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dów (8 i 9), których czoła są wyrównane z powierzchnią ścianek, 
światłowody z obu ćwiartek są prowadzone w dwóch oddzielnych 
wiązkach, każda wiązka na końcu jest zaopatrzona w stosowny 
układ optyczny wprowadzający światło do światłowodów z dwóch 
oddzielnych źródeł, po drugiej stronie zakładki (5) w opozycji 
do ćwiartek światłowodów wprowadzających światło usytuowa-
ne są identyczne ćwiartki okręgów światłowodów odbierających 
światło, przy czym wiązki tych światłowodów są zakończone od-
powiednimi detektorami (17 i 19).

(2 zastrzeżenia)

A1 (21) 392849 (22) 2010 11 03

(51) G01P 15/18 (2006.01)

(71) RUTECKI KRZYSZTOF, Gaszowice; MIEDZIŃSKI BOGDAN, 
Wrocław; WOJTAS PIOTR, Kobiór

(72) RUTECKI KRZYSZTOF; MIEDZIŃSKI BOGDAN; 
WOJTAS PIOTR

(54) Układ detekcji zmiany lokalizacji przestrzennej 
modułu pomiarowego

(57) Układ ma czujnik (2) przyspieszenia grawitacyjnego i żyro-
skopowy czujnik (3) obrotu. Czujniki (2, 3) są przyłączone do obu-
dowy (1), zaś ich wyjścia połączone są równolegle z mikroproce-
sorowym układem cyfrowego przetwarzania sygnałów klasy DSP, 
zawierającym dedykowany protokół przetwarzania danych wypo-
sażony w bazę wiedzy. Układ przeznaczony jest, zwłaszcza do cią-
głej kontroli stanu położenia górniczych urządzeń kontrolno-po-
miarowych.

(2 zastrzeżenia)

A1 (21) 392872 (22) 2010 11 05

(51) G01R 27/26 (2006.01)
 G01R 31/34 (2006.01)

(71) AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA 
IM. STANISŁAWA STASZICA, Kraków

(72) DZIADECKI ALEKSANDER; GRZEGORSKI JANUSZ; 
SKOTNICZNY JÓZEF; ZARUDZKI JACEK

(54) Sposób wyznaczania indukcyjności fazowych 
przełączalnego silnika reluktancyjnego i układ 
do wyznaczania indukcyjności fazowych 
przełączalnego silnika reluktancyjnego

(57) Sposób wyznaczania indukcyjności fazowych przełączalne-
go silnika reluktancyjnego polega na tym, że kolejno do każdego 
niepołączonego z zasilaniem uzwojenia stojana załącza się źródło 
napięcia stałego i rozpoczyna się pomiar czasu, następnie śledzi się 
przebieg narastania od zera wartości prądu w uzwojeniu i z chwilą 
kiedy prąd osiągnie ustalony poziom wartości, korzystnie o war-
tości wielokrotnie mniejszej od nominalnej wartości prądu bada-
nego uzwojenia, zmienia się polaryzację źródła napięcia stałego. 

Następnie w dalszym ciągu śledzi się wartość prądu w uzwojeniu, 
a z chwilą, gdy wartość prądu zmniejszy się do zera, odczytuje się 
wartość zmierzonego czasu. W oparciu o zmierzoną wartość tego 
czasu, wyznacza się wartość indukcyjności danego uzwojenia dla 
danego ustalonego położenia wirnika. Układ do wyznaczania in-
dukcyjności fazowych ma blok kontrolno-sterujący (1) połączony 
z przełącznikiem dwutorowym (2), licznikiem czasu (4) oraz blokiem 
pomiaru prądu (5). Blok pomiaru prądu (5) połączony jest szerego-
wo z badanym elementem indukcyjnym (3) i dołączony do prze-
łącznika dwutorowego (2), który z kolei połączony jest ze źródłem 
napięcia stałego (UP).

(2 zastrzeżenia)

A1 (21) 392856 (22) 2010 11 04

(51) G02B 6/42 (2006.01)
 G02B 6/25 (2006.01)
 G02B 6/24 (2006.01)
 G02B 6/38 (2006.01)

(71) INSTYTUT TECHNOLOGII ELEKTRONOWEJ, Warszawa
(72) SŁYSZ WOJCIECH; BAR JAN; KŁOS HELENA; 

WĘGRZECKI MACIEJ; GRABIEC PIOTR

(54) Sposób łączenia światłowodu ze strukturą elementu 
aktywnego optycznie

(57) Przedmiotem wynalazku jest sposób łączenia światłowodu 
ze strukturą elementu aktywnego optycznie jakim jest emiter lub 
detektor, zwłaszcza nadprzewodzący, przeznaczony do pracy w ni-
skich temperaturach (kilka °K). Według sposobu, łączy się światło-
wód ze strukturą elementu aktywnego optycznie wykorzystując 
element centrujący (2) wykonany na powierzchni elementu aktyw-
nego oraz żywicę, którą to połączenie utrwala się. W sposobie tym, 
przed umieszczeniem światłowodu w elemencie centrującym, jego 
koniec pocienia się, korzystnie termicznie. Pocienienie ma kształt 
ściętego stożka, korzystnie jest kiedy średnica pocienionego rdze-
nia (4) na czole światłowodu jest co najmniej 2 krotnie mniejsza niż 
średnica rdzenia przed pocienieniem, a kąt (α) jaki tworzą tworzące 
stożka z osią światłowodu jest mniejszy niż 15°.

(3 zastrzeżenia)


