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Układ charakteryzuje się tym,  zawiera dwa człony w 
postaci urządzeń zabezpieczających, z których jeden stanowi ko
der (3) wyposaŜony w sterowany inwertor kodujący, zaś drugi 
stanowi dekoder (4) wyposaŜony w sterowany inwertor deko
dujący, przy czym do wejścia sterowanego inwertora kodującego 
kodera (3) przyłączony jest człon generowania kodu (5). 

(2 zastrzeżenia) 

Al (21)341491 (22)20000713  11/24 

 ABB Sp. z co., Warszawa 

(72) Piasecki Wojciech, Nowak Tomasz, Wnęk 
Maciej, Korendo Zbigniew, Sekuùa Robert, 
Ciechanowski Piotr, Saj Piotr, Zygmunt Maciej, 
Kruziewicz Daniel, Bistroń Mirosùaw 

(54) Ukùad zabezpieczający sieć rozdzielczą 
. niskiego i/lub średniego  przed 

nielegalnym poborem energii elektrycznej 

(57) Przedmiotem wynalazku jest układ zabezpieczający 
sieć rozdzielczą niskiego  średniego napięcia przed nielegal
nym poborem energii elektrycznej, przeznaczony do zainstalo
wania zarówno u odbiorców przemysłowych jak i indywidualnych. 
Układ charakteryzuje się tym, Ŝe zawiera dwa człony w postaci 
urządzeń zabezpieczających, z których jeden stanowi koder (3) 
wyposaŜony w sterowany człon kluczujący, zaś drugi stanowi de
koder (4) równieŜ wyposaŜony w sterowany człon kluczujący, 
przy czym wyjścia sterowanego członu kluczującego kodera (3) 
połączone są z wejściami sterowanego członu kluczującego de
kodera (4) za pośrednictwem sieci rozdzielczej niskiego lub śred
niego napięcia  a do wejścia sterującego kodera 
(3) połączony jest człon generowania kodu (5). 

(2 zastrzeżenia) 

 W pierwszym etapie mierzy się kąt przesunięcia fazowego 
pomiędzy napięciem na rezystorze obciąŜenia  dołączonym 
do wtórnego uzwojenia (UW) prądowego transformatora  a 
napięciem na rezystorze badanym (R), który połączony jest w 
szereg z pierwszym pierwotnym uzwojeniem (UP1) i przez który 
płynie prąd sinusoidalny o częstotliwości f. W drugim etapie mie
rzy się kąt przesunięcia fazowego pomiędzy napięciem na rezy
storze obciąŜenia  a napięciem na rezystorze odniesienia (P), 
przy czym rezystor obciąŜenia  jest dołączony do wtórnego 
uzwojenia (UW) prądowego transformatora (T), a przez połączo
ne w szereg rezystor odniesienia (P) i drugie pierwotne uzwojenie 
(UP2) prądowego transformatora (T) płynie prąd sinusoidalny o 
częstotliwości f. W trzecim etapie wyznacza się stałą czasową re
zystora odniesienia (P) w znany sposób. Po wykonaniu trzech 
podanych etapów oblicza się stałą czasową badanego rezystora 
(R) z odpowiedniego wzoru. 

(3 zastrzeżenia) 

Al (21)341448 (22)200007 11

(75) Woùoszyk Marek, Rumia 

(54) Sposób i ukùad do wyznaczania impedancji 
uziemienia w obecności zakùóceń 

(57) Sposób polega na tym, Ŝe przez badaną
uziemienia wymusza się przepływ prądu przemiennego o czę
stotliwości pierwszej harmonicznej będącej podharmoniczną w 
stosunku do częstotliwości pierwszej harmonicznej przebiegu 
zakłócającego o częstotliwości energetycznej. Jednocześnie 
wyznacza się selektywnie wartość tego prądu oraz wartość 
wywołanego przezeń spadku napięcia na impedancji badanego 
uziemienia względem strefy ustalonego potencjału. Następnie 
wyznacza się wielkość pomocniczą proporcjonalną do ilorazu 
wyznaczonych selektywnie wartości spadku napięcia do prądu 
wymuszanego, która to wartość pomocnicza stanowi miarę wy
znaczanej impedancji uziemienia. 

Układ zawiera generator prądu (GP) wytwarzający prąd 
przemienny o częstotliwości pierwszej harmonicznej będącej 
podharmoniczną w stosunku do częstotliwości pierwszej harmo
nicznej przebiegu zakłócającego. Połączony jest on z badanym 
uziemieniem  oraz pomocnicą sondą prądową  Do wejść 
sygnałowych układu pomiaru selektywnego (UPS) doprowadzo
ne są sygnały proporcjonalne zarówno do prądu płynącego przez 
uziemienie jak i do spadku napięcia na impedancji badanego 
uziemienia (Z*) względem strefy ustalonego potenq'ału, w której 
umieszczona jest pomocnicza sonda napięciowa  Wyjście 
układu pomiaru selektywnego (UPS) niosące informacje o warto
ściach prądu i napięcia połączone jest z wejściem układu ste-

 (USO), którego wyjście połączone jest z 
wejściem sterującym układu pomiaru selektywnego (UPS). 

(2 zastrzeżenia) 

Al (21)341322 (22)20000706  27/00 
 27/28 

 Uniwersytet Zielonogórski, Zielona Góra 

(72) Rybski Ryszard,  Leszek 

(54) Sposób pomiaru staùej czasowej rezystora, 
 rezystora o maùej wartości 

rezystancji 

( 5 7 ) Przedmiotem wynalazku jest sposób pomiaru  cza
sowej rezystora, zwłaszcza rezystora o małej wartości rezystan
cji, w którym stałą czasową badanego rezystora (R) wyznacza się 
na podstawie wyników pomiarów uzyskanych w trzech realizowa
nych w dowolnej kolejności etapach. Do pomiarów stosuje się 
prądowy transformator (T) o trzech uzwojeniach: pierwszym pier
wotnym (UP1), drugim pierwotnym (UP2) i uzwojeniu wtórnym 


