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w komorę właściwą otwartą od dołu, zaopatrzoną w przewód 
wlotowy powietrza oraz przewód wylotowy gazów, który pod-
łączony jest do urządzenia ssąco-tłoczącego, charakteryzuje się 
tym, że do komory właściwej (2) desorbera (1) doprowadzone 
jest ramię boczne (3), przy czym komora właściwa (2) zaopatrzona 
jest w ramię górne (4), które zamknięte jest od góry, zaś przewód 
wlotowy powietrza (14) doprowadzony jest od dołu do wnętrza 
komory właściwej (2), ponadto w górnym ramieniu (4) umiesz-
czony jest korzystnie pływak (6) oraz dysza (7), która poprzez 
przewód wylotowy (8) gazów połączona jest z urządzeniem ssą-
co-tłoczącym (11). Przedmiotem wynalazku jest również układ, 
w którym wykorzystywany jest desorber.

(3 zastrzeżenia)
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(71) Instytut Mechaniki Precyzyjnej, Warszawa
(72) Betiuk Marek, Wach Piotr, Burdyński Kryspin, 

Nakonieczny Aleksander

(54) Sposób pomiaru grubości cienkich warstw 
i ich odporności na zużycie przez tarcie

(57) Istota sposobu, w którym do próbki (P) przykłada się pro-
stopadle kulkę o średnicy D i przez wprowadzenie kulki (K) w ruch 
obrotowy wykonuje się w próbce szlif, po czym za pomocą mikro-
skopu mierzy się średnice szlifu wewnętrzną C

w
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a grubość G mierzonej warstwy wylicza się ze wzoru: G = 1/2[(D2-
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Z
2)1/2, polega na tym, że próbkę (P) i jednocześnie 

kulkę (K) mocuje się wahliwie, a podczas pomiaru odporności war-
stwy na zużycie przez tarcie zmienia się kąt nachylenia kulki (K) 
i próbki (P) odpowiednio do zmian powierzchni przyporu kulki (K) 
na próbkę (P).

(1 zastrzeżenie)

A1 (21) 385387 (22) 2008 06 06

(51) G01N 33/48 (2006.01)
 A61B 5/00 (2006.01)
 A61B 5/02 (2006.01)

(71) Politechnika Łódzka, Łódź
(72) Gniotek Krzysztof, Leśnikowski Jacek, 

Mysiakowski Jacek

(54) Układ do pomiaru parametrów fizjologicznych 
człowieka, przeznaczony do umieszczenia 
w odzieży

(57) Układ do pomiaru parametrów fizjologicznych człowieka, 
przeznaczony do umieszczenia w odzieży, wyposażony w minia-
turowe urządzenie (1) do pomiaru parametru fizjologicznego jak 
temperatura, wilgotność, ciśnienie tętnicze krwi, częstotliwość 
oddechu, tętno lub akcja pracy serca, o wyjściu cyfrowym oraz 
w miniaturowy wskaźnik (3) tego parametru ewentualnie złączony, 
za pomocą anteny radiowej, z centrum monitoringu parametru, 
charakteryzuje się tym, że urządzenie pomiarowe (1) jest złączone 
ze wskaźnikiem parametru (3) za pośrednictwem transformatora 
powietrznego (AB) oraz integratora (2) umieszczonego na wyjściu 
tego transformatora. Transformator powietrzny (AB) stanowią dwie 
cewki (A i B) o kształcie kołowym, o znacznie różniących się średni-
cach, usytuowane jedna naprzeciw drugiej tak, że ich osie geome-
tryczne pokrywają się lub dwie prostokątne cewki (A i B) o takich 
samych wymiarach, usytuowane jedna naprzeciw drugiej, pro-
stopadle względem siebie. Zgodnie z odmianą wynalazku układ 
do pomiaru parametrów fizjologicznych człowieka, przeznaczony 
do umieszczenia w odzieży, wyposażony w miniaturowe urządze-
nie do pomiaru parametru fizjologicznego, o wyjściu analogowym 
oraz w miniaturowy wskaźnik tego parametru ewentualnie złączo-
ny, za pomocą anteny radiowej, z centrum monitoringu parametru, 
charakteryzuje się tym, że urządzenie pomiarowe (1) jest złączone 
ze wskaźnikiem (3) za pośrednictwem transformatora powietrz-
nego (AB) oraz przetwornika (4) umieszczonego na wejściu tego 
transformatora.

