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THEORETICAL JUSTIFICATION FOR CREATING  
PULSE GENERATOR ENHANCE IMMUNITY  

ANIMALS
Abstract. Substantiated the need for theoretical studies of the interaction of pulsed 

electromagnetic fields on body of newborn animals to determine the parameters of 
pulsed electromagnetic field (amplitude pulses, pulse period and their compliance 
duration exposure).

Proved feasibility studies on the creation of pulse generators for semiconductor 
devices for the development of efficient, environmentally sound technology targeted 
correction of immune homeostasis related to improving the immunity of newborn 
animals.

Justified the use of pulse generators informational short electromagnetic field, 
which will provide full (≈95%) energy transfer radiation and significantly reduce the 
duration to enhance immunity of animals.

To improve the immunity of animals is necessary to use pulse generators that meet 
the following parameters: 

pulse amplitude voltage of 1,2 kV; 
pulse 10-7 s; 
the number of pulses in the package of 100 pcs.; 
tilt top up momentum 0,005U; 
error repetition period of not more 10-4T1; 
error pulse duration less than 0,01s; 
rise time 10 ns pulse; 
slice pulse duration 20 ns; 
pulse repetition period T1 = 1 / f1 = 10-5sc; 
pulse packet repetition period T2 = 1 / f2 = 10-3s.
The basis of the pulse generator must be based on the accrual of electric energy 

as magnetic field energy inductor that combines both energy storage and increased 
pressure to 1-2,0 kV.

Keywords: immune animals, pulse generator, electromagnetic field, electronic, 
electromagnetic technology.
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ТЕОРЕТИЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ СТВОРЕННЯ 
ІМПУЛЬСНОГО ГЕНЕРАТОРА ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ 

ІМУНІТЕТУ ТВАРИН
Обґрунтовано необхідність теоретичних досліджень взаємодії імпульс-

них інформаційних електромагнітних полів та організмів новонароджених 
тварин для визначення параметрів імпульсного електромагнітного поля.

Проведено теоретичні дослідження зі створення імпульсних генераторів 
на напівпровідникових приладах для розвитку ефективних, екологічно чис-
тих технологій для цілеспрямованої корекції імунного гомеостазу, пов’язаною 
з підвищенням імунітету новонароджених тварин

Обґрунтовано використання імпульсних генераторів інформаційного  
короткохвильового електромагнітного поля, що дозволить забезпечити  
повну (≈95%) передачу енергії опромінення та істотно зменшить час дії для 
підвищення імунітету тварин.

Ключові слова: імунітет тварин, імпульсний генератор, електромагніт-
не поле, електронні системи, електромагнітна технологія.

Постановка проблеми в загальному вигляді та її зв’язок 
із важливими науковими чи практичними завданнями. У су-
часних умовах для лікування захворювань новонароджених тва-
рин використовують антибіотики і хімічні препарати, які завдають 
шкоди організму тварин. 

Проте ця процедура дорога і не завжди призводить до пози-
тивного результату. Біофізичний аналіз фізико-хімічних процесів 
у біологічних об’єктах показує, що в медицині і ветеринарії все 
більшу увагу привертають електромагнітні методи підвищення 
імунітету тварин.

Вважаємо, що дослідження і розробка способів і електронних 
систем для підвищення імунітету тварин з використанням інформа-
ційного імпульсного електромагнітного поля (ЕМП) є актуальним 
завданням у технологічному процесі виробництва тваринницької 
продукції.
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Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започат-
ковано розв’язання даної проблеми. Аналіз літературних дже-
рел [4-15] показує, що імпульсне електромагнітне поле (ЕМП) 
може впливати на живі організми, причому його дія на біологічні 
об’єкти заснована на гіпотезі про електромеханічні автоколивання 
клітинних субструктур як природний стан живих клітин. 

У ряді робіт [12-15] показано, що синхронізація випромі-
нюванням веде до появи внутрішніх інформаційних сигналів, які 
впливають на регуляторні системи організму. 

У деяких роботах вказано на резонансний характер дії ЕМП 
[5]. Тобто, біологічний ефект спостерігається у вузьких частотних 
інтервалах, причому дія ЕМП на живі організми носить не енерге-
тичний, а інформаційний характер [6-8], при цьому первинна дія 
ЕМП реалізується на клітинному рівні і пов’язана з біоструктура-
ми, загальними для різних організмів.

Унікальні можливості інформаційних імпульсних ЕМП широ-
ке застосування знай шли у ветеринарній і медичній практиці для 
лікування і підвищення продуктивності тварин [2, 3, 10, 16-20].

