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Корисна модель належить до електротехніки, а саме до пристроїв для контролю маси 
ожеледно-паморозних утворень на проводах ліній електропередачі, і може бути використана у 
системах автоматичного контролю електричних мереж при ожеледоутворенні. 

Відомі пристрої навантаження ожеледі на повітряних лініях електропередачі з 
вимірювальним елементом сили, що реагує на механічне навантаження від утвореної ожеледі, 5 
ваги дротів, а також вітрового навантаження. Датчик підвішується між траверсою і гірляндою 
ізоляторів і може бути виконаний, як правило, у вигляді динамометра (пружини) або ж з 
використанням пружного чутливого елемента, що перетворює вагу ожеледно-паморозних 
утворень у вихідний сигнал [1]. 

Недоліком таких датчиків є їх низька чутливість, інерційність а також те, що подібний підхід 10 
вимагає перемонтажу ділянок повітряних ліній. 

Найбільш близьким є сигналізатор ожеледі [2], який має 3 високочастотних генератори, 
котушки індуктивності коливальних контурів яких використовуються як датчики атмосферних 
явищ. 

Корисна модель, що пропонується, направлена на забезпечення можливості впровадження 15 
способу без перемонтажу ділянок повітряних ліній, простоту, надійність та дешевизну. 

Поставлене задача вирішується тим, що як вихідна величина використовується 
індуктивність, сприймаючим елементом є котушка індуктивності, яка намотується 
безпосередньо на металевій частині ізолятора, що забезпечує можливість впровадження 
сигналізатора без перемонтажу ділянок повітряних ліній. 20 

Суть корисної моделі пояснюється функціональною схемою, приведеною на кресленні. 
Сигналізатор ожеледно-паморозних утворень складається з гірлянди ізоляторів 1, що 

механічно з'єднує струмопровідні дроти з опорою, контрольованого об'єкта - металевого 
стержня 2, котушки індуктивності 3, яка електрично з'єднана з індуктометром 4. 

Сигналізатор працює наступним чином. 25 
При утворенні ожеледі на проводах - значно збільшується їх вага, відповідно збільшується 

навантаження на металевий стрижень 2, що призводить до зміни його магнітної проникливості 
μ. Зміна магнітної проникливості стрижня змінює індуктивність котушки 3, як видно з залежності 
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де: L - індуктивність, Гн; 30 

0  - магнітна постійна, Гн/м;  
  - відносна магнітна проникливість;  
N - кількість витків;  
S- площа поперечного перерізу, м

2
;  

  - довжина котушки, м. 35 
Судячи зі зміни індуктивності, котра фіксується індуктометром 4, можна судити про 

наявність ожеледі та про швидкість її наростання. 
Впровадження даного сигналізатора не потребує перемонтажу ділянок повітряних ліній та 

забезпечить завчасне інформування диспетчерської служби електромережі про ожеледь на 
проводах, що запобігає створенню аварійних ситуацій та перебоям у електропостачанні. 40 

Джерела інформації: 
1. Патент РФ № 2220485 МПК 7 H02G7/16 2002. 
2. Авторское свидетельство СССР №1599929 H02G7/16, 1990. 
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Сигналізатор ожеледно-паморозних утворень на повітряних лініях електропередачі, що містить 
ізолятор, вимірювальний пристрій, елемент у вигляді котушки індуктивності, який відрізняється 
тим, що котушка індуктивності намотана безпосередньо на металевий стрижень ізолятора, 
вимірювальний пристрій виконаний у вигляді індуктометра. 50 
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