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 układ typu  siê %
różnych  i  gałêziach

 i  /3/ w  pio
 lub  różnych  w

 i jednej  w  pio
 /1 zastrzeżenie/ 

 P. 249666 84 09 20 

P. 249653 84  18 

Akademia  im.
 Polska /Jerzy

Byskryminator napiecia z histerez¹ 

Wynalazek rozwi¹zuje  opracowa
nia
tości górnego i dolnego progu dyskryminacji 

 jednego  regulacyjnego. 
 napiêcia z  zawie

 w  napiêcie 
 mierzone wzglêdem  jest przył¹

czona do odwracaj¹cego wejścia komparatora, 
 siê

j¹ce  jest poł¹czone z poten-
 z mas¹ i poprzez

 Z  a
 ze  napiêcia odniesienia 

 /6 zastrzeżeń/ 

P. 249654  09 18 

Akademia
ca,  Polaka

 zagadnienie
czasu  siê wartości wyjściowej

 przy
 dużej liniowości i
Przetwornik  prze

 wartości cyfrowej  którego 
wyjście jest poł¹czone z  kluczuj¹cym 

 pr¹du  źródła pr¹du  jest 
poł¹czone poprzez integrator /3/ z  blo
ku  /3 zastrzeżenia/ 

Centralny Ośrodek  Ele
ktronicznego Sprzêtu  War
szawa, Polska /Kazimiera Sobieraj, Jarzy

 Andrzej

Układ generatora

Wynalazek rozwi¹zuje  opracowa
nia układu generatora słów  o

 słów przy minimalnej zasob
ności doprowadzonych

Układ generatora  wynalazku aa
wyjść  układu  poł¹czon¹ z 
czêści¹  adresowych układu  /UP/. 

 czêści wejść adresowych
 doprowadzony jest  treści 

słów  słowo  układu pa
 wyprowadza słowo  wyjściach danych 

/ D / podawane  wejścia danych multipleksera 
 Słowo  postaci równoległej jest prze

kształcane na szeregowe przez podawanie słów a 
 układu adresowego na wejścia adreso

we układu fflultipleksera /IBS/. Na wyjściu /Wy/ 
multipleksera  otrzymywane s¹ słowa szere
gowe o treści zależnej od stanu realizacji

 steruj¹cego  i treści
/1

P. 249567 84 09

Instytut Komputerowych Systemów

ki i Pomiarów,  Polska  Kraw

czuk,  Mierzwa, Marek

Sposób odbioru sygnałów telegraficznych 

w systemach telegrafii wielokrotnej i układ odbior¬ 

nika telegrafii wielokrotnej  wynalazku jest sposób odbioru 
sygnałów telegrafii wielokrotnej i układ odbior
nika telegrafii  zastosowa
nie  danych w  W 
sposobie według  po wytworzeniu i usta
leniu czêstotliwości odbioru  przy
cy generatora kwarcowego

 siê w podzielniku beterodyny  i po 
 otrzymanego sygnału wraz z

 z linii w
 a nastêpnie po

 przebiegu
nys  sygnał ten poddaje ograniczeniu ampli
tudowym i  siê % niego sygnał małej czê

 który nastêpnie zmienia siê przy 
 układu logicznego  standardowy sy

gnał

 układzie według wynalazku generator kwar
 poprzez podzielnik beterodyny
 z programatorem  jest poł¹czony 

 z  jest 
 filtr selektywny  i dalej filtr 

ten jest poł¹czony z programatorem /P/, z
dem  i dalej  ogranicznik 

 /'Ok/ z demodulatorem czêstotliwości 
 który poprzez układ logiczny  jest 

dodatkowo poł¹czony z układem progowym