(8 zastrzeżeń)
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 G01R 33/54 (2006.01)
 G01R 33/58 (2006.01)
 G01N 24/00 (2006.01)
 G01R 33/28 (2006.01)
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(72) Krzyżak Artur

(54) Anizotropowy fantom dyfuzji dla kalibracji 
dowolnej sekwencji obrazowania MR, DTI 
oraz sposób kalibracji dowolnego tomografu MR

(57) Przedmiotem wynalazku jest anizotropowy fantom dyfuzji 
dla kalibracji dowolnej dyfuzyjnej sekwencji obrazowania MR, DTI 
oraz sposób kalibracji dowolnego tomografu MR z wykorzystaniem 
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anizotropowych wzorców dyfuzji w oparciu o macierz „b”, która 
stanowi wielkość charakterystyczną dla danej sekwencji obrazo-
wania magnetycznego rezonansu MR i dla danego tomografu MR, 
wykorzystywany podczas badań diagnostycznych ciał stałych, ciał 
amorficznych i ciekłych oraz tkanek biologicznych. Anizotropowy 
fantom dyfuzji dla kalibracji dowolnej sekwencji obrazowania MR, 
stanowi dowolnego kształtu, dowolny wzorzec dyfuzji anizotropo-
wej, dla wodoru H2 zawartego na przykład w H2O lub w LC. Korzyst-
nie wzorcem dyfuzji dla potrzeb niniejszego wynalazku jest rurka 
z wiązką kapilar wypełnionych H2O lub hydrożelem, lub dowolna 
przestrzeń, korzystnie cylindryczna, wypełniona gęsto niemagne-
tycznymi i bez zawartości jąder wodoru, cylindrycznymi prętami. 
W innym rozwiązaniu konstrukcyjnym, wzorzec dyfuzji stanowi 
układ cienkich płytek szklanych (1), przedzielonych warstwami H2O, 
hydrożelu lub innej substancji zawierającej jądra wodoru (2). Wzo-
rzec, który stanowi rurka z wiązką kapilar, posiada tak dobrane ka-
pilary, aby ograniczenie dyfuzji, dla danej temperatury, w kierunku 
prostopadłym do osi kapilary, było istotne w stosunku do danego 
zakresu czasów dyfuzji ∆, w danej dyfuzyjnej sekwencji obrazowa-
nia MR. Dla dokonania kalibracji dowolnej sekwencji tomografu MR 
anizotropowym fantomem dyfuzji według wynalazku, anizotropo-
wy fantom dyfuzji umieszcza się w badanej przestrzeni tomografu 
MR. Następnie wyznacza się wymaganą, dla obliczenia tensora dy-
fuzji, ilość macierzy „b” w oparciu o anizotropowy wzorzec dyfuzji. 
Stanowi to nie mniej niż sześć macierzy „b”, określonych przestrzen-
nie dla każdego voxela i dla danych kierunków wektora gradientu 
dyfuzyjnego. Czyli w najprostszym przypadku wyznaczamy 36 ma-
cierzy „b” plus 1 macierz „b0” - bez gradientów dyfuzyjnych. Anizo-
tropowy fantom dyfuzji stanowi wzorzec dyfuzji, dla którego tensor 
dyfuzji w układzie osi głównych posiada znane wartości. Wzorcem 
dyfuzji dokonuje się obroty o różne wartości kąta Eulera tak, aby 
wyznacznik macierzy DM, której kolumny odpowiadają składowym 
tensora dyfuzji D po kolejnym obrocie, był różny od zera.

