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(54) Detektor zerowego

1991

sieci

(57) Detektor ma na wejściu dwa przeciwnie
spolaryzowane trynzystory (T1, T2), których
bazy są galwanicznie z sobą poùączone. Tranzystor (T1) jest wùączony w ukùadzie ze wspólnym emiterem, a tranzystor (T2) w ukùadzie ze
wspólnym kolektorem. Zwarte z sobą kolektor
tranzystora (T1) i emiter tranzystora (T2) są
poùączone poprzez ograniczający rezystor (R4)
z dodatnim biegunem napięcia zasilającego.
T2) są polaryzowane
Bazy tranzystorów
za pośrednictwem rezystancyjnego dzielnika
(R2, R3) i są odseparowane od źródùa napięcia przemiennego szeregowym rezystorem
Emiter tranzystora (T2) jest poùączony z bazą tranzystora (T3) o polaryzacji
który jest wùączony w ukùadzie ze wspólnym
emiterem. Poùączony za pośrednictwem rezystora (R5) z dodatnim biegunem napięcia zasilającego kolektor tranzystora (T3) stanowi
wyjście sygnaùowe detektora.
(1 zastrzeżenie)
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(57) Przetwornik pomiarowy zawierający więcej
niż jeden tor pomiarowy utworzony z
poùączonego poprzez transformator separujący z demodulatorem oraz generator przebiegów
prostokątnych charakteryzuje się tym, że każdy
tor pomiarowy ma przetwornik napięcie - prąd
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Drugie wejścia mo- M ) są ze sobą zwarte i doùądulatorów
znanego generatora (G) przeczone do
biegu prostokątnego. Wyjścia ograniczników
stanowią wyjścia
przetwornika.
(1 zastrzeżenie)
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(54) Przetwornik pomiarowy
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(54) Urządzenie do wytwarzania elastycznych
i do sejsmicznych robot
fal w
(57) Urządzenie charakteryzuje się tym, że co
najmniej jedno źródùo dźwięków powietrznych
ma co najmniej jeden gùośnik elektromagnetyczny (2),
w zakresie częstotliwości
1500 Hz. Poza tym co najmniej jeden
od 100
gùośnik (2) jest umieszczony w regulowanym
odstępie od korpusu (3) i jest miękko podwieszony przez podwieszenia: (5 i 7 ) .
Między korpusem (3), a gùośnikiem (2) i/
lub odbiornikiem dźwięków
(9)
są umieszczane każdorazowo przeksztaùtniki
(8 i 10). Szereg odbiorników dźwięku materiaùowego (9) umieszczonych jest w zróżnicowanych odstępach i/lub gùębokościach od
badanego korpusu (3). Źródùo dźwięków powietrznych wytwarza dźwięki o określonej, wybiórczej charakterystyce amplitudy i częstotliwości w danym zakresie.
(8 zastrzeżeń)

