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АВТОМАТИЗОВАНИЙ КОНТРОЛЬ ОСНОВНИХ ПАРАМЕТРIВ 
СТРlЛОЧНОГО ЕЛЕКТРОПРИВОДУ 

Проведено аналiз QсноеllИХ BiдMOB стрiлочних ДИИГУlliв nостiйного струму 3 I1ослiдОВНIIМ збудженням, 
запропоиоввно аВТОМ":гизованIlЙ пристрiй для виявлення вiд.\юв електричtll!Х ДВIU-унiв по крнвих спожнван

ия струму В умоnaх експлуатацii" на залiЗНllЧНИХ СТВIIЦiях без lIерерви в роботi стрiлок. 

Проведен анато основных отказов стрелочных двигателей ПОСТОЯННОГО тока с IIQcJIсдоввтeJlыIмM возбужде
нием, предложено а.вТОМ(!ТltЗированнос устройство ДIUI обнаружения отказов электрических двигателей по кри

ВЫМ потребляемого тока в условиях эксrшуаташtи 118 железнодорожных станшiЯX без перерыва в работе CIpCJIOK. 

ТЬе апаlуsis of 'Ье basic defects of the railway direct currcnl switches with consecutive excitation have Ьееп 
provided, the aulomated device [ог detection of e lectric molors defects Ьу а consumed current curves analyses un
der operaling conditions а! railway slations without interruption in work ofsw1l.ches has Ьееп proposed. 

Ветуп. для ззбезпсчсння надiйноt робот!! 
систсм регулювання рухом ПОtздiв норматив

ними документами псредбачсно проведеНIIЯ 

перiоднчного контролю парамстрiв апаратурн 
зan iзннчиоi автоматики як безпосередньо пiд 

час експлуатацit, так i в pemohtho-теХllологiч
нiй дiл ьницi (РТД) дистаицiI снгналiзацiI та 
зв 'язку [ 1]. Нсдолiком iснуюч-о'i тсхнологiI КОII
тролю {: необх.iднiсть значннх затрат ручноI 

працi, часу та проблематнчнiсть свосчасного 
внявления та поперсдження МОЖЛИВИХ вiдмов 
пристроiв. Це зумовЛlОС необхiднiсть розробки 
ellcтeM автоматизованого дiагностування при
cтpoiB залiзничноI автоматики. Одною з основ
них задач при розробцi таких систем Е: побудо

ва тecтi8 та алгоритмiв дiагностування , .IIKi до
зволили б з 8ИСОКОЮ достовiрнiстю провести 
контроль технiЧIIОГО стану приcrpoiв залiзничноI 
автоматики, а при виявлсннi дефекту локалiзу
вати його з заданою точнiстю. В роботi [2] авто
рами на OCHOBi аналiзу статистичних даних ви
значено фактори, що {: важливими для розробки 
рацiональних алгоритмiв дiагностуваНIIЯ колiй
них ПР~lcrpotв електричноУ централiзашI (ЕЦ) 
[3], а самс частоту lХ BiдмoB, cтyniHb впливу 
вiдмов на затримку поУздLв, час, необхiдний на 
усунсння дефекту, економiчнi ВJ1)ати та iнше. 
Дiагностування систем проводитьс.ll за псвними 
дiагНОСТИЧIIИМИ признакам". правI(лыlстьь lХ 
вибару {: основою розр06ки якiсних. TccтiB. 

Метою дано! роботн {: розробка автоматизо
ваного пристрою для контролю основких пара

MeтpiB стрiлочного електропршюду, що дозво
ЛЯ{: проводити вимiри без виключсння стрiлок 
з ПОIЗНО'" та MaHeBpoBoi' роботи. 

Аналiтичиий ОГJIЯД. Бiльшiсть стрiлочних 
приводiв, яю експлуаТУЮThСЯ в даний час на 
залiзницях Украi'ни, привоД.IIТЬСЯ в дiю за до-

ПОМОГОЮ слскrpодвигунiв постiйного струму з 
послiдовним збудженням якоря. 

