
ротній рамі вимикача і генерує сигнал в момент 
початку руху вимикача. Датчик напруги 43 під'єд-
наний паралельно силовим контактам вимикача. 

Якщо вимикач відключає коло зі струмом, зна-
чення якого не перевищує номінальний робочий 
струм, то при цьому на виході датчика комутації 22 
з'являється сигнал логічної одиниці, який через 
перший диференціюючий елемент 23 у вигляді 
короткого імпульсу надходить через відкритий тре-
тій елемент І 19, а потім через перший елемент 
АБО 20 на вхід другого лічильника імпульсів 21, 
який є лічильником залишкового ресурсу високо-
вольтного вимикача. Занесення в лічильник одно-
го імпульсу свідчить про зменшення залишкового 
ресурсу на одиницю рахунку, а також про те, що 
відбулася комутація струму, значення якого не 
перевищує номінальний робочий струм вимикача. 
При цьому елемент І 19 був відкритим, оскільки на 
вході елемента НІ 18 був присутній сигнал логічно-
го нуля, що свідчить про відсутність відключення 
вимикачем аварійного струму електричної мережі. 

Якщо в електричній мережі виникає струм ко-
роткого замикання, який відключається діагносто-
ваним вимикачем, то на входах першого 3, другого 
4 і третього 5 компараторів з'являється постійна 
напруга з виходу перетворювача напруги змінного 
струму в напругу постійного струму 2, пропорційна 
комутованому струму. Нехай, наприклад, під дією 
цієї напруги спрацьовують перший 3 та другий 4 
компаратори. Нехай, наприклад, в момент комута-
ції аварійного струму тиск стисненого повітря був 
такий, що постійна напруга на виході датчика тиску 
10, пропорційна контрольованому параметру, 
спричиняє спрацювання четвертого компаратора 
11. При цьому в одиничний стан встановлюються 
перший 6 та другий 7 тригери, а також четвертий 
тригер 15, вхідний сигнал на який подається з ви-
ходу четвертого компаратора 11 через відкритий 
перший елемент 113. Пороги спрацювання компа-
раторів 3,4 і 5 різні та залежать від величини мак-
симального струму короткого замикання, а пороги 
спрацювання компараторів 11 і 12 залежать від 
величини максимального тиску стисненого повітря 
та також є різними. Сигнал логічної одиниці з ви-
ходу першого тригера 6 через перший елемент НІ 
18 закриває третій елемент І 19, що свідчить про 
наявність аварійного струму в електричній мережі. 
Також сигнали логічної одиниці з виходів з першо-
го 6 та другого 7 тригерів надходять відповідно на 
перший та другий входи першого шифратора 9, на 
другому виході якого встановлюється сигнал логі-
чної одиниці, який надходить на перший вхід шос-
того елемента І 36. Аналогічно можна прослідку-
вати, що сигнал логічної одиниці з виходу 
четвертого тригера 15 надходить на перший вхід 
другого шифратора 17, на першому виході якого 
встановлюється сигнал логічної одиниці, який над-
ходить на треті входи п'ятого 35, шостого 36 та 
сьомого 37 елементів І. Також на другі входи п'ято-
го 35, шостого 36 і сьомого 37 елементів І надхо-
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дять сигнали логічної одиниці через другий 31, 
третій 32 і четвертий 33 елементи НІ з першого, 
другого та третього виходів першого лічильника 
імпульсів 30 відповідно. Така комбінація сигналів 
приводить до того, що на виході шостого елемента 
І 36 з'являється сигнал логічної одиниці, який че-
рез третій елемент АБО 41 надходить на входи 
формувача імпульсів 27, першого блока затримки 
сигналу 28 та третій вхід четвертого елемента І 25. 
При спрацюванні датчика комутації 22 з його ви-
ходу сигнал логічної одиниці надходить на другий 
вхід четвертого елемента І 25. При цьому імпульси 
з першого генератора 24 починають надходити 
через перший елемент АБО 20 у другий лічильник 
імпульсів 21 та на перший вхід першого лічильника 
імпульсів 30. Після проходження четвертого імпу-
льсу на другому виході першого лічильника імпу-
льсів 30 з'являється сигнал логічної одиниці, шос-
тий елемент І 36 закривається, на виході третього 
елемента АБО 41 з'являється сигнал логічного 
нуля, який надходить на третій вхід четвертого 
елемента І 25 і тим самим закриває його, а на ви-
ході формувача імпульсів 27 з'являється сигнал, 
який через другий елемент АБО 29 надходить на 
другі входи першого 6, другого 7, третього 8, чет-
вертого 15, п'ятого 16 тригерів та першого лічиль-
ника імпульсів 30 та обнуляє їх. Цикл роботи при-
строю на цьому закінчується. Надходження в 
другий лічильник імпульсів 21 чотирьох імпульсів 
свідчить, що залишковий ресурс повітряного висо-
ковольтного вимикача зменшився на величину, 
еквівалентну чотирьом комутаціям номінального 
робочого струму. 

