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(57) Формула корисноТ моделк 

Пристрм для моделювання переривчастого елеюромагнпгного поля для дослав в лабораторних умовах, який 
мютить стандартний генератор низьких частот пщвищеноТ потужносл та два металев1 електроди розташоваж 
один над одним, який вщр1зняеться тим, що на виход1 генератора низьких частот додатково встановлюють 
стандартний цикгнчний таймер, на якому задають часов! 1нтервали проходження сигналу та пауз. 
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Державне пщприемство 
«УкраТнський Ыститут ЫтелектуальноТ власносл» 

(Укрпатент) 
Орипналом цього документа е електронний документ з вщповщними 

рекв1зитами, у тому числ1 з накладеним електронним цифровим пщписом 
уповноваженоТ особи MiHicTepcTBa економ1чного розвитку i торпвл1 УкраТни та 
сформованою позначкою часу. 

1дентиф"1катор електронного документа 0973240717. 

Для отримання орипналу документа необхщно: 
1. Зайти до 1ДС «Стан дтоводства за заявками на винаходи та корисы 

модел1», яка розташована на CTopiHLji http://base.uipv.org/searchlnvStat/. 
2. Виконати пошук за номером заявки. 
3. У роздт1 «Документи Укрпатенту» поруч з реестрацмним номером 

документа натиснути кнопку «Завантажити орипнал» та ввести щентифкатор 
електронного документа. 

1дентичний за документарною 1нформац1ею та решзитами паперовий 
прим1рник цього документа мютить 2 арк., яю пронумерован! та прошил 

металевими люверсами. 

Уповноважена особа Укрпатенту I.e. Матусевич 

26.06.2017 
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(57) Реферат: 

Пристрм для моделювання переривчастого електромагштного поля для дослав в 
лабораторних умовах мютить стандартний генератор низьких частот пщвищеноТ потужност та 
два металев1 електроди розташоваш один над одним. На виход1 генератора низьких частот 
додатково встановлено стандартний цикгнчний таймер, на якому задають часов! 1нтервали 
проходження сигналу та пауз. 
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Корисна модель належить до експериментальноТ медицини i може бути використана для 
моделювання переривчастого електромап-нтного поля для дослав в лабораторних умовах. 

Генератори низьких частот призначеж для отримання на виход1 пристрою перюдичних 
низькочастотних електричних сигнал|'в i3 заданими параметрами (форма, амплп-уда, частота 

5 сигналу). 
Генератор е радюелектронним пристроем, в залежност1 вщ виду сигналу мютить pi3Hi 

функцюнальж вузли. Сптьними вузлами для р1зних вид1в генератор1в е: джерело вихщного 
сигналу, пщсилювач1, вихщж формувач1 сигналу, пристроТ та ланцюги управлшня, ланцюги 
стабигёацм вихщного р1вня сигналу i блок живлення. Додатково, в склад1 генератора можуть 

10 бути pi3Hi модулятори, формувач1 часових штервал1в i iHLLii пристроТ. 
Генератори низьких частот використовують для отримання незатухаючих перюдичних 

коливань електричного струму в д1апазож частот вщ часток Гц до десятюв кГц. 
Вщомо, використання в лабораторних дослщженнях джерела електромагжтного 

випромшювання, яке працюе з частотою 171 МГц з максимальною вихщною потужнютю 5 Вт. 
15 Дании пристрм дозволяв проводити дослщження при середнм напруженосл електромагжтного 

поля до 90 В/м [Богачева Е.В. Определение концернтрации малонового диальдегида в 
сыворотке крыс, облученных электромагнитным полем метрового диапазона / Е.В. Богачева, 
В.В. Алабовский, С.Ю. Перов // Известия Саратовского университета. Новая серия. Серия 
Химия. Биология. Экология. - 2016. - Т. 16, № 1. - С. 70-74]. 

