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(54) Sposób zamiany energii mechanicznej
w elektryczn¹ lub energii elektrycznej
w mechaniczn¹ z wykorzystaniem maszyny
indukcyjnej
(57) Sposób zamiany energii mechanicznej w elektryczn¹
lub energii elektrycznej w mechaniczn¹ z wykorzystaniem maszyny indukcyjnej polega na tym, ¿e w uk³adzie stacjonarnym
mocy elektrycznej tworzy siê strukturê przeciêtych promieniowo
zêbów ¿³obków (1) wraz z czêœci¹ przynale¿nego uzwojenia
tworz¹c strukturê wspó³osiowych stacjonarnych pierœcieni reaktywnych mocowanych powierzchni¹ boczn¹ z nieruchom¹
tarcz¹ oporow¹ (3) w iloœci odpowiedniej do n ciêæ zêbów ¿³obków (1) gdzie n=1,2,3...itd. W uk³adzie kinetycznym mechanicznego obwodu mocy tworzy siê strukturê wewnêtrznego
i zewnêtrznego kinetycznego pierœcienia reaktywnego (4, 5)
z czêœci¹ przynale¿nego uzwojenia wirnika oraz dodatkowych
wspó³bie¿nych poœrednich kinetycznych pierœcieni reaktywnych
z czêœci ciêtych zêbów wirnika z czêœci¹ przynale¿nego uzwojenia wirnika. Powsta³¹ strukturê sk³adaj¹c¹ siê z n+1
wspó³bie¿nych kinetycznych pierœcieni reaktywnych (4,5,)
mocuje siê powierzchni¹ boczn¹ na obrotowej tarczy (7)
wspó³osiowej z tarcz¹ (3). Tworzy siê w ten sposób zazêbiaj¹c¹
strukturê stacjonarnych pierœcieni reaktywnych i kinetycznych
pierœcieni reaktywnych(4,5).
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(54) Urz¹dzenie i sposób przydzielania kana³u
dla wspólnego kana³u pakietowego
w systemie ³¹cznoœci ruchomej WCDMA
(57) Ujawniono sposób przydzielania wspólnego kana³u pakietowego w systemie ³¹cznoœci CDMA (Code Division Multiple
Access-Wielodostêp z Podzia³em Kodowym). Sposób obejmuje transmitowanie sygna³u preambu³y dostêpowej z informacj¹ kana³ow¹ s³u¿¹c¹ do uzyskania dostêpu do stacji
bazowej, odbieranie sygna³u wskazuj¹cego pozyskanie preambu³y dostêpnej, odbieranej sygna³u od stacji bazowej w odpowiedzi na sygna³ preambu³y dostêpowej, transmitowanie
preambu³y detekcji do wykrywania kolizji, w odpowiedzi na
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odebrany sygna³ wskazuj¹cy pozyskanie preambu³y dostêpowej, odbieranie pierwszego sygna³u wskazuj¹cego pozyskanie
preambu³y detekcji kolizji i drugiego sygna³u wskazuj¹cego
przydzia³ kana³u, które stacja bazowa transmitowa³a w odpowiedzi na sygna³ pozyskania kolizji oraz po odebraniu pierwszego
sygna³u, alkilacjê wspólnego kana³u pakietowego zgodnie z informacj¹ okreœlon¹ przez drugi sygna³.
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(54) Urz¹dzenie i sposób do
kodowania/dekodowania wskaŸnika
po³¹czonego formatu transportu w systemie
³¹cznoœci ruchomej CDMA
(57) Przedmiotem wynalazku jest urz¹dzenie i sposób do
kodowania/dekodowania wskaŸnika po³¹czonego formatu
transportu (TYCI) w systemie ³¹cznoœci ruchomej CDMA.
W urz¹dzeniu do kodowania wskaŸnika TYCI, generator jednobitowy generuje ci¹g takich samych symboli. Generator bazowych ci¹gów ortogonalnych generuje wiele bazowych ci¹gów
ortogonalnych. Generator bazowych ci¹gów maski generuje
wiele bazowych ci¹gów maski. Jednostka operacyjna odbiera
bity TYCI, które s¹ podzielone na pierwsz¹ czêœæ informacyjn¹
reprezentuj¹c¹ konwersjê ci¹gu biortogonalnego, drug¹ czêœæ
informacyjn¹ reprezentuj¹c¹ konwersjê ci¹gu ortogonalnego
oraz trzeci¹ czêœæ informacyjn¹ reprezentuj¹c¹ konwersjê
ci¹gu maski i tworzy w drodze kombinacji ci¹g ortogonalny
wybrany z bazowego ci¹gu ortogonalnego w oparciu o drug¹
informacjê, ci¹g biortogonalny otrzymany przez kombinacjê
wybranego ci¹gu ortogonalnego z takimi samymi symbolami
wybierany w oparciu o pierwsz¹ czêœæ informacyjn¹ oraz ci¹g
maski wybierany w oparciu o ci¹g biortogonalny i trzeci¹ czêœæ
informacyjn¹, generuj¹c w ten sposób ci¹g TFCI.
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(54) Sposób generowania interaktywnych
sekwencji audiowizualnych
(57) Wynalazek dotyczy sposobu nadawania cyfrowych