Аналогічно, пристрій працює у випадку, коли, 
наприклад, сила струму в колі така, що спрацюва-
ли перший 3 та другий 4 компаратори та тиск сти-
сненого повітря такий, що спрацювали четвертий 
11 та п'ятий 12 компаратори. При цьому пристрій 
буде працювати аналогічним чином, але комута-
ційний ресурс вимикача буде зменшено на число 
імпульсів, яке дорівнює восьми, що свідчить про 
спрацювання комутаційного ресурсу повітряного 
високовольтного вимикача, яке еквівалентне во-
сьми комутаціям робочого струму, що не переви-
щує номінальний робочий. 

У випадку, якщо через вимикач протікає ава-
рійний струм короткого замикання, але комутація 
цього струму здійснюється іншим вимикачем, то 
сигнал логічної одиниці, що з'являється на виході 
елемента АБО 41, надходить на вхід першого бло-
ка затримки сигналу 28, з виходу якого через де-
який встановлений час сигнал логічної одиниці 
через другий елемент АБО 29 надходить на другі 
входи першого 6, другого 7, третього 8, четвертого 
15, п'ятого 16 тригерів та першого лічильника ім-
пульсів 30 тим самим обнуляючи їх та готуючи 
пристрій до нового циклу роботи. 

Контроль часу ввімкнення повітряного вимика-
ча здійснюється таким чином. Як тільки почина-
ється процес ввімкнення вимикача, то на другому 
виході датчика початку руху 42 з'являється сигнал, 
який через п'ятий елемент АБО 46 та другий ди-
ференціюючий елемент 49 встановлює шостий 
тригер 51 в одиничний стан. Одночасно послідов-
ність імпульсів з другого генератора імпульсів 52 