Серсд можливих BiAMOB елсктродвигунi в 
найхарактсрнiшими {: наступнi : вiдпай пластин 
колскторiв, обрив· секцiI, погаllИЙ контакт в щ i
тках, обрив обмоток, мiжвиткове коротке зами

кання, коротке замикання в обмотцi статора [2]. 
Основниыи причин" порушеНIIЯ роботи щi-

ток i колектора (: наступН1: 
- колектор забрудиюcrься вугiльним пилом 

вщ щiток i. як,що вчасно його не очистити. ВН
никаЕ: iскрiюiЯ мiж щiтками i колектором, яке Ух 
поступово руйну{:; 

- iзоляцiя колсктора понижуcrься за раху
нок вологи i вугiльного пилу, або пiдгора{: че
рез нсякiсну проточку якоря ; 

- погаие натиснення щtТОК на r!Ластини ; 

зсув щiТЮI щодо нсйтралi i заТИСК8ННЯ щiтко-
тримача гайкою за рахунок НСВ1ДПОВIДНОСТI 

розмiру втулки щiткотримача; 

- замикання на колекторi через з'е:днання 
Вltводiв внаслiдок нсдбалого паяння вивiдних 
кiнцiв сскцiй обмоток до плаеТIfН колс~,орiв 
або металевих задирок, що утворилися в процс
ei обточування колектора [3; 4]. 

!нодi при роботi двигуна спостсрiгасться 

ПСРС'lJiв пiдшипникiв. Таке явиwе частiше за 
все викликано механiчним руйнуванням niA
ШИШlИка. п iдвищеним тсртям мiж сальником i 
взлом або вiДСУJнiстю осьового люфта. Пере

'lJiB елекrpОд8игуна у зв' язку з короткочаСНIIМ 
повторним характером роботи двигуна можли

вий тiльки при короткому замикаНlli пластин 
колсктора або еекцiй якоря [5]. 

ПереВiрка стiлочних двигунiо пр" пс

рiодичиих оглядах. При псрiоДнчних огля

дах етрiлочних елсктроприводiв [1] електро
MexaHiK СЦБ повинен виконати наступнi дП по 
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псрсвiрш стрiпочНl!Х дВ llгунiв постiйного 
струму з 110слiдовнJtМ збудженням . 

Огляд KOhct..-гора й щiткотрима',iв двиryна. 

ПронсртаЮЧII КО.lектор , проnодиТl,СЯ О'IИЩУ
вання його чистою тканиною, змочсноI бензи

ном . Пiсл я ЧИЩСIIIIЯ необхiдно ОГПЯНУТII пове
рхшо колектора. Колскторнi пластини нс по
внин i lIiдн iматис я одна lIад iншою i не мати 
раковин вiд пiДГОРЯIIНЯ , мiж пластинами ма
ютъ проглядатися проточки на ГЛ llбнflу 1 ММ. 
При ПРОКРУ'l ува ннi колектора необх iдно стс

жити , щоб I-IC Р03МНКaJ'JIIСЯ КОIIТРОЛЫli контак
Тl I автопереМИК8ча. ПеревiРIIТИ щiткотримач i 
щiп ънiетъ нритиснення вугiЛl,ННХ 1Цiток дО КО
некторНtl Х плаСТlIII , ОЧИСТlпи щiткотримач Bin 
вугiльного пилу. Особливу уваТ)' варто звер
нути на оБJlягаl-lНЯ колсктора вс i ЕЮ поверх нею 
Щ1ТОК , B lДcyTНlCTЪ псрскосу шiток I наДМlрно
го Iхнъого зношування . ВlIмiРЮВа.!lЬНlНI при
ладом маЕ бути перевiрено вiдсут"iстъ обрнву 
сскц iй якоря, для чого пр" ВIIКЛЮ'IСНОМу КУР
бслъному КОlIтакт! пiдключити прилад до щi
ток i повiлъно провсрнути якiр на rЮВНIIЙ обо
рот. Лри справ ному CTaHi сскцiй омметр пока
же onip якоря , знаЧСНIIЯ ЯКОГО наведен! в тсх

нiчнiй карт! Н2 17, табл. 1 у В llПадку оБРIШУ 
припад покажс значения опору, в 2 раз и бiлъ
ше, або нескiнчсннiстъ. 

