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(54) Назва корисної моделі:
СПОСІБ СИНХРОНІЗАЦІЇ ПЕРІОДУ ІМПУЛЬСУ ЕЛЕКТРИЧНОГО СТРУМУ З КУТОВОЮ
ЧАСТОТОЮ ОБЕРТАННЯ ШЛІФУВАЛЬНОГО КРУГА ДЛЯ ЗДІЙСНЕННЯ ФОРМОУТВОРЕННЯ
ПОЗДОВЖНЬОГО ПРОФІЛЮ ЙОГО РОБОЧОЇ ПОВЕРХНІ

(57) Формула корисної моделі:
Спосіб синхронізації періоду імпульсу електричного струму з кутовою частотою обертання шліфувального
круга для здійснення формоутворення поздовжнього профілю його робочої поверхні, згідно з яким синхронно
до частоти обертання шліфувального алмазного круга відбувається генерація та подача електричних
імпульсів в зону шліфування для виникнення електроерозійної руйнації фрагмента поверхні алмазного круга,
який відрізняється тим, що синхронізація подачі електричних імпульсів відбувається за моментом генерації
електричного сигналу магніточутливим датчиком Холла при потраплянні його під дію магнітного поля,
періодичність появи якого біля датчика Холла відповідає частоті обертання алмазного диска.
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Державне підприємство
«Український інститут інтелектуальної власності»
(Укрпатент)
Цей паперовий документ ідентичний за документарною інформацією та
реквізитами електронному документу з електронним підписом уповноваженої особи
Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України.
Паперовий документ містить 2 арк., які пронумеровані та прошиті металевими
люверсами.
Для доступу до електронного примірника цього документа з ідентифікатором
2421240620 необхідно:
1. Перейти за посиланням https://sis.ukrpatent.org.
2. Обрати пункт меню Сервіси – Отримати оригінал документу.
3. Вказати ідентифікатор електронного примірника цього документу та натиснути
«Завантажити».

Уповноважена особа Укрпатенту

25.06.2020

Сторінка 4 із 4

І.Є. Матусевич

