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DZIAŁ G 

FIZYKA 

A1 (21) 341970 (22)200008 11 7(51)  17/06 

(31)99 19938812 (32)199908 19 (33)DE 

(71)  Controls Nürnberg GmbH & Co. KG, 
Nürnberg, DE 

(72) Schlosser Rüdiger,  Jürgen,
Ulrich, Churt Kerstin 

(54) Elektroniczny rozdzielacz kosztów 
ogrzewania 

(57) Przedmiotem zgłoszenia jest elektroniczny rozdzielacz 
(1) kosztów ogrzewania z pierwszym czujnikiem (8) temperatury 
do wyznaczania temperatury powierzchni grzejnika, z drugim 
czujnikiem (9) temperatury do określania temperatury pomiesz-
czenia, z elektronicznym układem analizującym, który jest 
połączony elektrycznie z czujnikami (8, 9) temperatury i z obu-
dową  która może być zamknięta i otwarta. Rozdzielacz 
charakteryzuje się tym, że czujniki (8, 9) temperatury są umiesz-
czone na przeciwległych końcach  płytki drukowanej (6) 
mieszczącej elektroniczny układ analizujący, a koniec  płytki 
drukowanej  mieszczący na sobie pierwszy czujnik (8) tempe-
ratury, jest dociskany elementem sprężynującym (7) do prze-
wodzącego ciepło boku tylnego (4) obudowy (2) wytwarzając styk 
termiczny. Przy tym płytka drukowana (6) jest ukształtowana z 
możliwością obrotu wokół osi albo może odkształcać się spręży-
ście i jest umieszczona korzystnie skośnie w obudowie (2). 

(10 zastrzeżeń) 

A1 (21)335115 (22)19990824 7(51)  25/08 
 23/19 

(75)  Ryszard, Wrocław; Reszke Edward, 
Wrocław 

(54) Sposób kontroli wrzenia cieczy 

(57) Podgrzewane grzejnikiem (G) naczynie wrzelne (N) jest 

częściowo wypełnione cieczą i wypozażone w dwa czujniki tem-

peratury  S2), z których pierwszy umieszczony jest na ścianie 

naczynia tak, aby mierzyć temperaturę tej ściany, zaś drugi umie-

szczony jest wewnątrz gardzieli wylotowej z naczynia tak, aby 

mierzyć temperaturę par cieczy. Różnica (S2-S1) sygnałów z 

obydwu czujników temperatury porównana z napięciem odnie-

sienia (E) we wzmacniaczu operacyjnym (W0) stanowi parametr 

regulacji w pętli sprzężenia zwrotnego zawierającej ponadto 

regulator (R) sterujący  (G). 

(1 zastrzeżenie) 

A1 (21)334981  17  27/26 

 KGHM POLSKA MIEDŹ S.A., Lubin 
(72) Łoś Przemysław, Fuglewicz Bogusław, 

Małachowicz Grzegorz, Gładysz Olimpia, 
Plińska Stanisława, Kozakiewicz Andrzej,
Bogusław, Nowak Jacek, Urbanowicz Krzysztof, 
Słomka Marek, Rapacz Andrzej 

(54) Sposób i urządzenie do
pomiaru stężenia składników elektrolitu 
przemysłowego 

(57) Sposób realizowany jest kilkoma procedurami elektro-
chemicznymi na mikroelektrodach wskaźnikowych o średnicy 1 -
50  umieszczonych  naczyniu pomiarowym (6), przez które 
przepuszcza się elektrolit (E) dostarczany w ustalonym porządku 
kolejno z wielu punktów technologicznych (T). 

Urządzenie ma zespoły zaworów (1) doprowadzających 
elektrolit (E) lub zaworów (2) doprowadzających alternatywnie 
ciecz płuczącą (C). Poprzez dozujące elektrozawory (3) elektrolit 
(E) dostarczany jest do pomiarowego naczynia (6) oraz przez za-
wory (4) do obiegu ciągłego przepływu, dołączonego do zlewo-
wego kolektora (10), do którego dołączone jest także, przez 
elektrozawór spustowy  wyjście naczynia (6). Urządzenie ma 
programowany sterownik (12) sterujący przepływami i załącza-
niem oraz odłączaniem elektrod  a także zaworami (3,
Elektrody (7) załączone są do analizatora elektrochemicznego 
(8), wyposażonego w zadajniki, pomiarowy programator, człon 
interpretacji, człon krzywych pomiarowych i człon wyniku oraz 
rejestr. 