Псрс"iрка струму, споживаноro слектродви
туном npl1 нормалъному ПСРСВСДСIIН; стрiлки й 
робот! СЛСПРОДSl1гуна на фрt1lщiю. ДаlfУ робо
ту, як праВIIЛО, об'сднуютъ i з ПСРСRiркоlO CTpi-
1IКII на щiльнiстъ прнлягання вiстрякiв. ВИКО
нупъся 11 CpCBipKa СЛС"'IPомон'Гсром або елект
pO:l.lcxa"iKoM. Елсктромехаllili:, I!ОГОДИВШИ ро
боту iз дел , в iдкрНRаЕ С1Iс ктронривiд, 
п iдключае амперметр до курБСЛЪНIIХ контактiи 
i робитъ за п ит до деп про п еревсдення кiлъка 
разiв назЩlllО'! стрiЛКII. ЕJlеЮ'ромонтер закла
даЕ шаБЛОII м iж вiстряком i рамною рейкою. 
ЕJlеklромех.аиiк Iliд час робоТl! ДВllгуна на 
фРlfкцiю BHMiplOC ампсрмстром СТРУМ при пе
реведенн! стрiЛК II в плюсове «+~~ та MiHYCOBC 
«-» положеШIЯ i ЗЗ ПJl суе Ц! з начення н а окре

МIIЙ Лl1СТ. Шкала ампсрмстра повннна дозво

ляти внзна'IЗТИ знач сния струму з ТОЧНIСТЮ до 

10-1 А. 8изнаЧIIВШ II струм слсктродвигуна при 
роботi на фрикцiю, вш.l iрюютъ струм норма
льного псрсвсдсння . Значсюrя струму внзнача
ЕТъся по максималыlOМУ вiдхилснню стрiлки 
амперметра . OTpltMaHi З llачення CTPYMiB н еоб
хiдно порiВIIЯТИ з нормаТИВНIIМ з наченням , ша 
зазначено в журнал i технiчноi' nepeBipKII фор
ми ШУ - 64. KpiM того значения cТPYMiB елек

тродвнтуна ПрlI РОботi на фрикцiю ПРИ пере
веденн! CTpiJlKH в «+» i «-~~ ПОЛОЖСIIНЯ н е по-
8ИНIIС ПСРС811щувала на 1 О % Bin ССРСДНЪОГО 
аРllфМСТlI'IНО ГО ЗllачеШIЯ обох CTPYM iB . 
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Якшо при нормальному CTPYMi фрикцil 
стршка ногано переВОДIIТЪСЯ , то ЦС означае, ша 

в стрiлочному персводi ( Дсфекти конструкцй, 

або УТрlfМ31111Л ЙОГА НС проnодитьсн lIалеilШНМ 
чинам й потр i бно його ретелъна ncpcBipKa. У 
8ипадках коли амперметр, устаНОRЛСllиii на 
Ilул ътi·табло, забсзпеЧУЕ необхiдну точнiСТh. 
ДОЗ ВОJIЯЕ;ТЪСЯ псрсвiРЯТII струм без пiдключсн 
ня ампермстра в приводi. 