20 Вщомий також пристрш для моделювання електромагжтного випромшювання, у якому зону 
перебування лабораторних тварин обладнано двома металевими електродами, як\ приеднаж 
до ушверсального генератора низьких частот пщвищеноТ потужност1 марки ГЗ-109. Електричне 
поле даним пристроем створюеться наступним чином. Електроди приеднуються екранованими 
дротами до генератора низьких частот (НЧ) марки ГЗ-109 через вщповщж з'еднувачк Нижжй 

25 електрод е стацюнарним, постмно закртленим, верхжй -зжмний. Закрита кттка з 
лабораторними тваринами встановлюеться на нижжй електрод. Зверху пом1щаеться верхжй 
електрод. Генератор НЧ марки ГЗ-109 вмикаеться у побутову мережу змЫноТ напруги 220 В, 
шсля чого перемикачами та регуляторами встановлюються noTpi6Hi параметри електричного 
поля згщно з 1нструкц1ею до експлуатаци пристрою ГЗ-109 [Патент УкраТни № 83559, МПК B01L 

30 1/00, B01L 5/00. / Харювський нацюнальний медичний ушверситет, Завгородшй I.B., М'ясоедов 
В.В., Векшин В.О., Бачинський P.O., Тесленко О.С., Перцев Д.П., Ншулша Г.Л. - 3. № 
и201305791; Заявл. 07.05.2013; Опубл. 10.09.2013. Затравочна камера]. 

Даний пристрш е найбтьш близьким аналогом. 
Недолгом вщомих пристроТв-аналопв, в тому числ1 прототипу, е неможпивють 

35 моделювання переривчастого електромагн1тного випромшювання для дослав в лабораторних 
умовах. 

В основу корисноТ модел1 поставлено задачу створення пристрою, який би моделював 
переривчасте електромагжтне поле для дослав в лабораторних умовах. 

Задачу, яку поставлено в основу корисноТ модели виршують тим, що у вщомому пристроТ, 
40 який мютить стандартний генератор НЧ пщвищеноТ потужносл та два металев1 електроди 

розташоваш один над одним, згщно з корисною моделлю, на виход1 генератора НЧ додатково 
встановлено стандартний цикл1чний таймер, на якому задають часов! штервали проходження 
сигналу та пауз, який забезпечуе переривання сигналу впродовж необхщного часу, теля чого 
сигнал вщтворюеться. 

45 Техшчний результат корисноТ модели а саме створення пристрою, який би моделював 
переривчасте електромагжтне поле для дослав в лабораторних умовах, обумовлений 
синерпзмом конструктивних елемент1в пристрою, який заявляеться. 

Забезпечення переривчатого електромап-нтного випромшювання досягають шляхом 
задавання часових штервал1в проходження сигналу та пауз за допомогою цикл1чного таймера. 

50 Пристрм мютить (ф\г. 1) циктчний таймер (1), генератор НЧ (2), електроди (3), тж якими 
знаходиться пщдослщна тварина (4). 

Пристрм працюе наступним чином: 
Вмикати пристрм дозволяеться ттьки п1сля його перев1рки (це гарантуе безпеку студент1в та 

лаборант1в, запоб|'гае пошкодженню приладу). Перед вмиканням приладу його необхщно 
55 пщготувати до роботи (перев1рити нульове положения стрток, встановити noTpi6Hi границ! 

вим1рювання, пщкпючити погоджен! навантаження до виход1в генератор1в сигнал1в та шше) 
згщно правил експлуатацм. 

П'юля закшчення необхщного часу, який попередньо задають, таймер (1) розмикае мережу 
м1ж генератором (2) та електродами (3), забезпечуючи таким чином паузу, тривалють якоТ, 

60 залежно вщ модел1 цикл1чного таймеру (1), задають шдивщуально або пщтримують 

1 
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автоматично. По заюнченню часу паузи таймер (1) вмикае мережу, вщновлюючи таким чином 
проходження сигналу, i процес повторюеться. 

Таким чином, завдяки даному пристрою з застосуванням стандартного обладнання, 
можпиво забезпечити проведения необхщних медичних, бюлопчних та саштарно-ппежчних 

5 дослщжень з використанням лабораторних тварин на яких д1ють переривчастим 
електромагжтним випромшюванням. 

ФОРМУЛА КОРИСНОТ МОДЕЛ1 

10 Пристрм для моделювання переривчастого електромагытного поля для дослав в 
лабораторних умовах, який мютить стандартний генератор низьких частот пщвищеноТ 
потужност1 та два металев1 електроди розташоваш один над одним, який вщр1зняеться тим, 
що на виход1 генератора низьких частот додатково встановлюють стандартний циктчний 
таймер, на якому задають часов1 !нтервали проходження сигналу та пауз. 

Комп'ютерна верстка О. Герпль 

MiHiciepcTBO економ1чного розвитку i Toprieni УкраТни, вул. М. Грушевського, 12/2, м. КиТв, 01008, УкраТна 

ДП "Украшський !нститут 1нтелектуально1 власносп", вул. Глазунова, 1, м. КиТв - 42, 01601 
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