programów telewizyjnych zawieraj¹cych interaktywne sekwencje
reklamowe, które mog¹ byæ uaktywniane co najmniej czêœciowo
przez ogl¹daj¹cego, obejmuj¹cego etap nadawania elementarnych komponentów reklamowych oraz etap tworzenia animowanego obrazu poprzez nak³adanie t³a z animowanymi obrazami
odpowiadaj¹cymi g³ównej audycji i obrazu z³o¿onego przynajmniej w czêœci z komponentów elementarnych.

(8 zastrze¿eñ)
A1 (21) 352734 (22) 2002 03 11

7(51) H05B 6/06

(71) Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica,
Kraków
(72) Pasternak Jerzy, Kieroñski Roman, Waradzyn
Zbigniew, Skotniczny Józef, Grzegorski Janusz

58

BIULETYN URZÊDU PATENTOWEGO

Nr 19 (776) 2003

(54) Uk³ad sterowania przemiennika
czêstotliwoœci do nagrzewania indukcyjnego
(57) Uk³ad, wed³ug wynalazku, rozwi¹zuje problem regulacji
mocy pobieranej przez nagrzewnicê indukcyjn¹ Uk³ad zawiera
blok pomiarowy (BPP), po³¹czony z przek³adnikami pr¹dowymi
w³¹czonymi w obwodach falownika napiêcia, którego wyjœcia
po³¹czone s¹ z uk³adem cyfrowym (UC) oraz sterownik (ST),
którego wyjœcia s¹ po³¹czone z ³¹cznikami falownika napiêcia
przemiennika czêstotliwoœci, a tak¿e mikrokomputer (MK),
pod³¹czony do uk³adu cyfrowego (UC). Uk³ad charakteryzuje
siê tym, ¿e zawiera blok zabezpieczenia termicznego (BZT)
obwodów falownika napiêcia przemiennika czêstotliwoœci, który
pod³¹czony jest do uk³adu cyfrowego (UC) oraz uk³ad optoizolacji
(UOp), który jest w³¹czony pomiêdzy uk³adem cyfrowym (UC)
i sterownikiem (ST) ³¹czników falownika napiêcia, a dodatkowe
wyjœcie (WY4) uk³adu cyfrowego (UC) jest po³¹czone z wejœciem mikrokomputera (MK), do którego pod³¹czona jest konsola (P) i wyœwietlacz (W).
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(54) Lampka sygnalizacyjna
(57) Przedmiotem wynalazku jest lampka sygnalizacyjna
dla wyœwietlacza optycznego, zawieraj¹ca obudowê (1) z elektrycznymi elementami przewodz¹cymi (4) oraz diodê œwiec¹c¹
(12), umieszczon¹ w prêcie œwietlnym (5) zaopatrzonym w ob³y
wierzcho³ek (9).
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(54) Lampka sygnalizacyjna
(57) Przedmiotem wynalazku jest lampka sygnalizacyjna
dla wyœwietlacza optycznego, z zawieraj¹c¹ elektryczne elementy przewodz¹ce (4) obudow¹ (1), diod¹ œwiec¹c¹ (18)
i przesuwnym osiowo w pustym prêcie (5) elementem dociskowym (10) dla prze³¹cznika (20), osadzonego w pustym prêcie (5).
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