Вим iр напруги на елсктроДвигунi пр" ро

ботi на фрикцию. Один раз у piK снсктромеха
HiK разом з електромонтсром вимiрюс напруry 
на слектродвиryнi при роботi на фрикцiю. ВII
Mip проводитъся. , як правило, при nepeBipui 
CTpi.l0K на щiлънiстъ прилягаН IIЯ в icтряка. Еле

КТРОМОIIТСР закладаЕ шаблон мiж вiстряком i 
рамною рейкою, електромех.анi к вимiрюе на
npyry, а ДСП llеревоДнтъ стрiлку. Внмiрювалh
ний пр":l ад пiДК..'1ючаютъ до початку персве-
дення СТР IЛ К И дО ссрсднъого й краЙНhОГО виво

дiв (робоч i для даного напрямку руху) . При 
зворотному персвсдснНI напруТ)' Rимiрюютъ на 
iнших роБОЧltх 8иводах. Напруга на елсl\l'pО
двнгунi пр" роботi приводу на фрикuiю не rю
BIIIlНa бути НIIЖЧС иомiналъноi'. 

Для визначення справност! слсюр:::щвиryна 
He05xiдHO ncpcBiplm l onip iзoляui! обмоток елек
ТроДllИIj'ва вiДIIОСНО корпуса, Ol1ip обмоток збу
ДЖсиия, якоря, стан i<oJleктopa й щiткового вузла. 

Onip iзоляцi'i обмоток еле"lpOдвиryна з мои
тажсм вщносно корпуса ВIIМlрЮЮТЪ мсгаомыст

ром иапруroю 500 В . Вивiд припаду «Зсмля» 
пiдключають до корпусу. а вивiд «Л iнiЯ)~ - до 
однiЕi' з ВlIвiдних клсм слсктродвиryна. lзоляцiя 
обмоток електродвигуна, що псрсбуваЕ в скс
nлуатацi'i, з монтажем повинна бути не менш 5 
Мов. Onip iзоляцi! знову встановлюваного елек
ТРОДfНtryна повинна буш ие МСIIIЦС 100 МОм. 

Onip обмотки збудження перевiряcrъся при
ладом на шкan i вимiру опору. ПСРСД вимiром мо
нтаж з контактного TBIIHrd слсктродвигуна зНl

маЮ1Ъ. Один з I:щводiв припаду пiдключають до 
краЙНhОl ВIIВЩIIОi' КJIСМИ CJIСlпродвигуtla, а illШИЙ 
- до лi во"i щiтки КОЛСl\ТOра. Onip дpyroi' об~IОТЮI 

збуджснвя вимiрюють аналоriчно. Onip обмотки 
якоря Вllмiрюютъ пiдклlOЧСННЯМ припаду до щi

ток слсктродвигуна при замкнугому кур6еЛhному 
контактi . Для псрспiркн цiлiенocтi I<ожио"i пайки 
КО.1скroра потрiбно повiлыIo провернуги якiр на 
ПОВНIIII оберт. У справному cтaH i обмотки, ОМ
метр буде показуваТII onip якоря. У випадках за
бру днення колсктора приnад покаже заВИЩСНIfИ 

ошр, а при МIЖВIIТКОВilХ замиканнях - заНllженс. 

у зборi з щiткаМII якiр електродвш-ун а утво

plOC два Щlралсльнi лаIlЦЮГИ, I<ОЖСII з яких. сма
дастъся з 12 сскцiй якоря, з'сднаннх послiдовно 
чсрез li:OЛСl\ТOрн i пластини [6]. У випадку обриву 
ceKui"i в ОДНО~IУ з паралеJJЫШХ лапцюгiв якоря 



прилад покаже Зllачснн.м опору, в 2 рази бiльшс, 
l'О:\lУ щО в ЦЬОМУ ВИПадку ланцюг буде проходи
УН тiльки через один з паралельних ланцюгiв. 
. При обривi двох i бiльшс сскцiй, припад покаже 
в одному з положень якоря нескiнченнiсть (об
рив). Колектор i щiТКОВIIЙ вузол перевiряЕ:ТЬСЯ: 
вiзуалыI •. KpiM ТOI'О, нсобхiдно перевiряти сту
лiнь iскрiння пiд !I."РЗt:М щiтки i П зношування. 
Зношування щiток допускаnъся до 40 %, IcK
рiння на колеJПорi елсктродвигуна пшу МСП не 

оовиние бути вищс другого сryпсня. HecnpaBHi 
електродвиryни реМОН1)'ютъся в РТУ ДltстапцiI. 

