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wyjście regulatora współrzędnej x zależy zarówno od uchybu (Ex(t)) 
jak i od uchybu dla współrzędnej –(Ey(t)) i na odwrót. Przedmiotem 
zgłoszenia jest również układ do regulacji prądu stojana w silniku 
klatkowym prądu przemiennego dla napędów trakcyjnych.

(2 zastrzeżenia)

A1 (21) 393379 (22) 2010 12 21

(51) H02P 27/04 (2006.01)
 H02M 7/525 (2006.01)

(71) ZAKŁAD ELEKTRONIKI PRZEMYSŁOWEJ ENIKA SPÓŁKA 
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź

(72) DĘBOWSKI ANDRZEJ

(54) Sposób pośredniego sterowania wektorowego 
falownikowych napędów asynchronicznych 
wykorzystujący stymulator elektromagnetycznego 
stanu silnika

(57) Sposób pośredniego sterowania wektorowego falowniko-
wych napędów asynchronicznych z wykorzystaniem stymulatora 
elektromagnetycznego stanu silnika polega na tym, że stosuje się 
dwa odrębne układy całkujące, których wyjścia stanowią zadawane 
wartości kąta obciążenia i modułu wektora strumienia magnetycz-
nego wirnika. Jako odpowiednie funkcje tych wielkości wylicza się 
wartość zadaną modułu wektora przestrzennego prądu stojana sil-
nika i wartość zadaną pulsacji poślizgu, wymuszane w silniku przez 
wektorowy regulator (5) prądu stojana, sterujący falownikiem (7) 
napięciowym. Oba układy całkujące, wraz z układami wyliczającymi 
wartości zadane prądu i pulsacji poślizgu, a po uwzględnieniu po-
mierzonej prędkości obrotowej silnika - także kąt położenia układu 
współrzędnych, stanowiącego podstawę opisu przyjętego modelu 
silnika, stanowią stymulator stanu elektromagnetycznego silnika.

(1 zastrzeżenie)

A1 (21) 393380 (22) 2010 12 21

(51) H02P 27/04 (2006.01)
 H02M 7/525 (2006.01)

(71) ZAKŁAD ELEKTRONIKI PRZEMYSŁOWEJ ENIKA SPÓŁKA 
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź

(72) DĘBOWSKI ANDRZEJ

(54) Sposób płynnego przełączania pomiędzy 
sterowaniem wektorowym a skalarnym 
w falownikowych napędach asynchronicznych 
pracujących z niską częstotliwością przełączeń 
kluczy

(57) Sposób płynnego przełączania pomiędzy sterowaniem 
wektorowym a skalarnym, w falownikowych napędach asynchro-
nicznych pracujących z niską częstotliwością przełączeń kluczy, 
odznacza się tym, że stosuje się dwa odrębne tory kompensacji 
składowych wektora napięcia stojana, stanowiące odpowiednie 
sprzężenia „w przód”, poprowadzone od wejść i wyjść integratorów 
w stymulatorze (2) stanu elektromagnetycznego silnika i dodające 
się korzystnie do wyjść obu regulatorów, wchodzących w skład 

wektorowego regulatora prądu stojana silnika, sterującego falowni-
kiem (7) napięciowym zasilającym ten silnik.

(1 zastrzeżenie)

A1 (21) 393408 (22) 2010 12 23

(51) H03F 3/18 (2006.01)

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

(72) UHL TADEUSZ; HANC ARTUR; MARZEC ŁUKASZ

(54) Wzmacniacz mocy dla elementów 
piezoelektrycznych

(57) Przedmiotem wynalazku jest układ wzmacniacza mocy 
przeznaczony do sterowania elementów piezoelektrycznych peł-
niących rolę aktuatorów, szczególnie o budowie wielowarstwowej, 
charakteryzujących się, jako obciążenie, dużą pojemnością zastęp-
czą. Układ ma blok pierwszy (42) i blok komplementarny (38), blok 
pierwszy (42) zawiera połączone szeregowo trzy tranzystory polo-
we MOS z kanałem typu N (35), (34), (33) przy czym, źródło pierw-
szego tranzystora polowego MOS z kanałem typu N (35) i źródło 
komplementarnego pierwszego tranzystora MOS z kanałem typu 
P połączone są z wyjściem wzmacniacza prądowego odpowied-
nio poprzez pierwszy (36) i drugi rezystor (37), ponadto wyjście 
wzmacniacza prądowego połączone jest z emiterami pierwszego 
i drugiego tranzystora bipolarnego typu NPN (21), (26), których ko-
lektory są ze sobą połączone i dołączone do bramki pierwszego 
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tranzystora polowego MOS z kanałem typu N (35), również emitery 
pierwszego i drugiego komplementarnego tranzystora bipolar-
nego typu PNP są dołączone do wyjścia wzmacniacza prądowe-
go, a ich połączone kolektory połączone są z bramką pierwszego 
komplementarnego tranzystora polowego MOS z kanałem typu P, 
ponadto pierwszy tranzystor bipolarny NPN (21) i pierwszy kom-
plementarny tranzystor bipolarny PNP mają bazy połączone z wyj-
ściem wzmacniacza prądowego odpowiednio poprzez pierwszy 
kondensator (22) i drugi komplementarny kondensator i jednocze-
śnie poprzez rezystor trzeci (23) i trzeci komplementarny rezystor 
dołączone odpowiednio do źródła pierwszego tranzystora MOS 
z kanałem typu N (35) i źródła pierwszego komplementarnego 
tranzystora MOS z kanałem typu P.