через одинадцятий елемент І 53 надходить в тре-
тій лічильник імпульсів 55. Надходження імпульсів 
з другого генератора імпульсів 52 в третій лічиль-
ник імпульсів 55 припиняється в момент початку 
протікання струму через повітряний високовольт-
ний вимикач, внаслідок чого на виході датчика 
струму 1 з'являється сигнал, який через сьомий 
компаратор 44 фіксується у вигляді сигналу логіч-
ної одиниці і через відкритий п'ятнадцятий еле-
мент І 48 (на його другому вході присутній сигнал 
логічної одиниці з виходу датчика початку руху 42) 
та четвертий елемент АБО 50 обнуляє шостий 
тригер 51. Також сигнал логічної одиниці з виходу 
п'ятнадцятого елемента І 48 через четвертий еле-
мент АБО 50 надходить на вхід другого блока за-
тримки сигналу 54, який через деякий час обнуляє 
третій лічильник імпульсів 55. Одночасно сигнал 
логічної одиниці з виходу п'ятнадцятого елемента І 
48 відкриває дванадцятий елемент І 58 та надхо-
дить на другий вхід блока задання часу ввімкнен-
ня-вимкнення 56, на виході якого з'являється циф-
ровий код, що відповідає максимальному часу 
ввімкнення вимикача. При цьому цифровий ком-
паратор 57 проводить порівняння кодів, що надхо-
дять з третього лічильника імпульсів 55 і блока 
задання часу ввімкнення-вимкнення 56. Якщо час 
ввімкнення менший ніж максимальний, то на вихо-
ді цифрового компаратора 57 з'являється сигнал 
логічного нуля, який не приводить до спрацювання 
першого індикатора 60, що свідчить про правильну 
роботу повітряного високовольтного вимикача. 
Якщо ж час ввімкнення вимикача перевищує мак-
симальний, то на виході цифрового компаратора 
57 з'являється сигнал логічної одиниці, перший 
індикатор 60 спрацьовує, а це свідчить про неко-
ректну роботу повітряного високовольтного вими-
кача. 

Контроль часу вимкнення повітряного вимика-
ча здійснюється аналогічним чином. Як тільки по-
чинається процес вимикання вимикача, то на пер-
шому виході датчика початку руху 42 з'являється 
сигнал, який через п'ятий елемента АБО 46 та 
другий диференціюючий елемент 49 встановлює 
шостий тригер 51 в одиничний стан. Одночасно 
послідовність імпульсів з другого генератора імпу-
льсів 52 через одинадцятий елемент І 53 надхо-
дить в третій лічильник імпульсів 55. Це триває 
доти, поки на виході датчика напруги 43 не з'яв-
иться сигнал, який через шостий компаратор 45, 
відкритий чотирнадцятий елемент І 47 (на його 
другому вході присутній сигнал логічної одиниці з 
виходу датчика початку руху 42) та четвертий 
елемент АБО 50 переводить шостий тригер 51 у 
нульовий стан. Також сигнал логічної одиниці з 
виходу чотирнадцятого елемента І 47 через чет-
вертий елемент АБО 50 надходить на вхід другого 
блока затримки сигналу 54, який через деякий час 
обнуляє третій лічильник імпульсів 55. Одночасно 
сигнал логічної одиниці з виходу чотирнадцятого 
елемента І 47 відкриває тринадцятий елемент І 59 
та надходить на перший вхід блока задання часу 
ввімкнення-вимкнення 56, на виході якого з'явля-
ється цифровий код, що відповідає максимально-
му часу вимкнення вимикача. При цьому цифро-
вий компаратор 57 проводить порівняння кодів, що 
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надходять з третього лічильника імпульсів 55 І 
блока задання часу ввімкнення-вимкнення 56. Як-
що час вимкнення менший ніж максимальний, то 
на виході цифрового компаратора 57 з'являється 
сигнал логічного нуля, який не приводить до спра-
цювання другого індикатора 61, що свідчить про 
правильну роботу повітряного високовольтного 
вимикача. Якщо ж час вимкнення вимикача пере-
вищує максимальний, то на виході цифрового 
компаратора 57 з'являється сигнал логічної оди-
ниці, другий індикатор 61 спрацьовує, а це свід-
чить про некоректну роботу повітряного високово-
льтного вимикача. 

Кількість розрядів першого 30, другого 21 і 
третього 55 лічильників імпульсів, а також кількість 
компараторів та тригерів, що фіксують значення 
комутованого струму та тиску стисненого повітря, 
вибирається в залежності від діапазону вимірюва-
них струму, тиску та часу ввімкнення-вимкнення 
вимикача і від необхідного ступеня точності визна-
чення витраченого вимикачем ресурсу. 

Тривалість імпульсу диференціюючого елеме-
нта 23 вибирається дещо меншою тривалості ім-
пульсу першого генератора імпульсів 24. 
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