ВiдРСМOIпованi електродвнгуни повиннi матн 
оцiнч РТУ про перевiрку. Пiсля замiии елект
РОДВllryна обов' .II3К080 nepeBiplITIt струм при 
номrнальному лереведеннi стрiлки й роботi еле
ктроДвигуна на фршщiю. Замiну слеtcrpaдвигу
HiB рс(струють в cneuia.'JЬHO ВlшiлеНОi\f)' для uic! 
мети )k)'рнз",i . що зберiгаеться: в елСКllX>механi
ка. Перед замiною слсктродвиryна псревiрясгься 
вiдповiднiсть робочо! напруги номiнальному 
зазначеному на паспортнiй бiрцi, легкiсть обер
тання якоря й наяввiсть ПОЗДОВЖIIЪОГО люфта, 

Bci ui вимiРII потребують значних затрат ча
"У з боку npauiBHIIKiB служби Ш, а також ТIJмча
сового вилучення стрiлки з роботи, так як Bci 
nepeBipKIJ ВИКОllУЮТЬСЯ при вiдкритому стрiлоч
ному пршюдi i вимкнсному курбеЛЪНОJ\f)' конта
ктi, або потребуютъ КОНТРОЛЪНIIХ псреводiв cтpi
Лlш. TO!-JY актуально створктн C'1CTe~y автома
ТIJЧllоi' n cp c nipKH стану стрiлОЧНIIХ дnшунin . 

Метод вимiрювання КрИ80i споживаиня 

СЧ>)'МУ в автомаТIIЧllOМУ РС"А\имi. для дiагности
ки двигунiв сп з використання,\oI датчикiв. необ
xiднo 8 С1рiлОЧIIОМУ переводi вcтaHOBlffit даТЧИЮJ, 
якi КОlпро.'DОватнмyrь стан стрiлочноro двнтуна. 
Також He06xiднi додатковi жили кабелю для пере
дачi iнформацii' вiл даl'lикiв на вирiшальнi при
строУ. Це пов'язано 3 вemtЮfМИ додатковими Kani
таловкладсннями. Запропонована система дiалюе
ШКlI стрiлочноro елекrpoдВИГУllа НС потребу€ до
да1l<ОВИХ датчl1кiв i лрацнх: без псрешкод для 
нормального функцiонуваllНЯ ЕЦ. BllНccnt рiшен
НЯ про справнiС'IЪ i прauездатнiстъ .1DJltгyНa ми мо
жемо по крнвiй сложивання струму. для pe€C1J>Э
цiy споживаного струму, необx.iдно СТВОрНТИ на
C'I)'nнy пiцсистему дiarнocnucи (рисунок). В роба
'fШ{ коло СП 8 дротн Л I i Л2 встаНО8JJЮСМО 
резистор з невсликим опором R1 (1 - 2 Ом). Зна
чения опору взято за умов!!, ЩО воно J\ta€ бути 
меншим, нiж опiр Д8нгуна у момеrn пуску (декiль

ка Ом). Напруга на резисторi R[ пропорцiйна 
СЧ'уму С1рiлОЧliОГО двигуна. Сиrnал з резистора 
подаcrъcя на rlРllстрiй УЗГОДЖСНн.м (УС 1). При

СЧ'iй узгодження € дiлышком напруrn, де вxiдlrnй 
сигнал Пepe1lЮрюстъся до рiвня, якнй можнз по

дав.аП! lIа BXiд АЦп. Резистори R[ i блоки УС! 

встаНОВЛЮIOТЬСЯ окремо для КОЖНО'i стрiПКJI I роз
мiщyкrrьcЯ в релейнiй юмнаri поста ЕЦ. 

