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Wielopozycyjny przełącznik obwodów elektrycz-
nych składa się z płytki (1) wykonanej z tworzywa 
sztucznego, która na drodze styku ruchomego
pomiędzy stykami stałymi (6) ma występy (6) usta-
lające przy współpracy ze ściankami (11) styku ru-
chomego (2), jego położenie na jednej z pozycji. Styk 
ruchomy (2) ma jedno lub dwa ramiona (7) spełnia-
jące rolę sprężyn i wykonane w jednym wykroju lub 
wykonane oddzielnie i trwale przymocowane jednym 
końcem do styku ruchomego (2), natomiast uchwyt 
(4) - przy pomocy którego steruje się wyłączni-
kiem - ma wydłużony zaczep (12) z jednym lub 
dwoma kanałami  w które wchodzą wolne końce 
ramion (7) styku ruchomego. 

Przełącznik przeznaczony jest do stosowania w zme-
chanizowanym  gospodarstwa domowego. 

(1 zastrzeżenie) 

H0IR 
H05K 

P. 240101 10.01.1983 

Zakłady Radiowe  Bydgoszcz, 
Polska (Danuta Klementowska, Jerzy  Ed-
mund Maćkowski). 

Złącze miniaturowe 

Przedmiotem wynalazku jest złącze miniaturowe, 
zapewniające połączenie elektryczne między wskaź-
nikiem ciekłokrystalicznym LCD i elementami ukła-
du, zwłaszcza w zegarkach

Złącze według wynalazku składa się z korpusu 
izolacyjnego (1) i osadzonych w jego komorach 
szczelinowych (2) - elementów stykowych (3), ufor-
mowanych w kształcie litery V, z zagiętymi ku 
wnętrzu komory końcówkami oraz pokrywki (4), za-
bezpieczającej elementy przewodzące przed wypada-
niem. Pokrywka wyposażona jest po obu stronach 
w otwory, które wraz z występami w dolnej części 
korpusu izolacyjnego tworzą połączenie zatrzaskowe 
między nią, a korpusem. 

Konstrukcja złącza zapewnia dobrą wytrzymałość 
mechaniczną, małą rezystancję stykową oraz dużą 
niezawodność połączenia. (3 zastrzeżenia) 

H02G  T 25.08.1982 

Centrum Badawczo-Konstrukcyjne Obrabiarek, 
Pruszków, Polska  Giza, Adam J.  w-

 Zbigniew

Prowadnik przewodów energetycznych 

Przedmiotem wynalazku jest prowadnik przewodów 
energetycznych kryty dla uporządkowanego i tech-
nicznie trwałego doprowadzenia przewodów energe-
tycznych do ruchomego odbiornika. 

Prowadnik przewodów energetycznych ma postać 
zwiniętych wzdłuż linii śrubowej profilowanych 
w kształcie ceowników taśm, taśmy wewnętrznej (1) 
sprzężonej z taśmą zewnętrzną (2) oraz osadzonej 
między nimi płaskiej nośnej taśmy (3) zakończonej 
uchwytami (4  5) prowadnika, przy czym nośna 
taśma (3) połączona jest z ostatnimi zwojami we-

 taśmy (1) lub uchwytami (4) za pomocą 
elementów mocujących (6, 7 i 8). (2 zastrzeżenia) 

H02H P. 234526 28.12.1981 

Zgłoszenie dodatkowe do zgłoszenia nr P. 218481 

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

Sposób zabezpieczenia przemiennika częstotliwości 
oraz układ zabezpieczenia przemiennika częstotliwości 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
sposobu i  pozwalających wykryć awarię już 
w jej początkowej fazie. 

Sposób zabezpieczenia przemiennika częstotliwości 
z falownikiem prądu polega na tym, że sygnałem 
stanu awaryjnego przemiennika wycofuje się im-
pulsy sterujące przekształtnika w zakres kątów, od-
powiadający maksymalnemu wysterowaniu pracy 
falownikowej i wygasza się impulsy sterujące falow-
nika. Sygnałem wyzwalającym zabezpiecznie jest 
wartość pochodnej prądu obwodu pośredniego prze-
miennika. 

Układ do stosowania sposobu zawiera silnik (1) za-
silany przez przekształtnik (3) i falownik (2), po-
między które są włączone, szeregowo połączone dła-

 (4) i uzwojenie pierwotne transformatora róż-
niczkującego (5), którego uzwojenie wtórne jest po-
łączone z dodatkowym wejściem bloku blokady awa-
ryjnej (6). Na wejścia bloku blokady awaryjnej (6) 
są dołączone sygnały z pomiaru prądu i napięcia, 
natomiast wyjście bloku (6) jest połączone z wejściem 
bloku sterowania przekształtnika (7) i z wejściem 
bloku sterowania falownika (8). (2 zastrzeżenia) 
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23.12.1981 

Centrum  Elektrotechniki i 
Automatyki Górniczej  w Katowicach, Za-
kład Remontowo-Produkcyjny Maszyn Elektrycznych 

 Dąbrowa Górnicza, Polska (Zdzisław Na-
gas, Leszek Swiderski, Czesław Mazur). 