Постановка завдання. Проведений нами аналіз методів і 
електронних систем підвищення імунітету новонароджених телят 
дає змогу стверджувати, що створення імпульсних генераторів для 
підвищення імунітету тварин вимагає проведення додаткових до-
сліджень.

Оскільки параметри імпульсних генераторів, що випускають-
ся в країнах СНД, не відповідають вимогам технологічного про-
цесу підвищення імунітету для цілеспрямованої корекції імунного 
гомеостазу новонароджених тварин, то завданнями нашого дослі-
дження є:

– теоретичне обґрунтування параметрів імпульсного генера-
тора інформаційного електромагнітного поля;

– розробка функціональної схеми імпульсного генератора 
ЕМП;

– розробка електричних схем основних складових імпульсно-
го генератора ЕМП.

Виклад основного матеріалу дослідження. Теоретичні до-
слідження і аналіз існуючих імпульсних пристроїв показали, що 
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для підвищення імунітету тварин корів потрібні імпульсні гене-
ратори, які відповідають наступним вимогам: амплітуда напруги 
імпульсу – 1,2 кВ; тривалість імпульсу – 10-7с.; кількість імпульсів 
у пакеті – 100 шт.; нахил вершини імпульсу – не більше 0,005U; 
погрішність періоду повторення імпульсів – не більше 10-4Т1; 
погрішність тривалості імпульсів – не більше 0,01с.; тривалість 
фронту імпульсу – 10 нс.; тривалість зрізу імпульсу – 20 нс.; період 
повторення імпульсів – Т1 = 1/f1 = 10-5c.; період повторення паке-
ту імпульсів – Т2 = 1/f2 = 10-3c. Для формування високо вольтних 
імпульсних сигналів з тривалістю τ = 10-7 с. застосування знайшли 
два основні методи. Перший полягає в посиленні малопотуж-
них імпульсів до необхідної величини, а другий метод полягає в 
управлінні високовольтним джерелом необхідної потужності, яке 
включають на час дії імпульсу комутуючим пристроєм. На рис. 1 
наведена функціональна схема імпульсного генератора для дії на 
молочну залозу корови. 
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Рис. 1. Функціональна схема імпульсного генератора

У схему входять: 1 – генератор синхронізуючих імпульсів 
з частотою 100 кГц; 2 – генератор часу реєстрації; 3-5 – ключі; 
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6 – формувач імпульсів синхронізації; 7 – формувач тривалості 
пакету імпульсів; 8 – формувач паузи; 9 – пристрій амплітудної 
стабілізації імпульсів струму в трансформаторі; 10 – підсилювач 
потужності; 11 – джерело живлення; 12 – струмовий ключ; D1,  
D2 – RS-тригер. 

В основу функціональної схеми (рис. 1) покладений метод на-
копичення електричної енергії у вигляді енергії магнітного поля 
деякої індуктивності (магнітний накопичувач).

Магнітний накопичувач має істотну перевагу перед іншими 
накопичувачами. Перевагою магнітного накопичувача є те, що при 
відносно невеликій масі і габаритах він дозволяє накопичувати 
значну енергію. 

Роботою магнітного накопичувача управляє силовий струмо-
вий ключ, який, у свою чергу, управляється формувачем і пристро-
єм стабілізації амплітуди імпульсів. Наявність формувача обумов-
лена необхідністю отримання сигналу необхідної форми і потуж-
ності з малопотужного імпульсу синхронізації. 

Для стабілізації амплітуди вихідного імпульсу застосована 
слідкуюча система стабілізації максимального струму заряду маг-
нітного накопичувача. 

Застосування слідкуючої системи авторегулювання дозволяє 
отримати високу точність слідкування амплітуди імпульсів мен-
ше 1%. Стабілізація амплітуди імпульсів здійснюється шляхом дії 
слідкуючої системи стабілізації на струмовий ключ.

Схема формування тимчасових інтервалів і синхронізуючих 
імпульсів представлена на рис. 2. Ця схема формує інтервал часу 
реєстрації 10 с., інтервал тривалості пакету імпульсів – 10-3с., паузу 
між пакетами імпульсів – 10-2с. і тривалість імпульсу синхроніза-
ції – 5 мкс.

Кварцовий генератор синхронізуючих імпульсів генерує ім-
пульси, частота яких дорівнює 100 кГц. 

Схема генератора синхронізуючих імпульсів зображена на 
рис. 3. Схема забезпечує відносну нестабільність частоти генера-
тора синхронізуючих імпульсів в широкому діапазоні температур 
довкілля – 300…+6000С. 
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Рис. 2. Функціональна схема формування синхронізуючих  
імпульсів і тимчасових інтервалів

Рис. 3. Електрична схема генератора синхронізуючих імпульсів
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Частота дотримання імпульсів генератора і її стабільність за-
даються параметрами кварцового резонатора. Невелике підстрою-
вання частоти здійснюється конденсаторами С1 і С3, які встанов-
лені послідовно з кварцом ZQ1. Для підтримки високої стабіль-
ності частоти генератор поміщається в термостат з безперервним 
управлінням потужністю підігрівання.

