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права на корисну модель: flубiнiна Gвiтлана

(46) ,Щата публiкацii вiдомостей 25.10.2019, BiKTopiBHa, UA,

про видачу патенту та Бюл. Ne 20 Попова lрина олексiТвна, UA,

номер бюлетеня: 3акревський,Щимитрiй
flимитрiйович, UA

(73) Власник:
тАврlиськии дЕржАвнии
АгротЕхнологlчнии
унlвЕрситЕт
пр. Б.Хмельницького, 18, м.
Мелiтополь, 3апорiзька обл.,
72з10, UA

(11) 1 ЗТ 4Т 4
(19) UA (5{} мпк (2019,01)

HOlJ 17/02 (2006.01)
нOlт 1/00

(54) Назва корисноi моделi:

ЕЛЕКТРОРОЗРЯДНИК

(57) Формула корисноТ моделi:

Електророзрядник, lло мiстить корпус, перший елекrрод, другий електрод, який вiдрiзняетЬся тиМ, що мiж
першим i другим електродами встановлено кiльцевий неодимовий магнiт, причому перший електрод ВикОНаНО

гiперболiчноТ форми, а другий електрод виконано чашоподiбноТ форми.

CTopiHKa 3 iз 4
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!ержавне пiдприемство
<УкраТн сь ки й i н ститут i нтеле ктуал ь ноТ власностi >>

Цей паперовий документ iдентичний за документарною iнформацiею та
реквiзитами електронному документу з електронним пiдписом уповноваженоТ особи
MiHicTepcTBa розвитку економiки, торгiвлi та сiльського господарства УкраТни.

Паперовий документ мiстить 2 арк., якi пронумерованi та прошиi металевими
люверсами.

.Щля доступу до електронного примiрника цього документу з iдентифiкатором
2887231019 необхiдно:

1. Перейти за посиланням https://sis,ukrpatent,oгg/uk/services/original-documenU.

2. Обрати пункт меню Сервiси - Отримати оригiнал документу.

3. Вказати iдентифiкатор електронного примiрника цього документу та натиснути
3авантажити.

25.10.20,19
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,Щата подання заявки: 01 .04.2019

flaTa, з якоТ е чиннЙми 25.1О.2О19
права на корисну
модель;

Публiкацiя вiдомостей 25.10.2019, Бюл.Nс 20
про видачу патенту:

(72) Винахiдник(и):
Стручаев Микола lванович (UA),
Петров Вiкrор Олексiйович (UA),
flубiнiна Свiтлана BiKTopiBHa (UA),
Попова lрина ОлексiТвна (UA),
Закревський flимитрiй fl имитрiйович
(UA)

(73) Власник(и):
тАврlиськии дЕржАвнии
АгротЕхнологlчниЙ yHlBEPc итЕт,
пр. Б. Хмельницького, ,1 8, м. Мелiтополь,
Запорiзька обл., 7231 0 (UA)

(46)

(54) ЕлЕктророзрядник

(57) Реферат:

Елепророзрядник мiстить корпус, перший електрод, другий електрод. Мiж перщим i другим
електродами встановлено кiльцевий неодимовий магнiт. Причому перший елепрод виконано
гiперболiчноТ форми, а другий елепрод виконано чашоподiбноТ форми.
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Корисна модель належить до галузi газорозрядноТ технiки i може буги використана при

розробцi високовольтних газорозрядних приладiв, наприклад розрядникiв для малогабаритних
iмпул ьсних генераторiв.

Найбiльш близьким аналогом запропонованоi корисноi моделi е вiдомий газонаповнениЙ
розрядник, який мiстить корпус, перший електрод та другий електрод (патент RU Ns 2379781,
Н01 Т,1/00, опубл. 20.01 .201 0).

Недолiком цього вiдомого пристрою е наявнiсть несанкцiонованих пробоТв iз елепрода, |ло
icToTHo знихryо ресурс роботи i стабiльнiсть напруг спрацьовування розрядника.

В основу корисноi моделi поставлена задача удосконалити пристрiй, шляхом введення в
систему нових конструктивних елементiв, якi дозволяють пiдвищити ресурс роботи i

стабiльнiсть напруг спрацьовування розрядника.
Поставлена задача вирiшуеться тим, lло в елекгророзряднику, що мiстить корпус, перший

електрод, другий електрод, згiдно з корисною моделлю, мiж першим i другим електродами
встановлено кiльцевий неодимовий магнiт, причому перший електрод виконано гiперболiчноТ

форми, а другий електрод виконано чашоподiбноТ форми.
Використання пристрою запропонованоТ конструкцii дозволяе пiдвищити ресурс роботи i

стабiльнiсть напруг спрацьовування розрядника, тому що сильне магнiтне поле, яке )ггвоРЮе
кiльцевий неодимовий магнiт, протидiе виникненню несанкцiонованих пробоТв iз елекгрОда,
причому гiперболiчна та чашоподiбна форми елепродiв струlсгурують розряд мiж ними, lло
дозволяе пiдвищити стабiльнiсть напруг спрацьовування розрядника.

Срь корисноТ моделi пояснюеться кресленням, на якому зображено схему запропонованого
пристрою.

Елепророзрядник мiстить корпус 1, перший елекгрод 2 гiперболiчноТ форми, кiльцевий
неодимовий магнiт 3, встановлений мiж першим i другим електродами, другий елепрод 4
чашоподiбноТ форми.

Пристрiй працюе наступним чином.
У результатi подачi високовольтних iмпульсiв напруги на встановлений в корпусi 1 перший

електрод 2 гiперболiчноТ форми, вiдбуваеться зарядка oMHocTi мiжелепродного промiжку (не
позначено) з другим електродом 4 чашоподiбноТ форми, при пробоТ якого в навантаженнi
видiляеться iмпульс напруги з формою, що залежить вiд комrгацiйних характеристик
розрядника i елементiв розрядного конryру. Сильне магнiтне поле, яке угворюе кiльцевий
неодимовий магнiт 3, протидiе виникненню несанкцiонованих пробоiв i пiдвищуе стабiльнiсть
напруг спрацьовування розрядника. ffалi цикл повторюеться.

ФормулА корисноТ модЕлl

Елепророзрядник, що мiстить корпус, перший електрод, другий електрод, який вiдрiзняеться
тим, lло мiж першим i другим електродами встановлено кiльцевий неодимовий магнiт, причому
перший елекгрод виконано гiперболiчноТ форми, а другий електрод виконано чашоподiбноi
форми.
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Комп'ютерна верстка Л. Литвиненко
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