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zasięgu działania promiennika oraz wyłączającego 
 gdy zwierzę się oddali. 

Sterownik tyrystorowy, charakteryzuje się tym, że 
ma połączone szeregowo dwie żarówki:  będącą 

 podczerwieni i pomocniczą żarówkę 
 przy  do  pomocniczej  włączo-

ny jest równolegle  symetryczny (Ty), który 
w obwodzie bramki jest równolegle połączony z re-
zystorem  i

 (1 zastrzeżenie) 

P. 231457 01.06.1931 

Główny Instytut Górnictwa, Katowice, Polska (Ro-
man  Piotr  Paweł

Układ ładowania kondensatorów, zwłaszcza 
do zapalarek i spawarek elektrycznych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zmniejszenia 
prądu początkowego w uzwojeniu pierwotnym sie-
ciowego transformatora  ładowania do wyso-
kiego napięcia  kondensatorów o bardzo dużej 
pojemności oraz zwiększenia końcowego prądu
wania. 

Układ według  charakteryzuje się tym, 
że sieciowy transformator (TR)  wiele uzwojeń 
wtónnych  połączonych z magazy-
nującym kondensatorem (C) poprzez diodowe prosto-
wniki  ograniczający rezystor  ste-
rowane klucze

Do wyjścia  kondensatora (C) po-
przez separator (S) dołączone są wejścia

 Wyjścia
 są dołączone do sterujących wejść sterowanych 

kluczy. (7 zastrzeżeń) 

H02M P.231381 T 27.05.1981 

Główny Instytut Górnictwa, Katowice, Polska (Pa-
weł Krzystolik, Franciszelk  Jan Kłakus, 
Stanisław

Układ elektryczny do iskrobezpiecznego zasilania 
odbiorników pracujących w strefie zagrożonej 

wybuchem 

Układ według  ma redundancyjny zespół 
zabezpieczający (5) złożony z połączonych kaskado-
wo trzech tranzystorowych członów (6, 7, 8) stabiliza-
cji i ograniczenia prądu. Wejście pierwszego członu 
(6) jest połączone z wyjściem  zasila-
cza (2) znajdującego się w strefie (II) niezagrożonej 
wybuchem. Wyjście trzeciego członu (8) jest połączo-
ne poprzez  linię zasilającą (9) z od-
biornikiem (1) znajdującym się w strefie (I) zagrożo-
nej wybuchem. 

Układ jest przeznaczony zwłaszcza do zasilania 
metanomierzy i  oraz urządzeń auto-

 wyposażonych w autonomiczne źródło zasi-
lania. (1 zastrzeżenie) 

H02P P. 226761 15.09.1980 

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Sta-
szica, Kraków, Polska (Jerzy Cholewka, Janusz 

 Józef Skotniczny, Jacek  Hen-
ryk Zygmunt). 

Układ sterowania napędu asynchronicznego 
z falownikiem prądu 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
układu pozwalającego na uproszczenie pomiaru pręd-
kości silnika oraz na płynną regulację prędkości 
obrotowej silnika. 

Układ sterowania napędu asynchronicznego z fa-
lownikiem prądu zawiera regulator siły elektromoto-
rycznej (2), którego jedno wejście jest połączone z 
regulatorem częstotliwości (1) i poprzez blok formu-
jący sygnał częstotliwości (3) i ogranicznik przyspie-
szenia (11), z zadajnikiem (12). Drugie wejście regu-
latora siły elektromotorycznej (2) jest połączone 
z przetwornikiem siły elektromotorycznej (13). 

Wejście regulatora prądu (10) łączy się z wyjściem 
regulatora siły elektromotorycznej (2), zaś wyjście 
regulatora prądu (10) jest połączone z blokiem ste-
rowania  Wyjście regulatora czę-
stotliwości jest połączone poprzez przetwornik na-
pięcie - częstotliwość (7) z blokiem sterowania fa-
lownika (8). 

Układ zawiera blok pomiaru momentu (4) połączo-
ny poprzez pierwszy człon nieliniowy (5) z jednym 
z wejść bloku „większy  (6), którego drugie wej-
ście łączy się poprzez drugi człon nieliniowy (9)
wyjściem regulatora siły elektromotorycznej (2). Wyj-
ście bloku „większy niż" (6) jest połączone z
formującym sygnał częstotliwości (3). (1 zastrzeżenie) 

H02P  T 05.06.1981 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego - Aka-
demia Rolnicza, Warszawa, Polska (Kazimierz Zdun, 
Janusz Swierczek). 

Łącznik tyrystorowy 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
łącznika tyrystorowego, przeznaczonego dla małych 
silników asynchronicznych jednofazowych. 

Łącznik charakteryzuje się tym, że silnik połączo-
ny jest szeregowo z tyrystorem (Ty) i rezystorem
a do końcówek rezystora  dołączony jest mostek 
prostujący prąd z diodami  którego wyjście 
spięte jest kondensatorem elektrolitycznym dużej po-
jemności

Kondensator połączony jest z rezystorem potencjo-
metrycznym  a rezystor z uzwojeniem
jącym kontaktronu (PK), tworząc z wyjściem
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