(8 zastrzeżeń) 
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A1 (21) 342075  18 7(51) G01R 29/26 

 29914606 (32)1999 08 20  DE 

 Controls Nürnberg GmbH & Co.KG, 
Nürnberg, DE 

(72) Zimmermann Jürgen 
(54) Przyrząd do pomiaru jakości odbioru 

radiowych, znacznikowych sygnałów czasu 
(57) Zasilany bateryjnie przyrząd zawiera antenę (1) i odbior-

nik (3) elektromagnetycznego sygnału radiowego, stopień prze-
twarzania sygnału, w  następuje określenie stosunku sy-
gnału do szumu demodulowanego sygnału oraz blok wskaźniko-
wy  za pośrednictwem których w postaci stosunku sygnału do 
szumu, wskazywana jest jakość odbieranych sygnałów radio-
wych. Stopień przetwarzania sygnału, utworzony przez
ces (5), porównuje zdemodulowany sygnał radiowy z zapisanym 
w pamięci (6), idealnym sygnałem zadanym i na tej podstawie 
określa stosunek sygnału do szumu odbieranego sygnału radio-
wego. 

(5 zastrzeżeń) 

A1 (21) 340825 (22) 1998  G02F 1/15 
C09D 5/24 

 19748385 (32)1997  (33) DE 
(86)1998 1022
(87) 1999 05 14 W099/23528 PCT  nr 19/99 

 BAYER AKTIENGESELLSCHAFT, 
Leverkusen, DE 

(72) Bemeth Horst, Heuer
(54)
(57) Urządzenie elektrochromowe, które można zrealizować 

w postaci szyb okiennych, lusterek samochodowych i wyświetlaczy 

segmentowych lub matrycowych, zawiera parę przezroczystych i 

galwanicznie powleczonych szklanych lub plastikowych płyt, z 

których jedna może być powleczona lustrzanie i powłoka prze-

wodząca jednej lub obu płyt może być podzielona na oddzielne 

segmenty osobno połączone elektrycznie. Strony obu płyt posia-

dające powłokę przewodzącą można połączyć przy pomocy war-

stwy kleju, w której osadzone mogą być przekładki. W urządzeniu 

objętość utworzoną przez obie płyty i warstwę kleju wypełnia się 

cieczą  Gdy nastąpi napełnienie, otwór lub 

otwory potrzebne do napełniania cieczą elektrochromową zamy-

ka się przy pomocy kleju. Wynalazek jest znamienny tym, że 

w warstwie kleju należącej do struktury urządzenia elektrochro-

 stosuje się termicznie utwardzany, fotochemicznie 

utwardzany iub fotochemicznie inicjowany i termicznie utwardza-

ny klej epoksydowy i że do zamknięcia stosuje się fotochemicznie 

utwardzany lub fotochemicznie inicjowany klej akrylanowy lub 

fotochemicznie utwardzany lub fotochemicznie inicjowany klej 

epoksydowy, który utwardza się fotochemicznie w temperaturze 

pokojowej. 

 zastrzeżeń) 

A1 (21) 340807 (22) 1999  G06F 13/14 

(31)98 9803246 (32)1998 09 24 (33) SE 
(86) 1999 0922
(87) 2000 03 30  PCT Gazette nr 13/00 

(71) MIRROR IMAGE INTERNET,

(72) Lindbo Sverker 
(54) System buforowania plików internetowych 

oraz sposób i konfiguracja takiego systemu 
(57) Wynalazek dotyczy systemu buforowania informacji in-

ternetowych, konfiguracji i sposobu obsługi żądań pobierania 

internetowych plików informacyjnych w systemie buforowania in-

formacji. System jest systemem buforowania informacji typu "two 

 W celu zmniejszenia obciążenia centralnego serwera

plików, konfiguracja pośrednicząca  łączy serwery lokalne 

 z pamięcią podręczną oraz centralny serwer  z pamię-

cią podręczną. Ta konfiguracja komunikuje się z serwerami lokal-

nymi zgodnie z protokołem używanym do komunikacji między 

serwerami z pamięcią podręczną. Podczas żądania pobrania in-

ternetowego pliku informacyjnego z centralnego serwera, konfi-

guracja ta używa języka Structured Query Language. Dzięki

centralny serwer  z pamięcią podręczną jest głównie prze-

znaczony do udzielania odpowiedzi na zapytania SQL. 

(46 zastrzeżeń) 

A1 (21) 340730 (22)1998 10 21  13/42 
H04L 12/407 

(31)97 19747322 (32)1997 10 27  DE 
(86)1998 10 21
(87)  05 06 W099/22299 PCT Gazette nr 18/99 

 ROBERT BOSCH GMBH, Stuttgart, DE 
(72) Stelzig Wolfgang, Karl Matthias 


