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w niej łożem trójnika, którego poprzeczne ramiona (14) są zaopa-
trzone w obudowy dipoli (15). Dipole (15) są ukształtowane ze skrę-
conego drutu, tworzącego dwa rozmieszczone równolegle wzglę-
dem siebie ramiona (D’, D”) i trwale połączone z przewodem (16) 
zasilającym antenę.

(7 zastrzeżeń)

A1 (21) 403700 (22) 2013 04 29

(51) H01S 3/086 (2006.01) 
 H01L 33/00 (2010.01)

(71) INSTYTUT TECHNOLOGII MATERIAŁÓW 
ELEKTRONICZNYCH, Warszawa

(72) TEODORCZYK MARIAN; MALĄG ANDRZEJ; 
DĄBROWSKA-TUMAŃSKA ELŻBIETA;  
GAJEWSKI MICHAŁ; SOBCZAK GRZEGORZ

(54) konstrukcja pokrycia tylnego lustra lasera 
półprzewodnikowego, zwłaszcza z emisją 
krawędziową, i sposób wytwarzania pokrycia 
tylnego lustra lasera półprzewodnikowego, 
zwłaszcza z emisją krawędziową

(57) Wynalazek ma zastosowanie do zabezpieczenia natural-
nych przełomów heterostruktur materiału półprzewodnikowego, 
tworzących lustra lasera, a następnie uformowania oczekiwanego 
stosunku mocy optycznych emitowanych z obu luster, przedniego 
i tylnego. Konstrukcja pokrycia tylnego lustra lasera pólprzewod-
nikowego charakteryzuje się tym, że począwszy od powierzchni 
lustra półprzewodnikowego stanowi sekwencję sześciu warstw 
w kolejności: pierwsza warstwa adhezyjna, pierwsza warstwa izola-
cyjna, druga warstwa adhezyjna, warstwa metaliczna, trzecia war-
stwa adhezyjna i druga warstwa izolacyjna. Sposób wytwarzania 
tego pokrycia polega na tym, że po wcześniejszej pasywacji pół-
przewodnikowej powierzchni lustrzanej osadza się na niej w pro-
cesie próżniowym kolejne warstwy pokrycia wysokoodbiciowego 
metodą cieniową z zastosowaniem wystających ponad płaszczy-
znę pokrywanego lustra przekładek z materiału o współczynniku 
rozszerzalności cieplnej zbliżonym do współczynnika rozszerzalno-
ści cieplnej materiału laserującego, przy czym w pierwszym etapie 
osadza się kolejno pierwszą warstwę adhezyjna, pierwszą warstwę 
izolacyjną i drugą warstwę adhezyjna, pozycjonując uchwyt z li-
nijkami laserowymi tak, że wiązki materiałów osadzanych padają 
prostopadle do pokrywanej powierzchni lustrzanej, zaś w drugim 
etapie, po uprzednim nachyleniu uchwytu z linijkami o kąt 0 równy 
0-45° od normalnej do powierzchni lustrzanej, osadza się kolejno 
warstwę metaliczną, trzecią warstwę adhezyjna i drugą warstwę 
izolacyjną.

(13 zastrzeżeń)

A1 (21) 403779 (22) 2013 05 06

(51) H02J 7/34 (2006.01)

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

(72) GRZEGORSKI JANUSZ; SKOTNICZNY JÓZEF

(54) Sposób i układ do odzyskiwania energii elektrycznej 
z ogniwa elektrochemicznego,  
zwłaszcza pierwotnego

(57) Sposób charakteryzuje się tym, że ogniowo rozładowuje się, 
a resztkową energią z tego ogniwa ładuje się przy pomocy prze-
twornicy DC/DC, zasobnik energii. Ogniwo rozładowuje się prą-
dem przerywanym o wypełnieniu równym lub mniejszym od 0,5, 
a natężenie prądu rozładowywania przyjmuje się w mA liczbowo 
równe lub mniejsze od 1/20 nominalnej pojemności ogniwa, wy-
rażonej w mAh. Wypełnienie prądu rozładowywania zmniejsza 
się ze zmniejszającym się napięciem pomiędzy elektrodami ogni-
wa. Resztkową energią ogniwa pierwotnego może być ładowany 
zasobnik ładowarki akumulatorów i ta energia magazynowana 
w zasobniku w ładowarce. Układ charakteryzuje się tym, że zaciski 
wejściowe układu połączone są z wejściem przetwornicy pod-
wyższającej DC/DC (3), której wyjście połączone jest z wejściem 
zasobnika (6). Ponadto na wejście przetwornicy podwyższającej  
DC/DC (3) włączony jest blok pomiaru napięcia i prądu rozładowa-
nia (2), na wejście zasobnika (6) włączony jest blok pomiaru napię-
cia i prądu ładowania zasobnika (5), a na wyjście zasobnika włączo-
ny jest blok pomiaru napięcia i prądu rozładowania zasobnika (7). 
Wyjścia wszystkich bloków pomiaru włączone są na wejścia bloku 
sterowania (4), a blok ten połączony jest z przetwornicą podwyż-
szającą DC/DC (3) przy czym wyjście zasobnika (6) jest wyjściem 
układu.

(7 zastrzeżeń)

A1 (21) 403777 (22) 2013 05 06

(51) H04B 7/00 (2006.01) 
 H04B 1/00 (2006.01) 
 H04J 13/00 (2011.01)

(71) POLITECHNIKA GDAŃSKA, Gdańsk
(72) SADOWSKI JAROSŁAW

(54) Sposób pomiaru czasu nadejścia sygnałów 
w systemie radiolokalizacyjnym opartym 
na technice rozpraszania widma DS-CDMa

(57) Przedmiotem wynalazku jest sposób pomiaru czasu nadejścia 
sygnałów w systemie radiolokalizacyjnym opartym na technice roz-
praszania widma DS-CDMA, który charakteryzuje się tym, że sygnał 
wzorcowy po wygenerowaniu w generatorze ciągu rozpraszające-
go filtruje się w filtrze przedmodulacyjnym (FP), po czym kieruje się 
do zestawu N filtrów wszechprzepustowych o ułamkowym opóź-
nieniu (FW1, FW2,... FWN), w którym opóźnienie każdego n-tego 
filtra jest równe (n-1)·Tc/N, gdzie Tc jest czasem trwania jednego 
chipu sekwencji rozpraszającej. Numer używanego aktualnie filtra, 
zawierający jednocześnie informację o czasie nadejścia sygnałów 
DS-CDMA, dobiera się tak, by uzyskać maksymalny poziom sygnału 
skupionego za układem całkującym (UC). Przedmiotem wynalazku 
jest również układ do pomiaru czasu nadejścia sygnałów w syste-
mie radiolokalizacyjnym opartym na technice rozpraszania widma 
DS-CDMA charakteryzujący się tym, że pomiędzy filtrem przed-
modulacyjnym (FP), a układem mnożącym (UM) umieszczony jest 