Пристрiй для контроmо стану стрiлкового 

персuоду MiCnfrb резистори R 1 , •.• R п _ 1' R n , кот

pi BBiMKHCHi в робочi ланцюгн жltвлСННЯ стрiл
KOBlfX приводiв станцi!, присднаtшх до входiв 
перетворювачiв(дiльникiв напрути), ВIIХОДИ кот

рих пiдклЮ'lенi до входiв блокiв I'альванiчноi' 
розв' язки Koтpi в свою чергу персдаютъ сигнал 
на ВХЩ мультиплексора, 8ихiд МУЛЪПll1лексора 
пiдключений на вхiд аналогово-цифрового пере

творювача (АЦП), а з ВIIХОДУ AUП подаcrься на 
репстр вихiд якого Iliдключений до входу MiK
ропроцесора, котрий в свою чсргу зв'язаний з 
портом електронно обчислювально! машиии. 
Датчики реliстрацi! пере воду стрiлки пiдключе
lIi до лаНl1югiв керувзння стрiпковими персво
дами в пультi - табло i !Х 8ИХОДИ пiдключенi до 
блоку узroдження piBHiB Сllгналiв, виходи котро
го пiдключснi до блоку pericтpaцi! початку ПС

реведенЮ:I стрiлок, КОlРИЙ СВО!МИ внходами пiд
КЛЮ'lений до мультиплексора, вихiд якОro пiд

ключаcrься на вхiдний порт мк. 8иходи мк 
пiдключенi на ксруючi ВХОШt J\f)'ЛЫlJплексорiв, а 
виходи пк пiдключенi до лi нi! Дllспетчерського 
контролю, та на б1l0К вiдображення iнформацii 

Принцип функцiонування прИCТJЮЮ дiarнoc
rnки С1рiлочних переводiв . При псреключеннi 
ДСП стрiлк:овоro комутатора i подачi команди на 
перевод стрiлки датчик персводу стрiлюl l1iлклlO
чениii до ланwaга керуванн.м стрiлкОВИМИ псрево

дами,реriстру€ команду на персведсння даноi' cтpi
лки. Йоro вихiд пiдключеншl до блоку УЗГОдЖення 
рiвиiв сиmалiв у якому автомаТИЧflО i вiдбуваcrъcя 
гальва.lliчна розв'язка, i з ВИХОду якого сиmал по
дocrъcя до блоку pcricтpaцi! початку персводу 
стрiлок. Мiкрокоmpoлер iз заданоlO перiодичнiс
тю пiдключа€ вихiд блоку pericтpaцi'i на вхШ мулъ

тиrmексора, и циклiчно псревiря€ наявнiстъ сиrnа
лу на вcix його входах. Визначивurn на якому саМС 
входi мультиплексора € сиrнал мiкрокоmpoлер 
визнача( номер стрiлки яка буде зараз переводи
Пfсъ i BiдnoBiд.нo пода€ сиmал на дрyndi МУЛЬПI
мексор, який пiдкmoча€ на BXiд АЦП саме ТОЙ 
свт BXiд котрий зв'язamtй З стрiлкою яка персво
ДlfIЪCя. Вся ця процедура вiдбуваcrься за дужс 
малий промiжок часу i мiкрокоtrrpDлер ВСТИГdE: 
нactpOrrися на npийом сигналу вт АЦП за час , 
який проходи1Ъ мiж ВК.IIЮчеЮUlМ реле ИПС та ре
ле ппр схеми керування стрiлкою. МомеlП коли 
сnpaцъову€ ППР вже заnисуrn.cя в MiКPOKOНТPO
лер. f[jсля спрацъовування ППР по резистору R 
по'пшщ: npoтiкаПf робочпй струм, кО1рИЙ прохо
ДIfIЪ через перетворювач поnaдa€ до блоку гальва
нiчно! розв'язки далi через вiдкpнтий муЛЬТИМСк
СОР проходmъ на аНaJЮI'O-uифровюl перетворю
вач , в якому оцифровуcrъcя i 8 Wlфровiй формi 
персдаcrъcя на реriстр-замикач 3 якого циклiчно 
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ЗЧИ1)'CIЪCЯ мiкрокOIrrpoлeJЮМ. При викор"станнi 
сучаених блокiв АЦП,ехема епростип.ся, так як не 
потрiбний блОl\ гальванiчно'] розв'язки (В AЦГl Е 
своя Гdl1Ь8анi'Jшt РОЗВЯ'Зl\а). Оt{ифрована форма 
криво! споживання струму слсктродвигуном cтpjw 
лочноro персводу 3<lписусгься в пам'ять MiкpoKOH
тролера i nO'riM псредасться в персональний 

