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rezystora (R5) i diody Zenera (DZ) włączonej w ten sposób, by 
katody diody Zenera (DZ) i pierwszej diody (D1) były zwarte. 

(1 zastrzeżenie) 

A1(21) 285021 (22) 90 04 30 5(51) H02H 7/20 

(71) Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy 
Aparatury Badawczej i Dydaktycznej, 
WARSZAWA 

(72) Goùaj Bodgan, Lipski Henryk, Wojno 
Ryszard 

(54) Urządzenie zabezpieczające aparaturę 
elektroniczną przed skutkami niewùaściwego 
napięcia sieci zasilającej 

(57) Urządzenie charakteryzuje się tym, Ŝe bezpośrednio na 
wejściu zasilającej sieci elektrycznej znajduje się układ
udarowy (1), którego wyjścia stanowi uzwojenie pierwotne transfer-

matora (2), a jednocześnie wyjścia te są połączone z obwodem 
kluczującym układu wykonawczego (7), którego wyjście (Wy) 
stanowi sieć zasilającą. Uzwojenie wtórne transformatora (2) jest 
połączone, z układem zasilania poprzez układ odniesienia (4) i 
jednocześnie bezpośrednio z komparatorem wysokonapięcio
wym (5) i z komparatorem niskonapięciowym (6). Wyjścia obu 
komparatorów (5) i (6) są połączone z obwodem sterowania 
układu wykonawczego (7). 

(7 zastrzeżenie) 

A1(21) 290261 / (22) 91 05 14 5(51) H02H 7/20 
H02H 9/04 

(71) Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisùawa 
Staszica, KRAKÓW 

(72) Dziadecki Aleksander, Grzegorski Janusz, 
Skotniczny Józef 

(54) Sposób i ukùad do ochrony elementów 
póùprzewodnikowych trójfazowego 
przeksztaùtnika lub falownika prądu przed 
nadmiernymi różnicami potencjaùów 

(57) Sposób ochrony elementów półprzewodnikowych trój
fazowego przekształtnika lub falownika prądu przed nadmierny
mi róŜnicami potencjałów polega na tym, Ŝe tworzy się punkt 
potencjałowy, a róŜnicę potencjałów na elementach półprze
wodnikowych ogranicza się za pomocą impedancji włączonych 
między utworzony punkt potencjałowy, a oddzielne wejścia i 
wyjścia przekształtnika lub falownika. 

Układ do ochrony elementów półprzewodnikowych trój
 przekształtnika charakteryzuje się tym, Ŝe

(Z1 - Z3) podłączone do wejść (1 - 3) przekształtnika (P) są 
połączone we wspólnym punkcie potencjałowym (W), do
go poprzez impedancje (Z4, Z5) są podłączone oddzielne wyj
ścia (4, 5) przekształtnika (P). 

Układ do ochrony falownika prądu charakteryzuje się 
tym, Ŝe impedancje (Z9 - Z11) podłączone do wyjść (9 -11) 
falownika (F) są połączone we wspólnym punkcie potencjało
wym (W), do którego poprzez następne impedancje  -Z8) są 
podłączone oddzielne wejścia (1, 2) falownika (F) oraz jego 
wyjścia (3 - 8) do kondensatorów komutacyjnych grupy anodo
wej i grupy katodowej. 

(3 zastrzeżenia) 
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A1(21) 284777 (22)  04 13 5(51) H02J 3/18 

(71) UNIVERSITAS Studencka Spółdzielnia 
Pracy, WARSZAWA 

(72)  Sławomir Wojciech, Żeleźnik 
Roman 

(54) Sposób regulacji mocy biernej 

(57) Sposób polega  tym, Ŝe sygnały prądu i (t) i napięcia 
u (t) zamienia się na  prostokątne i' (t), u' (t) i te sygnały 
prostokątne separuje się od sieci oraz mierzy się czasAt między 
narastającymi zboczami tych sygnałów.  odpowiada przy 
ustalonej częstotliwości f tych sygnałów przesunięciu między 
nimi. Ponadto rejestruje się kolejność występowania tych zbo
czy w czasie, wylicza się sinus  przesunięcia między tymi 
przebiegami i zapisuje się w pamięci komputera. Spadek napię
cia na rezystorze pomiarowym prostuje się i przetwarza na 
wartość cyfrową, proporcjonalną do wartości skutecznej prądu 
i zapisuje się w pamięci. 

(1 zastrzeżenie) 

A1(21) 284836 (22) 90 04 19 5(51) H02J 7/00 

(71) Centrum Badawczo-Konstrukcyjne 
Obrabiarek, PRUSZKÓW 

(72) Iżycki Maciej, Dubielecki Jan, Klimacki 
Paweł 

(54) Urz¹dzenie elektryczne do ładowania 
akumulatorów 

(57) W urządzeniu w obwodzie transformatora (Tr1) usytuo
wany jest tranzystorowy regulator prądu (RP), złoŜony z oporni
ka (R2) oraz trzech tranzystorów (T1, T2 i T3) i sprzęŜony z 
potencjometrem (P1) zasilanym ze stabilizatora parametryczne
go (SP). Stabilizator parametryczny (SP) zawiera diodę (D3) i 
opornik (R1), na wyjściu którego znajdują się oporniki (R2) i (R4) 
w obwodzie  znajduje się amperomierz (A) oraz
(K1). 

(1 zastrzeżenie) 

A1(21) 284880 / (22)  20 5(51) H02K 27/00 

(75) Kolwicz Ryszard, OPOLE 
(54) Maszyna elektryczna 

(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie uzyskiwania podwy
Ŝszonego momentu obrotowego i przenoszenia  z jednoczesną 
regulacją prędkości i mocy uzyskiwanej na wałku zdawczym (10) 
maszyny. 

Wirnik wykonany jest w postaci pierścienia (5) zębatego 
z umieszczonymi na nim magnesami (6) stałymi, zazębionego 
z kołem (7). 

Pierścień (5) wiruje w zmiennym polu magnetycznym 
wytwarzanym przez opasujące go uzwojenia cewek (3). 

(3 zastrzeżenia) 


