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BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

Zasilacz skùada się z ukùadu ùadowania (U) i zespoùu
bakterii akumulatorów (Z) zawierającego co najmniej
dwie baterie akumulatorów
które jednym
wspólnym biegunem są poùączone z zaciskiem wyj¬
ściowym (3) ukùadu ùadowania (U) i równocześnie ze
wspólnym zaciskiem wyjściowym (5) zespoùu baterii
akumulatorów (Z). Drugie bieguny poszczególnych ba¬
terii akumulatorów (Bl,
są poùączone odpowiednio
E2) i diody (Dl, D2) z zaci¬
poprzez rezystory
skiem wyjściowym (4) ukùadu ùadowania (U) i rów¬
nocześnie poprzez diody
i rezystor (Rß) są
poùączone z zaciskiem wyjściowym mocy (9) zasilacza.
(1 zastrzeżenie)
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Sposób sterowania napędu dźwignicowego
z
częstotliwości oraz ukùad
sterowania napędu dźwigniocowego z przemiennikiem
częstotliwości
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania spo¬
sobu i ukùadu, umożliwiających zastosowanie prze¬
miennika
z silnikiem asynchronicznym
zwartym do sterowania napędu dźwignicowego.
Sposób wedùug wynalazku polega na tym, że
hamulcowy odblokowuje się tylko wtedy, gdy
napęd wytworzy wstępny maksymalny moment w kie¬
runku podnoszenia. Ukùad wedùug wynalazku zawiera
blok zmiany kierunku obrotów (1) poùączony z zasad¬
niczym wzorcem prędkości (2), z blokiem sterowania
falownikiem (3) i z blokiem logicznym (4). Blok lo¬
zdolności
giczny (4) jest poùączony z
manewrowej (5), z przetwornikami (6) i ze zwalniahamulcowym (7) oraz z ùącznikiem zasadniczego
wzorca prędkości (9) i z ùącznikiem wstępnego wzorca
prędkości (10). Ùącznik wstępnego wzorca prędkości
(10), poùączony jest z wstąpnym wzorcem prędkości
(11), oraz z blokami sterowania falownikiem i prze¬
ksztaùtnikiem (3 i 8). Natomiast ùącznik zasadniczego
wzorca prędkości (9) zùączony poprzez zasadniczy wzo¬
rzec prędkości (2) z wstępnymi wyùącznikami krańco¬
wymi (12), jest poùączony z blokiem sterowania fa¬
lownikiem i przeksztaùtnikiem (3 i 8). (2 zastrzeżenia)

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Systemów Mechani¬
zacji Elektrotechniki i Automatyki Górniczej, Katowi¬
ce, Polska (Roman
Zdzisùaw Karolczak, Jan Krośniak, Wojciech Kwiatkowski, Eryk Penkaùa, Andrzej
Rej, Marek Beùza).
Ukùad liniowy dla
teletransmisyjnych

urządzeń

Wynalazek
rozwiązuje
zagadnienie
opracowania
ukùadu umożliwiającego zwiększenie użytecznej war¬
tości iskrobezpiecznej energii zdalnego
zasilania
z jednoczesną galwaniczną separacją linii transmi¬
syjnej od nieiskrobezpiecznych
podzespoùów
stacji
centralnej oraz dwukierunkową transmisją sygnaùów
w bardzo szerokim paśmie częstotliwości.
Ukùad skùada się z transformatora (Tr), prostowni¬
tworzących zasilacz (Z),
ka (P) i rezystorów
do którego zacisków wyjściowych są podùączone sze¬
regowo diody odbiorczych transoptorów (Tol, To2)
napięcia, zbocznikowany
i równolegùy stabilizator
barierą ochronną
zbudowaną z diod Zenera. Za¬
ciski wejściowe (7, 8) ukùadu są poùączone poprzez
transoptor nadawczy (To3), wzmacniacz nadawczy (W)
i kondensatory sprzęgające (Cl, C2) z zaciskami wyj¬
ściowymi zasilacza (Z). Ukùad liniowy dla iskrobezpiecznych urządzeń teletransmisyjnych jest przezna¬
czony do pracy w systemie przewodowej transmisji
sygnaùów, zùożonych z
stacji cen¬
tralnej oraz
stacji lokalnych zasi¬
lanych zdalnie za pośrednictwem linii transmisyjnej.
(2 zastrzeżenia)
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ca, Kraków, Polska (Jan Manitius, Henryk Zygmunt,
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Huta im. gen. K. Świerczewskiego, Zawadzkie, Pol¬
ska (Rudolf Grabowski, Jan
Cyfrowy ukùad optymalizacji
rozruchu silnika pierścieniowego
Wynalazek
rozwiązuje
zagadnienie
opracowania
ukùadu cyfrowego mogącego wspóùpracować z dowol¬
nym silnikiem pierścieniowym i umożliwiającego opty-

