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(57) Спосіб діагностики роботи контактних груп
багатоконтактного реле, який полягає в підклю-
ченні виходу генератора високочастотних імпуль-
сів через контакти реле на вхід логічних схем, а з

їх виходу на схему фіксації часового інтервалу,
який відрізняється тим, що логічні схеми і схему
фіксації часового інтервалу включають до складу
системного блоку комп'ютера, а зміну електрично-
го опору контактів використовують для модуляції
сигналів високочастотного генератора, з подаль-
шою реєстрацією динаміки зміни електричних ха-
рактеристик контактів за допомогою комп'ютера
протягом всього періоду включення (відключення)
реле одночасно по кожній контактній групі, з пода-
льшим порівнянням цих характеристик з даними,
закладеними в пам'ять комп'ютера, і видачею ре-
зультатів діагностики на реєстраційні пристрої.

Корисна модель відноситься до вимірювальної
техніки.

Корисна модель направлена на розв'язання
існуючої проблеми визначення якості електрично-
го контакту та стану контактних груп багатоконтак-
тного реле

Відомий спосіб, реалізований в пристрої для
вимірювання опору контактної пари, в якому дже-
рело току підключають через резистор наванта-
ження, контакти, схему контролю електричного
контакту до двох одновібраторів, генератору імпу-
льсів та логічної схеми „І" [а с. СРСР №390476].

Але цей спосіб не надає можливість стежити
за динамікою процесу здійснення контакту.

Найбільш близьким до корисної моделі є спо-
сіб, реалізований в пристрої для вимірювання часу
розкидання замикання контактних груп багатокон-
тактного реле, де генератор високочастотних ім-
пульсів підключають до схеми фіксування часово-
го інтервалу лічильних імпульсів на логічні схеми
„і" та „або", виходи яких підключають на вхід схеми
часового інтервалу [а. с. СРСР №225328].

Але і цей спосіб не надає можливість стежити
за динамікою процесу зміни електричного контакту
під час роботи реле.

Суть корисної моделі полягає в підключенні
виходу генератора високочастотних імпульсів че-
рез контакти реле на вхід логічних схем, а з їх ви-
ходу на схему фіксації часового інтервалу Логічні
схеми і схему фіксації часового інтервалу включа-

ють до складу системного блоку комп'ютера, а
зміну електричного опору контактів використову-
ють для модуляції сигналів високочастотного ге-
нератора, з подальшою реєстрацією динаміки змі-
ни електричних характеристик контактів за
допомогою комп'ютера протягом всього періоду
включення (відключення) реле одночасно по кож-
ній контактній групі, з подальшим порівнянням цих
характеристик з даними, закладеними в пам'ять
комп'ютера, і видачею результатів діагностики на
реєстраційні пристрої

Схема містить послідовно з'єднані генератор
високочастотних імпульсів, багатоконтактне реле,
комп'ютерний блок.

Спосіб здійснюється наступним чином. З ви-
ходу генератору високочастотні Імпульси потрап-
ляють на нерухомі контакти блоку реле, потім з
рухомих контактів реле вони потрапляють на бага-
товхідний порт комп'ютера 3 (з кожного контакта
на окремий вхід) Комп'ютер здійснює паралельно
часову реєстрацію імпульсів, що потрапляють на
його вхід, та їх залежність від моделюючої дії змі-
ни електричного опору контактних груп. Отримані
характеристики комп'ютер порівнює з даними за-
кладеними в його пам'ять для кожного типу реле і
видає результати розрахунків на реєстраційні при-
строї.

Спосіб надає можливість автоматизації проце-
су діагностики реле.
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