(9 zastrzeżeń)

Data wprowadzenia zmiany zastrzeżeń: 2008 06 30
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(51) G01R 35/00 (2006.01)
 G01D 3/036 (2006.01)
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 G01L 25/00 (2006.01)
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(71) Politechnika Świętokrzyska, Kielce
(72) Adamczak Stanisław, Myczuda Zynowij

(54) Sposób pomiaru wielkości fizycznych

(57) Sposób pomiaru polega na tym, że w pomiarowym obwo-
dzie, przy podłączonym do niego sensorze wzorcowej wielkości, 
przeprowadza się wielokrotne, korzystnie nie mniej niż dziesięcio-
krotne, włączanie i wyłączanie prądu, przy czym sensor mierzonej 
wielkości podłącza się do pomiarowego obwodu w czasie, który 
odpowiada wyłączonemu prądowi w pomiarowym obwodzie.

(3 zastrzeżenia)

A3 (21) 385320 (22) 2008 05 30

(51) G01S 13/95 (2006.01)
 G01W 1/00 (2006.01)

(61) 382624

(71) Uniwersytet Jagielloński, Kraków
(72) Kułak Andrzej, Kubisz Jerzy, Micek Stanisław, 

Michalec Adam, Nieckarz Zenon, Ostrowski Michał, 
Zięba Stanisław

(54) Sposób i urządzenie do monitorowania aktywności 
burzowej na powierzchni Ziemi w czasie 
rzeczywistym

(57) Sposób polega na rejestracji wzbudzanych w rezonatorze 
Ziemia - jonosfera sygnałów pola elektromagnetycznego ELF, które 

poddaje się analizie spektralnej opartej na modelach propagacji 
rezonansowej pola ELF we wnęce Ziemia - jonosfera, dzięki której 
wyodrębnia się cechy zależne od odległości i intensywności źródeł 
oraz porównuje się je z parametrami bazy danych modelowych. 
Dane modelowe wybrane, jako najbliższe pozwalają na odtwo-
rzenie położenia i intensywności źródeł. Urządzenie posiada dwie, 
indukcyjne aktywne anteny magnetyczne Ax (221), Ay (222), pro-
stopadłe do siebie według kierunków NS i EW oraz umieszczone 
na powierzchni lub na niewielkiej głębokości pod powierzchnią 
gruntu. Anteny połączone są ekranowanymi przewodami z blo-
kiem rejestracji sygnałów obserwacyjnych zawierającym dwa iden-
tyczne tory sygnałowe ze wzmacniaczami Gx (341), Ay, (342) filtra-
mi BPFx (351), BPFy (352), przetwornikami analogowo-cyfrowymi 
A/Cx (361), A/Cy (362) i układem sterującym uP (365). Zegar układu 
sterującego uP (365) zsynchronizowany jest przez odbiornik (364) 
systemu z czasem GPS. Sygnały przekazywane są do jednostki 
elektronicznego przetwarzania danych PC, oprogramowanej we-
dług algorytmu analizy spektralnej sygnałów ELF oraz algorytmu 
wyznaczania cech zależnych od odległości i aktywności źródeł wy-
ładowań burzowych.

(3 zastrzeżenia)

A1 (21) 388101 (22) 2007 10 12
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(71) ATLAS ELEKTRONIK GMBH, Bremen, DE
(72) Hoffmann Peter

(54) Podwodna antena akustyczna

(57) W akustycznej antenie podwodnej, która ma rozmieszczone 
szeregowo w stałym odstępie od siebie, przetworniki elektroaku-
styczne (29), przyporządkowane przetwornikom (29) podzespoły 
elektroniczne do przetwarzania elektrycznych sygnałów z prze-
tworników oraz otaczającą przetworniki (29) i podzespoły elek-
troniczne osłonę (28), w celu osiągnięcia odstępu przetworników, 
który może być coraz mniejszy przykładowo w celu osiągnięcia 
wysokiej częstotliwości emisji i/lub odbioru anteny podwodnej, 
po dwa podzespoły elektroniczne sąsiadujących w osłonie (28) an-
ten przetworników (29), są łączone w jeden, usytuowany pomiędzy 
przetwornikami (29) moduł elektroniczny (28), zaś na odwrotnych 
względem siebie, wolnych stronach modułu umieszczony jest je-
den z obu sąsiednich przetworników (29).

(13 zastrzeżeń)


