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rozkładu natężenia światła, następnie filtruje się pierwszy rząd 
w dziedzinie częstości przestrzennych, poprzez przesunięcie 
go do początku układu współrzędnych o wartość częstości no-
śnej i oblicza się odwrotne przekształcenie Fouriera, dla trzech 
kolejnych wiązek światła. Pierwszą wiązkę światła monochroma-
tycznego polaryzuje się liniowo, zmienia się azymut polaryzacji 
światła o kąt 45°, generuje się periodyczną zmianę polaryzacji 
światła i kieruje się na badany obiekt, po czym w wiązce światła, 
która przeszła przez badany obiekt, generuje się periodyczną 
zmianę polaryzacji światła, zmienia się azymut polaryzacji o kąt 
równy 0°. Drugą wiązkę podobnie polaryzuje się liniowo, zmie-
nia się azymut polaryzacji światła o kąt 45°, generuje się perio-
dyczną zmianę polaryzacji światła i kieruje się na badany obiekt, 
po czym w wiązce światła, która przeszła przez badany obiekt, 
generuje się periodyczną zmianę polaryzacji światła, zmienia 
się azymut polaryzacji o kąt równy 45°. Natomiast trzecią wiąz-
kę polaryzuje się liniowo, zmienia się azymut polaryzacji światła 
o kąt 0° i kieruje się na badany obiekt, po czym w wiązce światła, 
która przeszła przez badany obiekt, generuje się periodyczną 
zmianę polaryzacji światła, zmienia się azymut polaryzacji o kąt 
równy 45°. Z wyliczonych transformat Fouriera wyznacza się kąt 
azymutu pierwszego wektora własnego, przesunięcie fazowe 
i kąt eliptyczności dla badanego ośrodka eliptycznie dwójłom-
nego, niedichroicznego. Układ charakteryzuje się tym, że wiązka 
światła monochromatycznego ze źródła światła jest kierowana 
poprzez polaryzator liniowy (P), pierwszy modulator ciekłokry-
staliczny (TN1) i pierwszy pryzmat Wollastona (W1) na badany 
obiekt (OB), a następnie po przejściu przez badany obiekt (OB), 
kierowana jest poprzez drugi pryzmat Wollastona (W2), drugi 
modulator ciekłokrystaliczny (TN2) i analizator (A) do kamery 
CCD. Jednocześnie azymut pierwszego wektora własnego usta-
wiony względem osi odciętych przyjętego układu współrzęd-
nych wynosi 0° dla polaryzatora liniowego (P), pryzmatów Wol-
lastona (W1, W2) i analizatora (A).
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(54) Zamek do okularów

 (57) Zamek do mocowania okularów na tkaninie. Zamek za-
wiera magnetyczne elementy (106, 108) sprzęgane z prętami 
skroniowymi (100, 102) okularów i usytuowane zgodnie z punk-
tem środkowym oprawki (104) okularów, kiedy te pręty skronio-
we są zamknięte. Magnesy te są połączone ze sobą przez przy-
ciąganie magnetyczne, kiedy pręty skroniowe są w położeniu 

zamkniętym. Zamek taki jest używany przez przechylenie jedne-

go z prętów skroniowych do położenia zamkniętego. Oprawkę 

i zamknięty pręt skroniowy umieszcza się następnie po jednej 

stronie tkaniny ubraniowej. Drugi pręt skroniowy przechyla się 

do położenia zamkniętego, tak, że jest on usytuowany z drugiej 

strony tkaniny ubraniowej. Przy zamkniętych prętach skronio-

wych magnesy są połączone ze sobą przez przyciąganie ma-

gnetyczne i wywierają siłę ściskającą na ubranie. Ta siła ściska-

jąca zasadniczo uniemożliwia względny ruch pomiędzy prętami 

skroniowymi a tkaniną ubraniową.
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(54) Sposób oraz urządzenie do wykorzystywania 
modelowych reprezentacji urządzeń 
technicznych w komputerowych układach 
sterowania