~ 
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КО~fП'ютер. В ПСРСОНatIbНОМУ комп'ютсрi крива 
СТРУМУ порiвюocrъcя з iдеалъною k1Н1ВОЮ i по ре
зультатах UbOt"O порiвняння вююситъся Рlшення 
про стан стрiлКОВОI"О псрсводу. Кривi зберiraються 
8 маСllВI на протязi neBHoi' КlЛькостi Цllклiв, що лас 
нам змогу бачши розвиток ПОС1уПОDИХ oiдMOB та 
ПРО I'НОЗУВarn час БИХОДУ iз ладу. 
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-
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Рис . П iДСl l СТСМЗ дiЗI 'НОСТУВUНIIЯ ТU КОН11>Оl1lО стрiJIOЧННХ двLtl)'нiв постiйного струму 
з ПОСl1iД08Н\I .\1 збудженням 

В зв'язку з ТИМ що стрiЛКJI слекrР"Ч1l0! дозволя€ прОВОДIIТIJ ВИМlрН без виключення 
централiзацiЕЮ персводяться з рiзною перiодич 
нiстю (Hiд ДССЯТКИ разiв на день до декiлька разiв 
113 тиждснъ), а KOHTp01JlOBan, необхiдно Bci стрiл
Юi ВК1lюченi в uентралiзаuiю, то ПК настроIO( в 
мiкроконтропсрi прiоритсти ЗЧИ1)'8аННЯ iнформа
uiy' для ЦL.oro в МК настроlOlОтЬСЯ псреривання 
ТЗК, ЩО при переводi ДСКlЛЪКОХ СТРJЛок контролер 
заПИСУЕ криву спожнвання СТРУМУ Biд Tif;j' стрiлw 

КJI , яка персВ1рялась наЙДавюшс. 
Якшо дiаПЮСnlка стрiлОЧНJlХ електродв иrylliв 

Е однi€ю 3 пiдснстем загалыю'i дiаmости:ки ЕЦ 

станцП, i на станцi'i обладнано робоче Mieuc елеl\
тpoMexaHiKa на баз i пеРСОНaJIЬНОI'О комп 'ютера, 
то ФУllкцil мiкрокоН'Тролера ВIfКОНУ€ происсор 
ЕОМ. В UbO~IY ВllПадку Прl1стрОЕМ вiдofiраження 
Е ДJ.Jсrmсi1 , ПЮ ДЗ€ нам ряд персваг. 

ВНСIIОВЮf . В роботi провсдсно аналiз TCXlli
'!Н ИХ IIcpcoipOK етрiлочних елеКТРИЧliИХ приво· ' 
дiu , що маЕ обов'язково Rиконуватися пiд час 
псрiодичного огляду IIpll".'Tpoi·B залiЗНИЧ IIОj' ав
томатики на етаНЦll. Н а oCHoni проведсного 

анашзу запропоновано структурну схему авто

маТИЗQваного прнстрою контролю ОСНОВНIfХ 

параметРJВ СТрШОЧНОГО елеКТРОГ1РИ80ДУ, що 
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стрiлок з централiзац i !. 
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