Sposób zabezpieczenia przed odginaniem się blach 
pakietu żelaza czynnego wirnika posiadającego 

uzwojenie prętowe w asynchronicznych zwartych 
silnikach elektrycznych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania ta-
kiego sposobu zabezpieczenia, który pozwoliłby na 
zmniejszenie pracochłonności wykonania wirnika. 

Sposób według wynalazku charakteryzuje się
że końce prętów uzwojenia wirnika wygina się na 
wystającej ich części z pakietu wirnika w kierunku 
osi wału i łączy elektrycznie z pierścieniem zwie-
rającym. (1 zastrzeżenie) 

H02K 26.11.1982 

Pierwszeństwo: 30.11.1981 r. - NRD 
(nr WP

VEB Elektromotorenwerk  Hartha, NRD. 

Przemiennoprądowa prądnica  jako 
czujnik analogowy 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
przemiennoprądowej prądnicy techometrycznej, w 
której sygnał wyjścoiwy pod względem amplitudy 
i częstotliwości byłby liniowo zależny od prędkości 
obrotowej. 

Prądnica charakteryzuje się  że wielobieguno-
we meandrowe uzwojenie umieszczone na niema-
gnetycznym materiale w szczelinie powietrznej 
wzbudzane jest przez strumień magnetyczny o zmie-
niającym się natężeniu. Zmianę strumienia magne-
tycznego uzyskuje się przy tym przez ciągle zmie-
niające się maksymalne i minimalne sprzężenie 
z uzwojeniem, przy czym szerokość zezwoju odpo-
wiada podziałce biegunów. Zmieniające się sprzęże-
nia magnetyczne uzyskiwane są przez odpowiednie 
żłobkowanie obracającego się obwodu wzbudzenia 
w obszarze szczeliny powietrznej, natomiast uzwo-
jenie jest nieruchome. (23 zastrzeżenia) 

H02M 24.12.1981 

Politechnika  im. Wincentego Pstrowskiego, 
Gliwice, Polska (Marian Kalus, Zygmunt Kuczewski, 
Tadeusz Skoczkowski, Andrzej

Sposób i układ sterowania falowników jednofazowych 
pracujących w rezonansie 

 rozwiązuje zagadnienie opracowania 
sposobu i układu sterowania falowników jednofazo-
wych pracujących w rezonansie, zapewniających sta-
ły kąt wyłączenia tyrystorów. 

Sposób polega na tym, że ujemnym napięciem 
wejściowym  dokonuje się ładowania integratora 
(14), w czasie trwania pierwszej dodatniej lub ujem-
nej ćwiartki sinusoidy napięcia w kondensatorze ko-
mutacyjnym (5) falownika (22), a w czasie drugiej 
dodatniej lub ujemnej ćwiartki sinusoidy napięcie 
w kondensatorze (5), dokonuje się rozładowania inte-
gratora (14), dodatnim napięciem  większym od 
modułu napięcia  i w momencie, gdy napięcie 
wyjściowe integratora (14) osiągnie wartość ujemną 
dokonuje się wyzwolenia impulsów bramkowych ty-
rystorów (1), (2), (3), (4). 

Układ według wynalazku ma czujniki prądu (6) 
i napięcia (7) kondensatora komutacyjnego (5) po-

 z układem sterującym (11) poprzez układy 
formowania sygnałów pomiarowych prądu (10) i na-
pięcia (9), przy czym wyjścia układu sterującego (11) 
są połączone z wejściami sterującymi kluczy elektro-
nicznych (12), (13) oraz wejściami sterującymi roz-
dzielaczy impulsów bramkowych (16), (17), jedno-
cześnie wyjście czujnika napięcia (7) jest połączone 
z wejściem zerującym integratora (14) poprzez dy-

 zera (8), a wejście sygnałowe integra-
tora (14) jest połączone z napięciem  i  po-
przez klucze elektroniczne (12) i (13), zaś wyjście 
tego integratora (14) jest połączone z wejściami syg-
nałowymi rozdzielaczy impulsów bramkowych (16) 
i (17) poprzez komparator napięcia (15), wyjścia zaś 
tych rozdzielaczy (16) i (17) są połączone z obwo-
dami bramkowymi tyrystorów (1), (2) i (3), (4) po-
przez układy pomocnicze (18), (19) i (20), (21). 

(2 zastrzeżenia) 

H02M 24.12.1981 

Politechnika  im. Wincentego Pstrowskiego, 
Gliwice, Polska (Marian Kalus. Zygmunt Kuczewski, 
Tadeusz Skoczkowski, Andrzej Kulesza). 

Sposób i układ sterowania falowników 
jednofazowych pracujących w rezonansie 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
sposobu i układu sterowania falowników jednofazo-
wych pracujących w rezonansie, zapewniających 
stały czas wyłączenia tyrystorów. 

Sposób polega na tym, że na integratory (19), (20) 
zostaje przyłożony ujemny warunek początkowy
a następnie ujemnym napięciem wejściowym  do-
konuje się ładowania pierwszego integratora (19) 