При неперервному управлінні теплова енергія в камеру тепла 
поступає постійно і в кожен момент визначається датчиком темпе-
ратури: при зниженні зовнішньої температури поступлення тепло-
вої енергії зростає і навпаки. Точність регулювання температури 
термостата може складати ±0,010С. Генератор синхронізуючих ім-
пульсів може бути виконаний на мікросхемах К155ЛА3.

Далі ці імпульси поступають на ключ К1 і на формувач ім-
пульсу синхронізації, одночасно з цим на К1 подається імпульс 
часу реєстрації, рівний 10 с. Формувач імпульсу синхронізації 
формує імпульс тривалістю 0,1 мкс., який подається на ключ К2, 
на другий вхід ключа К2 поступає імпульс з ключа К1. З виходу 
ключа К2 імпульс тривалістю 1 мкс. поступає на вхід ключа К3, на 
другий вхід ключа К3 подається сигнал, що дозволяє проходження 
пачки імпульсів або сигнал паузи. Формувач тривалості пачок ім-
пульсів через RS-тригер включає К3, а формувач паузи через RS- 
тригер вимикає ключ К3, з виходу К3 сигнал поступає в логічний  
пристрій.

Через 10 с. сигнал з генератора часу реєстрації забороняє про-
ходження імпульсів 100 кГц, замикаючи ключ К1.

Електрична схема генератора часу реєстрації зображена на 
рис. 4. 

Для стабілізації частоти генератора часу реєстрації може бути 
застосований годинний кварц ZQ2 на частоту 32168 Гц. Сигнал 
з генератора тривалістю 1 с. поступає на десятковий лічильник 
Джонсона, вихідний сигнал якого перемикає RS-тригер мікросхе-
ми D3. Сигнал з виходу RS-тригера забороняє проходження через 
ключ К1.
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Рис. 4. Електрична схема генератора часу реєстрації

Формувач пакетів імпульсів і пауз (рис. 5) є цифровим мульти-
вібратором, який формує точні тимчасові інтервали пакетів імпуль-
сів і пауз. Формувач тимчасових інтервалів може бути виконаний 
на мікросхемах 561 серії: D1-D5-К561ИЕ8, D6-К561ЛА7.

Схема формувача тимчасових інтервалів пакетів імпульсів і 
пауз зображена на рис. 5.

Рис. 5. Електрична схема формування тимчасових інтервалів 
пакетів імпульсів і пауз



Збірник наукових праць134

Висновки. Для підвищення імунітету тварин необхідно вико-
ристовувати імпульсні генератори, що відповідають наступним па-
раметрам: амплітуда напруги імпульсу – 1,2 кВ; тривалість імпуль-
су – 10-7 с.; кількість імпульсів в пакеті – 100 шт.; нахил вершини 
імпульсу – не більше 0,005U; погрішність періоду повторення ім-
пульсів – не більше 10-4Т1; погрішність тривалості імпульсів – не 
більше 0,01с.; тривалість фронту імпульсу – 10 нс.; тривалість зрі-
зу імпульсу – 20 нс.; період повторення імпульсів – Т1 = 1/f1 = 10-5c.; 
період повторення пакету імпульсів – Т2= 1/f2 =10-3 c. 

В основу імпульсного генератора має бути покладений метод 
накопичення електричної енергії у вигляді енергії магнітного поля 
індуктивності, що поєднує в собі одночасно накопичення енергії і 
підвищення напруги до 1-2,0 кВ.
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Аннотация. Обоснована необходимость теоретических исследований 
взаимодействия импульсных информационных электромагнитных полей и 
организмов новорожденных животных для определения параметров импульс-
ного электромагнитного поля.

Проведены теоретические исследования по созданию импульсных генера-
торов на полупроводниковых приборах для развития эффективных, экологи-
чески чистых технологий для целенаправленной коррекции иммунного гомео-
стаза, связанной с повышением иммунитета новорожденных животных.

Обосновано использование импульсных генераторов информационного  
коротковолнового электромагнитного поля, что позволит обеспечить пол-
ную (≈95%) передачу энергии облучения и существенно уменьшит время  
действия для повышения иммунитета животных.

Ключевые слова: иммунитет животных, импульсный генератор, электро-
магнитное поле, электронные системы, электромагнитная технология.


