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Spalinowy generator piezoelektryczny 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie wykorzys-
tania siły uderzeniowej drgającej fali deto-
nacyjnej, reaktywowanej w wysokoprężnych de-
tonacyjnych wytwornicach spalin do generowa-
nia prądu elektrycznego. 

Generator  się  że 
wewnątrz cylindra (2)  detona-

 wytwornicy spalin znajduje się zestaw 
prądotwórczy wykonany z cylindra dielektrycz-
nego (4), w ściance którego usytuowane są 
elementy piezoelektryczne (5). 

(5 zastrzeżeń) 
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Akademia Górniczo-Hutnicza im, Stanisława 
Staszica, Kraków, Polska (Henryk Zygmunt, 
Zbigniew Kulski, Janusz Grzegorski, Józef 
Skotniczny). 

Układ sterowania falownika prądu 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opraco-
 układu, którego konstrukcja nie powo-

dowałaby utraty momentu elektrycznego silni-
ka pompy wodnej, w przypadku udarowych ob-

 silnika. 
Układ sterowania  prądu zawiera 

regulator strumienia (3) połączony z zadaj-
 strumienia (4) i z blokiem

wyra strumienia i prądu (5) oraz z regulato-
rem prądu (6). Ragulator prądu (6) jest rów-
nież połączony z członem pomiarowym prądu 
prostownika (7) i poprzez blok wyzwalania 
prostownika (8) z prostownikiem (1). Blok 
pomiarowy strumienia i prądu (5) jest połą-
czony z członem pomiarowym prądu i napięcia 
(15) oraz poprzez regulator prądu czynnego 
(13) i blok wyzwalania falownika  z fa-
lownikiem (2). Blok pomiarowy strumienia 
i prądu (5) jest połączony również
średnio i poprzez inwertor (12) z regulato-
rem ciśnienia (9), który również łączy się 
z  ciśnienia (10) i czujnikiem 
ciśnienia  (1
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Polska Akademia Nauk, Instytut Chemii Fi-
zycznej, Warszawa, Polska (Marek Przasnyski, 
Andrzej Ardasiewicz, Andrzej Wojtaszek), 

Wzmacniacz logarytmiczny 

 rozwiązuje zagadnienie opraco-
wania wzmacniacza o charakterystyce logaryt-

micznej, umożliwiającego pomiar zarówno dodat-
nich, jak i ujemnych prądów lub napięć zmienia-
jących się przez kilka rzędów wielkości. 

Wzmacniacz logarytmiczny zawiera wzmacniacz 
operacyjny  którego wyjście połączone jest 
poprzez element (6) o dwukierunkowej charakte-
rystyce wykładniczej z jego wejściem odwracają-
cym. Wejście to poprzez przełącznik (2) połą-
czone Jest albo z wejściem logarytmowanego prą-
du (3) albo z wyjściem inwertera (4) o regulowa-
nym napięciu offsetu. Wyjście tego inwertera 
połączone jest z  (5) logarytraowanego 
napięcia. Wyjście wzmacniacza operacyjnego
połączone jest z wejściem przełączanego współ-
bieżnie z przełącznikiem (2) układu sygnaliza-
cji znaku (7) i z wejściem dwóch separatorów 
znaku (8) i (9) o regulowanym poziomie odcię-
cia. Wyjście pierwszego separatora (8) połą-
czone  z pierwszym wejściem sumatora (10) 
o  wzmocnieniu. Wyjście drugiego se-
paratora (9)  jest poprzez inwerter 
(11) o regulowanym wzmocnieniu z drugim wejś-
ciem sumatora (10), którego wyjście stanowi 
wyjście (12) układu. Wzmacniacz logarytmiczny 
według wynalazku ma zastosowanie w

 zwłaszcza w badaniach kinetyki proce-
sów elektrodowych oraz w korozyjnych badaniach 
procesów pasywacji. (1 zastrzeżenie) 
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Zakład Doświadczalny Instytutu Górnictwa 

Naftowego i Gazownictwa, Kraków, Polska (An-

drzej Dębski, Jerzy Pyrek). 

Sposób zwiększania pasma częstotliwości 
we wzmacniaczu o sprzężeniu emiterowym 

Sposób polegający na tym, że sygnał wejś-
ciowy przenosi się przez
a następnie wzmacnia się przez wzmacniacz o 
wspólnej bazie, charakteryzuje się tym, że 
pojemność kompensująca umieszczona w bazie 
wzmacniacza o wspólnej bazie przez zmianę
pedencji w funkcji częstotliwości zmniejsza 
wartość ujemnego  zwrotnego i kom-
pensuje spadek wzmocnienia wzmacniacza  za-
kresie górnych

(1 zastrzeżenie) 


