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ВИЗНАЧЕННЯ ДИНАМІЧНИХ ПАРАМЕТРІВ 

СПОВІЩУВАЧІВ ЗА ДАНИМИ ЕКСПЕРИМЕНТУ 
(представлено д.т.н. Абрамовим Ю.О.) 

 

Представлені результати експериментального визначення постійної ча-

су, часу спрацювання, статичної та динамічної температур спрацювання 

теплового пожежного сповіщувача. 
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Постановка проблеми. Проектування автоматичних систем по-

жежної сигналізації (АСПС) потребує наявності технічних даних її скла-

дових. Особливо ця потреба виника при моделюванні роботи, та покра-

щення динамічних параметрів АСПС в умовах розвитку пожежі, коли 

швидкість зміни температури навколишнього середовища різна. 

Серед найбільш важливих параметрів АСПС, є значення постійної часу 

ТСП пожежних сповіщувачів (СП), які входять до складу АСПС [1, 2]. 

Проте, значення ТСП в технічній документації СП не приводиться. 

Таким чином, існує проблема поліпшення технічних даних динамічних 

параметрів елементів АСПС. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. В [1] запропоновані моделі 

чутливих елементів (ЧЕ) точкових теплових СП з урахуванням їх конструк-

тивних особливостей та умов розвитку пожежі. В [2] розглянуті шляхи ви-

значення інерційності ЧЕ терморезисторних теплових СП та отримано екс-

периментальні значення ТСП чутливих елементів різних конструктивних 

форм. Проте, запропоновані в [1, 2] підходи вимагають точний математич-

ний опис ЧЕ і додаткові експериментальні дані досліджуваного СП. 

В [3] представлена модель СП з термістором, що ураховує конс-

труктивні особливості ЧЕ. В [4] запропоновані залежності для визначен-

ня інерційності теплових СП з термістором за даними сертифікаційних 

випробувань, без урахування конструктивних особливостей ЧЕ СП. По-

казано, що для визначення ТСП потрібно виконання сертифікаційних ви-

пробувань [5]: визначення статичної температури спрацювання СП; ви-

значення динамічної температури спрацювання СП для заданої швидко-

сті зміни температури.  

Значення постійної часу СП [4]:  
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де tДИН – динамічна температура спрацювання СП, К; tСТАТ – статична 

температура спрацювання СП, К;  
0

ddt  – задана швидкість зміни тем-

ператури, [К/сек]; КТ – коефіцієнт посилення термістора. 

Час та динамічна температура спрацювання СП, для заданого зна-

чення швидкості зміни температури [4]: 
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де t0 – базисне значення температури повітря, К. 

Постановка завдання та його вирішення. В якості об'єкта дослі-

дження, обрано тепловий пожежний сповіщувач СПТ-2Б. Визначення 

постійної часу ТСП сповіщувача, часу спрацювання τСПР, статичної tСТАТ 

та динамічної tДИН температур спрацювання СП згідно [5], при заданих 

швидкостях зміни температури: 0,2; 5; 10; 20; 30 К/хвил. Базисна темпе-

ратура t0 = 25 
0
С.  

Результатів виміру представлені в таб. 1. 

 
Табл. 1. Результати виміру 

dt/dτ, К/хвил 0,2 3 5 10 20 30 

tСТАТ, 
0
С експеримент 66      

τСПР, с експеримент  825 501 259 135 97 

τСПР, с розрахунок, (2)  839 511 265 142 101 

tДИН, 
0
С експеримент   67 67,8 70,1 73,5 74 

tДИН, 
0
С розрахунок, (3)  66,95 67,58 69,17 72,33 75,5 

ТСП, с розрахунок, (1) 19 

 

Висновки. За результатами експериментальних даних визначено 

постійну часу пожежних сповіщувачів. Отримано задовільний збіг ре-

зультатів розрахунку часу спрацювання і динамічної температури спра-

цювання теплового пожежного сповіщувача СПТ-2Б з результатами екс-

перименту. 
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Определение динамических параметров извещателей по данным экспери-

мента 

Представлены результаты экспериментального определения постоянной вре-

мени, времени срабатывания, статической и динамической температур срабатывания 

теплового пожарного извещателя. 
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V. Dureev 

Determination of dynamic parameters of the detector according to the experiment 

The results of the experimental determination of the time constant, response time, 

static and dynamic response temperatures of a thermal fire detector are presented. 

Keywords: fire detector, time constant, static temperature, dynamic temperature, 

response time. 
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