
42 BIULETYN  URZĘDU  PATENTOWEGO Nr  25  (1016)  2012

dzielnika częstotliwości (DZ) połączone jest z wejściem przerzutnika 
monostabilnego trzeciego (PM-3), którego wyjście połączone jest 
z wejściem (We) przerzutnika monostabilnego czwartego (PM-4) 
i z wejściem zerującym (R) licznika (LICZ). Wyjście układu separują-
cego drugiego (US-2) połączone jest z wejściem przerzutnika mo-
nostabilnego drugiego (PM-2), którego wyjście zanegowane (Q) 
połączone jest z wejściem zerującym (R) przerzutnika monostabil-
nego czwartego (PM-4), a wyjście przerzutnika monostabilnego 
czwartego (PM-4) połączone jest z wejściem pierwszym (1) bram-
ki (B-AND) połączonej z wejściem zliczającym (We) licznika (LICZ).

(1 zastrzeżenie)
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(54)
 

(57) Układ do pomiaru natężenia emisji akustycznej i lokalizacji 
wyładowań niezupełnych w izolacji papierowo-olejowej trans-
formatorów charakteryzuje się tym, że piezoelektryczny prze-
twornik pomiarowy (P1+PW, ..., Pn+PW) połączony jest ze wzmac-
niaczem (W1, ..., Wn) za pomocą układu optoelektronicznego 
(UO-E1, ..., UO-En), a między filtr (F1, ..., Fn) i przetwornik analogo-
wo-cyfrowy (A/C1, ..., A/Cn) włączony jest dyskryminator progowy 
(DP1, ..., DPn) połączony z klasyfikatorem sygnałów (KLS1, ..., KLSn), 
gdzie n oznacza liczbę, odpowiednio: piezoelektrycznych prze-
tworników pomiarowych, wzmacniaczy, układów optoelektronicz-
nych, filtrów, przetworników analogowo-cyfrowych, dyskryminato-
rów progowych i klasyfikatorów sygnałów.

(3 zastrzeżenia)
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(71) INSTYTUT TECHNOLOGII ELEKTRONOWEJ,  
Warszawa

(72) PIOTROWSKI TADEUSZ

(54)

(57) Przedmiotem wynalazku jest sposób określania koncentracji 
zanieczyszczeń w postaci kompleksu żelazo - bor w multikrysta-
licznym krzemie przeznaczonym do produkcji ogniw słonecznych. 
Sposób polega na tym, że najpierw multikrystaliczny krzem prze-
trzymuje się w ciemności przez co najmniej 12 godzin, następnie 
mierzy się efektywny czas życia nośników ładunku (t1) oświetlając 
krzem światłem białym o natężeniu co najmniej 1mW/cm2. Następ-
nie umieszcza się krzem ponownie w ciemności na co najmniej 
12 godzin i ponownie mierzy się efektywny czas życia nośników 
ładunku (t2) oświetlając krzem światłem białym o natężeniu co naj-
mniej 1mW/cm2. Później korzystając z zależności: [FesBs]=A[1/t2-1/t1],  
gdzie: A jest współczynnikiem proporcjonalności, który wynosi 

10 s cm-3 określa się koncentrację kompleksu FesBs.
(1 zastrzeżenie)
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(71) AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA 
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(57) Sposób wykrywania zwarć blach w stojanach maszyn elek-
trycznych prądu zmiennego polegający na wzbudzeniu pola ma-
gnetycznego kołowego prądem płynącym w przewodzie umiesz-
czonym w otworze stojana kontrolowanej maszyny, pomiarze 
tego prądu i pomiarze pola magnetycznego przy powierzchni we-
wnętrznej zębów stojana oraz przetwarzaniu, otrzymanych sygna-
łów, charakteryzuje się tym, że pole magnetyczne zębów stojana 
skanuje się za pomocą wieloelementowej głowicy czujnikowej, któ-
ra mierzy składową pola magnetycznego równoległą do kontrolo-
wanej powierzchni zęba, a prostopadłą do osi zęba, równocześnie 
odczytuje się drogę głowicy, przy czym sygnały z poszczególnych 
czujników głowicy czujnikowej przesyła się w postaci równoległej 
do układu pomiarowo-przetwarzającego (8). W układzie do wy-
krywania zwarć blach głowica czujnikowa ma co najmniej trzy, 
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indukcyjne (3´) lub elektroniczne (3´́ ), czujniki pola magnetyczne-
go umieszczone obok siebie i złączone mechanicznie, przy czym 
wyjścia poszczególnych czujników pola magnetycznego (3 ;́ 3´́ ), 
dołączone są równolegle do wejść elektronicznego układu pomia-
rowo-przetwarzającego (8), na którego inne wejście podłączony 
jest przekładnik prądowy (6), a na kolejne wejście podłączony jest 
przetwornik drogi głowicy (7), natomiast wyjście układu pomiaro-
wo-przetwarzającego (8) połączone jest z komputerem wspoma-
gającym (9), i blokiem obrazowania (10).

