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A1 (21)  (22) 2011 07 22

(51) H02K 17/20 (2006.01)

(71) BRANŻOWY OŚRODEK BADAWCZO-ROZWOJOWY 
MASZYN ELEKTRYCZNYCH KOMEL, Katowice

(72) BERNATT MACIEJ

(54)

(57) Przedmiotem wynalazku jest klatka wirnika silnika induk-
cyjnego głęboko żłobkowego, gdzie lity pierścień zwierający jest 
zastąpiony pierścieniem, składającym się z trzech płaskich seg-
mentów (1, 2, 3) o takiej samej średnicy wewnętrznej i zewnętrznej, 
ale o mniejszych i zróżnicowanych grubościach. Liczba segmentów 
może być inna. Segment (1) o najmniejszej grubości jest usytuowa-
ny najbliżej pakietu blach, a segment (3) o największej grubości 
znajduje się na zewnątrz. Gradacja wymiarów osiowych segmen-
tów (1, 2, 3) spełnia nierówność a1 < a2 < a3, przy czym segmenty 
(1, 2, 3) są odsunięte od siebie na odległość δ. Końcówki prętów (4) 
wirnika są przymocowane (lutowane, zgrzewane lub spawane) 
do segmentów (1, 2, 3) pierścienia zwierającego.

(3 zastrzeżenia)

A1 (21)  (22) 2011 07 28

(51) H02K 21/30 (2006.01) 
 H02K 1/17 (2006.01)

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

(72) SAPIŃSKI BOGDAN; KRUPA STANISŁAW

(54)

(57) Przetwornik ma magnesy trwałe (1) w liczbie parzystej, spo-
laryzowane poosiowe wzdłużnie oraz skierowane na przemian 
biegunami przeciwnymi (N-S-N-S-..) w sąsiadujących ze sobą żłob-

kach na obwodzie korpusu (2). Cewka indukcyjna (3) ma uzwoje-
nie współosiowe z osią ferromagnetycznego wału (6), na którym 
osadzona jest w pierścieniowej wnęce ferromagnetycznej obu-
dowy (5) o kształcie litery „U” w półprzekroju wzdłużnym. W obu 
kołnierzach obudowy (5) wykonane są wycięcia wyznaczające bie-
guny (7) w liczbie równej połowie magnesów trwałych (1).

(2 zastrzeżenia)
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(51) H04L 12/00 (2006.01) 
 G06F 13/00 (2006.01)

(71) KOPEX ELECTRIC SYSTEMS  
SPÓŁKA AKCYJNA, Tychy

(72) BAZAN ŁUKASZ; DIEDERICHS RYSZARD;  
DROZDEK PAWEŁ; GAJDA WOJCIECH;  
KASPRZYK KRZYSZTOF; KOT DARIUSZ;  
PTAK KRZYSZTOF

(54)

(57) Wynalazek dotyczy sposobu pomiaru i transmisji danych 
pomiarowych, w którym dane pomiarowe z czujników zlokalizo-
wanych w sieci pomiarowej zapisuje się w ramce danych, którą 
przesyła się pomiędzy poszczególnymi węzłami sieci do urządze-
nia nadrzędnego. Istota wynalazku polega na tym, że przy dokony-
waniu pomiaru określa się różnicę pomiędzy pomiarem bieżącym, 
a pomiarem poprzednim z danego czujnika, zaś w przesyłanej 
okresowo w sieci ramce danych o zdefiniowanej długości dokonuje 
się zapisu danych pomiarowych jedynie w przypadku stwierdzenia 
różnicy pomiarów w danym czujniku. W korzystnym wykonaniu 
w sieci przesyła się ramkę danych o stałej długości. Celowym jest 
również, gdy ramkę danych przesyła się ze stałą częstotliwością.

(3 zastrzeżenia)


