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Корисна модель належить до галузі приладобудування, а саме стосується систем 
використання атмосферної електрики. 

Вже відомий пристрій для накопичення електричної енергії, який включає струмоприймач, 
заземлення і елемент для знімання електричної енергії (Патент RU № 2332816, МПК H05F7/00, 
опубл. 27.08.2008). 5 

Недоліком цього пристрою є його низька ефективність і неможливість використання 
пристрою для отримання електроенергії у будь-яку погоду. 

В основу корисної моделі поставлена задача удосконалити накопичувач атмосферного 
електричного потенціалу, шляхом введення в систему нових конструктивних елементів, які 
дозволяють підвищити ефективність та зробити можливим використання для отримання 10 

електроенергії у будь-яку погоду. 
Поставлена задача вирішується тим, що імпульсний накопичувач атмосферного 

електричного потенціалу, що містить струмоприймач, заземлення, елемент для знімання 
електричної енергії, згідно з корисною моделлю, як елемент для знімання електричної енергії 
встановлено лазер, який посилає догори регулювальний імпульс енергії, струмоприймач 15 

виконано у вигляді кільцевого магніту, циліндричного електрода із заземленням та 
знижувального трансформатора з клемами. 

Використання імпульсного накопичувача атмосферного електричного потенціалу 
запропонованої конструкції дозволяє підвищити ефективність та зробити можливим 
використання його для отримання електроенергії у будь-яку погоду за рахунок властивостей 20 

лазера, який посилає догори регулювальний імпульс енергії, що викликає зворотний потік 
атмосферного електричного потенціалу, який вловлюється струмоприймачем, виконаним у 
вигляді кільцевого магніту, циліндричного електрода із заземленням та знижувального 
трансформатора з клемами. 

Суть корисної моделі пояснюється кресленням, на якому зображено схему пропонованого 25 

імпульсного накопичувача атмосферного електричного потенціалу. 
Імпульсний накопичувач атмосферного електричного потенціалу містить лазер 1, який 

посилає догори регулювальний імпульс енергії, струмоприймач для знімання електричної 
енергії, виготовлений у вигляді кільцевого магніту 2, циліндричний електрод 3 із заземленням 4 
та знижувальний трансформатор 5 з клемами. 30 

Пристрій працює наступним чином: 
Лазер 1 посилає догори регулювальний імпульс енергії, що викликає зворотний потік 

атмосферного електричного потенціалу, який вловлюється струмоприймачем, виготовленим у 
вигляді кільцевого магніту 2, циліндричного електрода 3 із заземленням 4 та знижувального 
трансформатора 5 з клемами. З клем знижувального трансформатора 5 електроенергія 35 

подається до споживача, або накопичується. Далі цикл повторюється.  
 

ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 
 

Імпульсний накопичувач атмосферного електричного потенціалу, що містить струмоприймач, 40 

заземлення, елемент для знімання електричної енергії, який відрізняється тим, що як елемент 
для знімання електричної енергії встановлено лазер, який посилає догори регулювальний 
імпульс енергії, струмоприймач виконано у вигляді кільцевого магніту, циліндричного електрода 
із заземленням та знижувального трансформатора з клемами. 
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