 (57) Przedmiotem wynalazku jest sposób oraz urządzenie 

do wykorzystywania modelowych reprezentacji urządzeń tech-

nicznych w komputerowych układach sterowania, znajdujące 

zastosowanie zwłaszcza w przemysłowych układach elektro-

energetycznych i energetycznych. Wynalazek charakteryzuje się 

tym, że tworzy się u producenta nowego urządzenia komponent 

wiedzy (KW), służący do generowania podsystemu (Px) w po-

staci modelowej reprezentacji nowego urządzenia, zawierający 

bazę danych (B3) z danymi do wykorzystania podczas tworzenia 

komponentów nowego urządzenia, składającą się z bazy danych 
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w postaci modelowej bazy słownika ontologii tych komponen-
tów (MSO) i z bazy danych modeli ontologii (MOK), która utwo-
rzona jest w postaci grafowej reprezentacji modeli ontologii. 
Komponent wiedzy (KW) zawiera dane umożliwiające samokon-
figurację nowego modelu urządzenia oraz jego nadsystemu.
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(54) Sposób przetwarzania macierzy kontroli 
parzystości przy kodowaniu kontroli 
parzystości z małą gęstością

 (57) W sposobie przetwarzania przemieszcza się wiersze i ko-
lumny macierzy kontroli parzystości tak, że elementy na prze-
kątnej są zapełnione wartościami „1”, elementy bloku górnego 
względem przekątnej są zapełnione wartościami „0”, a elementy 
bloku dolnego względem przekątnej zawierają przynajmniej 
jedną wartość „1”.
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(54) Sposób wytwarzania bezpiecznego 
dokumentu elektronicznego oraz produkt 
programu komputerowego do tworzenia 
bezpiecznego dokumentu elektronicznego

 (57) Sposób polega na tym, że tworzy się definicję wzoru for-
mularza (1) do gromadzenia informacji od użytkownika, zawie-

rającą opis danych oraz sposób ich prezentacji i przetwarzania, 
po czym definicję wzoru formularza zabezpiecza się podpisem 
elektronicznym (B3). Następnie wzór formularza (2) udostępnia 
użytkownikowi, który wprowadza dane i zabezpiecza je podpi-
sem elektronicznym. Produkt programu komputerowego zawie-
ra odczytywalne komputerowo elementy kodu programowego 
do tworzenia definicji wzoru formularza (1) oraz odczytywalne 
komputerowo elementy kodu programowego do przetwarzania 
formularza, przy czym kod programowy definicji wzoru formula-
rza zawiera zabezpieczenie w postaci podpisu elektronicznego.
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(54) System przemysłowej techniki informacyjnej 
(IT) dla zbytu/sprzedaży z transformatorami 
rozkładu/mocy

 (57) Zapewnione są systemy i sposoby wytwarzania informa-
cji o sprzedaży i zbycie dla sprzętu systemu rozkładu mocy i zwią-
zanych z nim usług w reakcji na zapytania klienta i/lub zapytania 
strony współpracującej/uczestniczącej. W przykładowym wyko-
naniu maszyna do sprzedaży przetwarza dane reprezentujące 
sprzęt systemu rozkładu mocy i informacje rynku usług, informa-
cje projektu, wydajność urządzeń, planowanie i informację pro-
dukcji dla wytwarzania informacji sprzedaży i zbytu dla sprzętu 
i usług systemu rozkładu mocy. Dodatkowo maszyna do sprze-
daży współpracuje z pamięcią danych dla przechowywania i od-
zyskiwania odpowiednich danych potrzebnych do wytwarzania 
informacji sprzedaży i zbytu. Dane mogą być przesyłane między 
maszyną sprzedaży i pamięcią danych przez sieć komunikacyjną, 
która może być także stosowana do przesyłania danych sprzeda-
ży i zbytu do/od uczestniczących klientów.
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