(5 zastrzeżeń)
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(57) Sposób polega na tym, że na wale silnika zainstalowane jest 
wahadło fizyczne (4) o znanych parametrach i po zasileniu układu 
elektrycznego prądem stabilizowanym o wartości powodującej 
wychylenie wahadła o kąt (φ/2), wprowadza się wahadło w ruch 
oscylacyjny w zakresie liniowości indukcyjności względem kąta ob-
rotu i jednocześnie mierzy się i rejestruje parametry pracy silnika 
reluktancyjnego, a następnie na podstawie pomierzonych wartości 
oblicza się parametry silnika reluktancyjnego według zależności (A), 
gdzie: Rs oznacza rezystancję stojana, L(φ) indukcyjność stojana 
w funkcji kąta obrotu wirnika, dl(φ)/dφ pochodną indukcyjności sto-
jana w funkcji kąta obrotu wirnika, J moment bezwładności całko-
wity, k współczynnik tarcia. Układ do pomiaru parametrów zwłasz-
cza silnika reluktancyjnego wyposażony w enkoder zainstalowany 
na wale wirnika i zawierający kartę pomiarową, przy pomocy której 
mierzy się prąd, napięcie oraz kąt obrotu, charakteryzuje się tym, 
że posiada wahadło fizyczne (4) zainstalowane na wale silnika.

(3 zastrzeżenia)
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(51) G02C 5/10 (2006.01) 
 G02C 5/06 (2006.01) 
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(71) LIW LEWANT  
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 
FABRYKA WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH, 
Bielawa

(72) SZWACZKA WACŁAW

(54)

(57) Zamek ramki okularów charakteryzuje się tym, że stanowi 
go występ (2), umieszczony na końcu dolnej części ramki (5) i współ-
pracująca z nim zawieszka (3) łącznika (6) posiadająca otwór (4), przy 
czym łącznik (6) stanowi zakończenie górnej części ramki (5) i wy-
posażony jest w szczelinę (7), a otwór (4) zawieszki (3) ma kształt 
spłaszczonego koła, natomiast występ (2) ma postać haczyka.

(3 zastrzeżenia)

A1 (21) 398279 (22) 2012 03 01

(51) G05B 23/02 (2006.01)

(71) POLITECHNIKA ŚWIĘTOKRZYSKA, Kielce
(72) CEDRO LESZEK

(54)

(57) Układ charakteryzuje się tym, że zawiera czujnik (3) położe-
nia tłoka siłownika (2) połączony z przetwornikiem AC (7), którego 
wyjście połączone jest poprzez moduł przetwarzający MP (8) z mo-
dułem różniczkującym MR (9) a ten z modułem identyfikacji MI (10). 
Układ wyposażony jest w zawór proporcjonalny (4), którego cewka 
połączona jest z przetwornikiem AC (7) oraz poprzez moduł prze-
twarzający MP (8) z modułem różniczkującym MR (9) a ten z mo-
dułem identyfikacji MI (10). Moduł różniczkujący MR (9) zawiera filtr 
dolnoprzepustowy.
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(71) LEWANDOWSKI DARIUSZ, Warszawa;  
KOZAK KRZYSZTOF, Siedlce

(72) LEWANDOWSKI DARIUSZ; KOZAK KRZYSZTOF


