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wspomniana szczęka zawiera korpus ze sztywnego tworzywa izo-
lacyjnego i element stykowy mający dwie części aktywne, z któ-
rych każda jest tak skonfigurowana, aby wystawać z powierzchni 
odbiorczej wspomnianej szczęki, aby wejść odpowiednio w rdzeń 
przewodzący jednego kabla i w rdzeń przewodzący drugiego kabla. 
Co najmniej jedna ze wspomnianych szczęk zawiera, na wspomnia-
nej powierzchni odbiorczej, pomiędzy wspomnianym masywnym 
elementem metalowym a wspomnianą częścią aktywną, element 
powierzchniowy (50) bardziej przewodzący niż wspomniany kor-
pus ze sztywnego tworzywa izolacyjnego tej szczęki, przy czym 
wspomniany element powierzchniowy (50) jest tak skonfigurowa-
ny, aby spowodować przepływ, w przypadku pojawienia się róż-
nicy potencjału pomiędzy wspomnianym masywnym elementem 
metalowym a wspomnianą częścią aktywną, prądu wyrównujące-
go potencjał.

(14 zastrzeżeń)

A1 (21)  (22) 2012 06 08

(51) H01R 13/62 (2006.01) 
 H01R 27/00 (2006.01)

(71) BLAUT JĘDRZEJ, Pszczyna
(72) BLAUT JĘDRZEJ

(54)

(57) Podatne gniazdo USB typu A złożone z obudowy oraz jednej 
listwy z pinami, charakteryzuje się tym, że wnętrze obudowy (1) ma 
wysokość, którą można przedstawić następującym wzorem h ≥ 2a - b,  
gdzie (h) to wysokość wnętrza obudowy, (a) to wysokość wtyczki 
USB typu A, a (b) to grubość listwy (2) z pinami, a ponadto na listwie 
umieszczone są asymetrycznie dwa komplety pinów, po jednym 
komplecie na każdej z dwóch płaskich powierzchni listwy.

(8 zastrzeżeń)

A1 (21)  (22) 2012 05 28

(51) H02J 13/00 (2006.01)

(71) POLITECHNIKA OPOLSKA, Opole
(72) WŁÓCZYK ANDRZEJ

(54)

(57) Symulator stacji i sieci elektroenergetycznej charakteryzuje 
się tym, że odpowiedniki wyłączników i odłączników (WiO) oraz 
przełączników zaczepów (PPZ) połączone są z właściwymi urzą-
dzeniami układu automatyki stacji (UAS), przy czym cewki sterujące 
odpowiedników wyłączników i odłączników ( WiO) oraz przełącz-
ników zaczepów (PPZ) połączone są ze stykami sterującymi odpo-
wiadającym im urządzeń układu automatyki stacji (UAS), zestyki po-
mocnicze odpowiedników wyłączników i odłączników (WiO) oraz 
przełączników zaczepów (PPZ) połączone są z odpowiadającymi 
im wejściami dwustanowymi urządzeń układu automatyki sta-
cji (UAS), a zestyki robocze odpowiedników wyłączników i odłącz-
ników (WiO) połączone są z modelem cyfrowym sieci (MCS).

(6 zastrzeżeń)

A1 (21) 401960 (22) 2012 12 10

(51) H02K 21/46 (2006.01)

(71) POLITECHNIKA POZNAŃSKA, Poznań
(72) JĘDRYCZKA CEZARY; SZELĄG WOJCIECH;  

MYSZKOWSKI ADAM

(54)
 

(57) Przedmiotem wynalazku jest magnetoelektryczny silnik syn-
chroniczny o rozruchu asynchronicznym i dzielonym uzwojeniu 
stojana, mający zastosowanie w układach napędowych, w których 
konieczne jest uzyskanie dużych wartości momentu rozruchowego 
przy jednoczesnym zachowaniu wysokiej sprawności oraz współ-
czynnika mocy o charakterze pojemnościowym. Magnetoelek-
tryczny silnik synchroniczny o rozruchu asynchronicznym i dzielo-
nym uzwojeniu stojana składający się z wału maszyny, magnesów 
trwałych, pakietu wirnika, prętów klatki rozruchowej, pakietu sto-
jana, korpusu silnika, cewek uzwojenia głównego oraz uzwojenia 
pracy pierścieni zwierających, charakteryzuje się tym, że wewnątrz 
korpusu silnika (6) zamontowany na stałe jest pakiet stojana ma-
szyny (5), natomiast w żłobkach stojana (10) umieszczone są cew-
ki uzwojenia głównego (7) oraz cewki uzwojenia pracy (8), cewki 
uzwojenia głównego (7) oraz uzwojenia pracy (8), które połączone 
są w trójfazowe uzwojenie główne oraz trójfazowe uzwojenie pra-
cy, a wewnątrz pakietu stojana silnika (5) umieszczony jest pakiet 
wirnika (3) umożliwiający jego obrót wokół osi wału maszyny (1), 
zaś wewnątrz pakietu wirnika (3) umieszczone są na stałe magnesy 
trwałe (2) oraz pręty klatki rozruchowej (4), przy czym pręty klatki 
rozruchowej (4) połączone są na stałe z pierścieniami zwierający-
mi (9) w sposób gwarantujący połączenie elektryczne wszystkich 


