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(54) System i sposób powiadamiania 
o dostępnych usługach, 
oparte na ustalonych poziomach progowych

 (57) Wynalazek dotyczy opartego na poziomach progowych 
systemu powiadamiania o usługach oraz systemu i sposobu 
dostarczania powiadomienia do użytkownika. Według wyna-
lazku, serwer (100) powiadomień jest sprzęgnięty z bazą (102) 
danych. Baza (102) danych zawiera informacje dotyczące usługi 
dla użytkownika oraz pewien poziom progowy dla powiada-
miania użytkownika o dostępności takiej usługi. Poziom progo-
wy jest wyznaczany w oparciu o aktualną w danym momencie 
lokalizację użytkownika oraz dostępność usługi w odniesieniu 
do tej aktualnej w danym momencie lokalizacji użytkownika. 
Serwer (100) powiadomień działa w taki sposób, że generuje ko-
munikat ostrzegawczy w odniesieniu do tej usługi użytkownika, 
aktualnej w danym momencie lokalizacji użytkownika oraz po-
ziomu progowego, a także przesyła ten komunikat ostrzegawczy 
do użytkownika za pośrednictwem interfejsu komunikacyjne-
go (104).

(21 zastrzeżeń)
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(54) Czujnik poziomu cieczy

 (57) Przedmiotem wynalazku jest czujnik poziomu cieczy, 
przykładowo poziomu paliwa w zbiorniku, przeznaczony do sy-
gnalizacji osiągnięcia określonego poziomu cieczy, do pomiaru 
ilości cieczy w zbiorniku i temu podobnych. Czujnik ma kor-
pus (1) złożony z części zanurzonej w cieczy w postaci odcinka 
rury (1a) i z zamkniętej pokrywą (2) głowicy (1b). W części kor-
pusu w postaci odcinka rury (1a) jest umieszczona sonda (3), 
a w głowicy (1b) jest umieszczona końcówka połączenia elek-
trycznego z sondą (3) i połączony między innymi z tą końcówką 
układ elektroniczny (4) w postaci modułowej, przetwarzający sy-
gnały z sondy (3) na inne zadane sygnały. W ścianie głowicy (1b) 
jest wykonany otwór z przepustem (5) dla przewodu (6) zasilają-
cego sondę (3) i układ elektroniczny (4) oraz przewodu wypro-
wadzającego sygnały z układu elektronicznego (4) na zewnątrz 
do urządzeń współpracujących z czujnikiem.
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(54) Urządzenie do badania tribologicznych 
właściwości tworzyw konstrukcyjnych, 
elektrycznie półprzewodzących

 (57) Urządzenie zawiera wprowadzaną w ruch obrotowy 
walcową przeciwpróbkę (7), na której zaciskany jest co najmniej 
jeden zestaw dwóch próbek (12), przy czym zespół docisku 
ma tarczę (6) łożyskowaną (5) na wale, z dwoma symetrycz-
nymi względem osi wału szczękami w których zamocowane 
są uchwyty próbek (12). Urządzenie charakteryzuje się tym, 
że próbka (12) wykonana z materiału elektrycznie półprzewo-
dzącego, odizolowana jest elektrycznie od uchwytu próbki i włą-
czona w wydzielony tor pomiarowy (14), zawierający przyrząd 
spektroskopii impedancyjnej (16), natomiast przeciwpróbka (7) 
wykonana jest z materiału elektrycznie przewodzącego lub die-
lektrycznego. Powierzchnia tarcia może być utworzona z wielu 
sekcji elementów pomiarowych, ustalonych w płaszczyznach 
prostopadłych do osi wału z odstępami między śladami tarcia, 
przy czym każdy z elementów pomiarowych włączony jest od-
dzielnie w tor pomiarowy. Do każdego trzpienia próbki przylega 
współosiowo z zewnątrz elektryczny czujnik przyspieszeń, za-
mocowany do tarczy i połączony z torem pomiarowym.

(6 zastrzeżeń)


