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stowniczy składa się z diod
(D4) i (D5). Tyrystor (TY)
dołączony jest do tranzystora (T) i rezystora (R4), które są
połączone z diodą Zenera (D7) i rezystorem (R5), a te z kolei
połączone są z diodą (D3) i kondensatorem (C2). rezystory (R4)
i (R5) oraz dioda (D3) połączone są z kondensatorem (C3) i
diodą (D6).
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du fazowego (3). Blok pomiaru prądu (3) jest równieŜ połączony
poprzez drugi człon róŜniczkujący z inercją (5) z drugim wejściem ujemnym znanego węzła sumującego (S1). Wyjście drugiego węzła sumującego (S2) połączone jest z członem inercyjnym
(6), którego wyjście stanowi wyjście (Wy) układu.

(4 zastrzeżenia)

(1 zastrzeżenie)

A1(21) 284196

(22) 90 03 07

5(51) H03J 7/24

(71) Zakùady
Kasprzaka,
WARSZAWA
(72)
(54) Ukùad samodostrajania w odbiorniku
(57) Układ samodostrajania w odbiorniku FM według wynalazku zawiera wzmacniacz operacyjny (WO), w którym podczas
odbioru stacji, wejście odwracające fazę połączone jest poprzez
rezystor (R) z wyjściem demodulatora (D), zaś wejście nieodwratego wzmacniacza (WO) połączone jest ze
napięcia stałego (ST), którego wartość równa jest wartości napięcia
wyjściowego demodulatora (D) w stanie dostrojenia odbiornika do
pracy w środkowym punkcie prostoliniowego odcinka charakterystyki wyjściowej demodulatora (D). Pomiędzy wyjściem i wejściem odwracającym fazę wzmacniacza operacyjnego (WO)
jest włączony kondensator (C), przy czym wyjście wzmacniacza
operacyjnego (WO) jest wyjściem jedynego źródła napięcia
przestrajającego odbiornik.

A1(21) 289144

(22) 91 02 19

(1 zastrzeżenie)

5(51) H02P 7/42

(71) Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisùawa
Staszica, KRAKÓW
(72) Dziadecki Aleksander, Grzegorski Janusz,
Skotniczny Józef
(54) Sposób i ukùad do wyznaczania sygnaùu
strumienia magnetycznego skojarzonego z
fazą maszyny indukcyjnej
(57) Sposób charakteryzuje się tym, Ŝe na podstawie mierzonego prądu fazowego (If) kształtuje się dodatkowy sygnał (l') za
pomocą członu róŜniczkującego z inercją (5), który odejmuje się
od uzyskiwanego w znany sposób sygnału siły elektromotorycznej w węźle sumującym
a otrzymany sygnał, po uprzednim
ukształtowaniu w członie róŜniczkującym z inercją (4) sumuje
się z sygnałem mierzonego prądu fazowego (If) w węźle sumującym (S2). Uzyskany sygnał po kolejnym uformowaniu w członie inercyjnym (6) stanowi sygnał proporcjonalny do strumienia
magnetycznego ( f) skojarzonego z daną fazą maszyny indukcyjnej, przy czym stała czasowa członu (4) jest duŜo większa
od stałej czasowej członu (5), a stała czasowa członu (6) jest
korzystnie równa stałej czasowej członu (5), która jest korzystnie
równa stałej czasowej narastania strumienia magnetycznego
maszyny indukcyjnej.
Układ odznacza się tym, Ŝe wyjście węzła sumującego
(S1) połączone jest poprzez człon róŜniczkujący z inercją (4) z
dodatnim wejściem drugiego węzła sumującego (S2), którego
drugie wejście dodatnie połączone jest z blokiem pomiaru prą-
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(22)901129

5(51) H05B 1/02

(75) Nizioù Bronisùaw, KRAKÓW; Nizioù
Stanisùawa, KRAKÓW
(54) Ukùad elektryczny podgrzewacza powietrza
(57) Układ charakteryzuje się tym, Ŝe zespół
rujący (USN) elementy grzejne (G) podgrzewacza ma odgałę-

