
odbiorczej (Do) w tym ramieniu jest po³¹czona z lini¹ transmi-
syjn¹ odbiorcz¹ (LTO) prze³¹cznika, zaœ druga elektroda tej dio-
dy po³¹czona jest z potencja³em zerowym uk³adu poprzez uk³ad
polaryzacji (UPO w odbiorczym ramieniu. Ponadto w obydwu ra-
mionach prze³¹cznika, nadawczym i odbiorczym, do uk³adów
polaryzacji nadawczego (UPN) i odbiorczego (UPO) do³¹czona
jest taka sama elektroda diody, anoda, katoda, zaœ do jednej
z linii transmisyjnych prze³¹cznika, nadawczej (LTN), odbiorczej
(LTO), wspólnej (LW) do³¹czony jest odcinek linii transmisyjnej

zwartej na koñcu (LZ) o d³ugoœci równej co najwy¿ej 1/4� na
czêstotliwoœci pracy prze³¹cznika. W obie linie transmisyjne
w³¹czonych jest wiêcej ni¿ po jednej diodzie nadawczej (DN)
po³¹czonej z w³asnym nadawczym uk³adem polaryzacji (UPN),
w nadawczym ramieniu prze³¹cznika i diodzie odbiorczej (Do)
po³¹czonej z w³asnym, odbiorczym uk³adem polaryzacji (UPO)
w odbiorczym ramieniu uk³adu.

(2 zastrze¿enia)

A1 (21) 351294 (22) 2001 12 20 7(51) G01S 7/03
H03G 11/04

(71) Przemys³owy Instytut Telekomunikacji,
Warszawa

(72) Czwartacka Anna, Stachowski Bogdan

(54) Mikrofalowy ogranicznik diodowy

(57) Wynalazek pozwala uzyskaæ efekt odbicia znacznej
czêœci mocy przechodz¹cej na wejœcie ogranicznika synchroni-
cznie do impulsu polaryzuj¹cego. Na wejœciu ogranicznika
w³¹czone s¹ równolegle do linii transmisyjnej z rodzajem TEM,
guasi-TEM (1,2) poprzez odcinki linii o d³ugoœci równej co naj-

wy¿ej � /4, aktywne diody PIN (Dp) polaryzowane w kierunku
zaporowym, synchronicznie z impulsem du¿ej mocy pochodz¹cym

od nadajnika radaru oraz polaryzowane w kierunku przewodze-
nia w czasie braku tego impulsu. W odleg³oœci co najwy¿ej ü/4
od tego po³¹czenia w³¹czone s¹ równolegle do linii pasywne,
niepolaryzowane diody PIN (Dn).

(1 zastrze¿enie)

A1 (21) 351418 (22) 2001 12 28 7(51) G01V 1/00

(71) Akademia Górniczo-Hutnicza
im. Stanis³awa Staszica, Kraków

(72) Staszczak Jerzy, Gancarz Jolanta

(54) Urz¹dzenie elektrohydrodynamiczne
do wzbudzania drgañ sejsmicznych
w otworach wiertniczych

(57) Urz¹dzenie zawiera przetwornik elektrohydrodynamicz-
ny po³¹czony koncentrycznym kablem wysokiego napiêcia (4)
z generatorem udarów pr¹dowych wysokiego napiêcia. Prze-
twornik elektrohydrodynamiczny zawiera cz³on zasilania elektry-
cznego (1), os³onê z³¹cza zasilania elektrycznego (2), d³awik (3)
kabla wysokiego napiêcia (4), cylindryczny korpus komory ele-
ktroeksplozji (5) z równomiernie rozmieszczonymi na obwodzie
pobocznicy otworami (6) oraz zderzak prowadz¹cy (7) po³¹czo-
ne ze sob¹ roz³¹cznie, a tak¿e umieszczone w osi komory ele-
ktroeksplozji (5) dwie elektrody (8, 9) w kszta³cie walca ze
zwróconymi do siebie wewnêtrznymi wybraniami (10) oraz co
najmniej jeden odcinek drutu eksploduj¹cego (19), zawieraj¹cy
obwód elektryczny urz¹dzenia. Górna elektroda (8) po³¹czona
jest po³¹czeniem gwintowym z izolowanym przed³u¿aczem (11)
umieszczonym osiowo w cylindrycznym korpusie cz³onu zasila-
nia elektrycznego (1), a elektroda dolna (9) jest po³¹czona po-
przez korpus komory elektroeksplozji (5) z ekranem kabla (4)
wysokiego napiêcia i jest wyposa¿ona w zespó³ umo¿liwiaj¹cy
zmianê jej po³o¿enia osiowego wzglêdem elektrody górnej (8).
Urz¹dzenie charakteryzuje siê tym, ¿e odcinki drutów eksplo-
duj¹cych rozmieszczone s¹ równomiernie na powierzchni izola-
tora prêtowego (20), a koñce odcinków drutów eksploduj¹cych
s¹ dociskane do powierzchni izolatora prêtowego (20) elemen-
tami zaciskowymi (21). Tak uzbrojony izolator prêtowy (20)
stanowi¹cy ³adunek elektroeksploduj¹cy usytuowany jest po-
miêdzy znanymi elektrodami (8, 9) w ich wewnêtrznych wybra-
niach (10).

(5 zastrze¿eñ)
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