(1 zastrzeżenie)

A1 (21) 393449 (22) 2010 12 28

(51) H04L 12/00 (2006.01)
 H04W 8/00 (2009.01)

(71) STANKIEWICZ ARTUR, Ożarów Mazowiecki; 
RADKIEWICZ MAREK, Białystok

(72) STANKIEWICZ ARTUR; RADKIEWICZ MAREK

(54) Sposób autoryzacji za pomocą telefonu 
komórkowego lub urządzenia mobilnego

(57) Przedmiotem wynalazku jest sposób autoryzacji transakcji lub 
uwierzytelniania praw dostępu z użyciem telefonu komórkowego 
lub urządzenia mobilnego poprzez cyfrowy odczyt wyświetlonej 
grafi cznej informacji na telefonie lub urządzeniu mobilnym. Odczyt 
informacji grafi cznych - kodu paskowego, kołowego lub dwuwy-
miarowego dokonywany jest za pomocą skanera/czytnika kodów 
paskowych/dwuwymiarowych bądź przez cyfrowy aparat fotogra-
fi czny lub kamerę cyfrową, w tym umieszczoną w innym telefonie, 
pozwalając na błyskawiczne uwierzytelnianie jedynie za pomocą 
telefonu komórkowego / urządzenia mobilnego wyposażonego 
w specjalne oprogramowanie. Przewidywane obszary zastosowa-
nia to w szczególności płatności mobilne - autoryzacje transakcji 
bezgotówkowych za pomocą telefonu komórkowego, ale również 
kontrola dostępu do danych, systemów, budynków, pojazdów itd.

(3 zastrzeżenia)

A1 (21) 393361 (22) 2010 12 20

(51) H04L 12/50 (2006.01)
 H04Q 11/00 (2006.01)

(71) POLITECHNIKA POZNAŃSKA, Poznań
(72) RAJEWSKI REMIGIUSZ; DANILEWICZ GRZEGORZ

(54) Sposób budowy pola komutacyjnego 
typu MBA (N,e,2) oraz optyczne pole komutacyjne 
typu MBA (N,e,2)

(57) Przedmiotem wynalazku jest sposób budowy optycznego 
pola komutacyjnego typu MBA(N, e, 2) oraz optyczne pole komu-

tacyjne typu MBA(N, e, 2), mające zastosowanie w węzłach optycz-
nych sieci dostępowych małych pojemności. Sposób budowy pola 
komutacyjnego typu MBA(N, e, 2) polega na tym, że ze struktury 
pola komutacyjnego MBA(N/2, e, 2) usuwa się z sekcji A wszyst-
kie elementy komutacyjne, w sekcji B zastępuje się komutatory 
o rozmiarze e x e-1 komutatorami o rozmiarze 2 x e-1, a komuta-
tory o rozmiarze e x e komutatorami o rozmiarze 2 x e, po czym 
strukturę o pojemności 2e x N/2 kopiuje się, następnie dodaje się 
od strony wejścia pola sekcję (S1), która jest lustrzanym odbiciem 
sekcji (Sn), przy czym łącza (Ł) między komutatorami sekcji (S1) 
i komutatorami sekcji (S2) tworzą wzór doskonałego tasowania 
odwrotnego. Optyczne pole komutacyjne typu MBA(N, e, 2) skła-
da się z N wejść i N wyjść, gdzie N = 2iN0, i = 0, 1,... jest liczbą cał-
kowitą, a N0 = e2–e+2, oraz [log2N] –e+2 sekcji, przy czym sekcja 
wejściowa (S1) ma (N0-2e)/e-1 komutatorów (K1) o rozmiarze 
e-1 x ƒ i 20+1 = 2 komutatorów (K2) o rozmiarze e x ƒ, a sekcja wyj-
ściowa (Sn) ma (N0-2e)/e-1 komutatorów (K3) o rozmiarze ƒ x e-1 
i 20+1 = 2 komutatorów (K4) o rozmiarze ƒ x e, gdzie ƒ = e dla pola 
o pojemności N – N0 oraz ƒ = 2 dla pól o pojemnościach N ≥ 2N0, 
natomiast w polu o pojemności N = 2N0 sekcja środkowa (S2) 
składa się z 21+1 = 4 komutatorów (K5) o rozmiarze e x e, w polu 
o pojemności N = 4N0 sekcja (S2) składa się z 22+1 = 8 komutatorów 
o rozmiarze e x 2 i sekcja (S3) składa się z 22+1 = 8 komutatorów 
o rozmiarze 2 x e, a w polach o pojemnościach N ≥ 8N0, sekcja (S2) 
składa się z 2i+1 komutatorów o rozmiarze e x 2, sekcja (Sn-1) składa 
się z 2i+1 komutatorów o rozmiarze 2 x e i każda z sekcji (Ss), gdzie 
s = 3,4, .., [log2N] – e, składa się z 2i+1 komutatorów o rozmiarze 2 x 2, 
przy czym łącza międzysekcyjne (Ł) łącząc ze sobą komutatory są-
siednich sekcji (P) i (Q) tworzą wzór doskonałego tasowania od-
wrotnego.

(2 zastrzeżenia)


