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polaryzacji, przy czym zmiana kąta azymutu wynosi wielokrotność 
przedziału od 0° do 180°, a zmiana kąta eliptyczności wynosi wie-
lokrotność przedziału od -45° do +45°, tak uformowaną wiązkę kie-
ruje się na badany ośrodek dwójłomny (M), w którym zmienia się 
stan polaryzacji wiązki w wyniku różnicy faz wprowadzanej przez 
ten ośrodek (M), po czym w module analizującym stan polaryza-
cji światła (C2, L2, A) przetwarza się zmienioną wiązkę, przy czym 
zmienne kąty azymutu i eliptyczności przetwarza się w zmienny 
rozkład natężenia światła i rejestruje kamerą (CCD) podłączoną 
do komputera (K), za pomocą którego wiązkę analizuje się kolejno 
poprzez obliczenie numerycznej dwuwymiarowej transformaty 
Fouriera otrzymanego rozkładu natężenia światła, wybranie obsza-
rów transformaty, które zawierają informację o badanym ośrodku 
dwójłomnym, a następnie przesunięcie układu współrzędnych 
do centralnych punktów wybranych obszarów transformaty i wy-
konanie transformat odwrotnych, a na ich podstawie oblicza się 
następujące przestrzenne rozkłady parametrów niejednorodnego 
ośrodka dwójłomnego: kąty azymutu, kąty eliptyczności oraz różni-
ce faz wprowadzane przez badany ośrodek dwójłomny pomiędzy 
jego falami własnymi. Układ charakteryzuje się tym, że kąty łamiące 
klinów tworzących pryzmaty (C1, L1, C2, L2) są tak dobrane, że róż-
nica faz wnoszona przez pryzmaty (C1, L1, C2, L2) wynosi w środku 
danego pryzmatu 0°, natomiast na jego brzegach jest wielokrotnie 
większa od 360°.

(3 zastrzeżenia)

A1 (21) 387512 (22) 2009 03 16

(51) G01N 21/64 (2006.01)

(71) POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, Wrocław
(72) SADOWSKI PRZEMYSŁAW; KUBICA KRYSTIAN

(54) Sonda do bezkontaktowego pomiaru intensywności 
� uorescencji

(57) Sonda do bezkontaktowego pomiaru intensywności fl uore-
scencji przeznaczona jest do stosowania w diagnostyce foto dyna-
micznej do pomiaru intensywności fl uorescencji. W sondzie wiązka 
światła wzbudzającego ze źródła światła (1) kierowana jest wiązką 

światłowodów oświetlających (3) na pole pomiarowe (4), natomiast 
wiązka światła fl uorescencji z pola pomiarowego (4) wiązką światło-
wodów zbierających (5) kierowana do układu detekcji fl uorescen-
cji (2). Końce wiązki światłowodów oświetlających (3) i końce wiązki 
światłowodów zbierających (5) nad polem pomiarowym (4) połą-
czone są i uformowane we wspólnej oprawie (6). Do oprawy (6) 
podłączony jest układ pozycjonowania wyposażony w kamerę (7) 
podłączoną do sterownika inteligentnego (10).

(8 zastrzeżeń)

A1 (21) 390660 (22) 2010 03 09

(51) G01N 27/30 (2006.01)

(71) AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA 
IM. STANISŁAWA STASZICA, Kraków

(72) BAŚ BOGUSŁAW; PIECH ROBERT; BAŚ SEBASTIAN

(54) Odnawialna, cylindryczna elektroda amalgamatowa 
do elektrochemicznych pomiarów, zwłaszcza 
woltamperometrycznych, polarogra� cznych 
i tensametrycznych

(57) Elektroda posiada prętowy nośnik elektrodowy (2), prowa-
dzony pionowo w obudowie (5), górnym końcem połączony z si-
łownikiem liniowym (4), a w strefi e dolnego końca wyposażony 
w elektrodę stałą (1), mającą postać tulei, wykonanej ze stałego 
amalgamatu srebra, złota lub miedzi. Na pozostałej długości nośnik 
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elektrodowy (2) pokryty jest powłoką chemoodporną (3) o śred-
nicy zewnętrznej równej średnicy zewnętrznej elektrody stałej (1). 
Na dolnym końcu obudowy (5) zamocowany jest zespół zwilżający, 
złożony z elementu dociskowo-centrującego (6) i usytuowanych 
poniżej dwóch pierścieni uszczelniających: górnego (9) i dolne-
go (8). Wnęka międzypierścieniowa (10) częściowo napełniona 
jest ciekłym amalgamatem metalu z jakiego wykonana jest elek-
troda stała (1). Podczas ruchu nawrotnego siłownika liniowego (4) 
na elektrodę stałą (1) nanoszona jest cienkowarstwowa elektroda 
ciekła z amalgamatu. Korzystnym jest, gdy ciekły amalgamat sta-
nowi 0,1 do 1% roztwór w rtęci metalu tworzącego amalgamat 
elektrody stałej (1).

(4 zastrzeżenia)

A1 (21) 387536 (22) 2009 03 18

(51) G01N 27/416 (2006.01)

(71) POLITECHNIKA GDAŃSKA, Gdańsk
(72) HOJA JERZY; LENTKA GRZEGORZ

(54) Sposób i układ do spektroskopii impedancyjnej 
powłok antykorozyjnych

(57) Sposób spektroskopii impedancyjnej powłok antykorozyj-
nych polega na wyznaczeniu widma impedancji badanej powłoki 
w funkcji częstotliwości na podstawie pomiarów sygnałów napię-
ciowych i prądowych stanowiących odpowiedź na doprowadzone 
pobudzenie elektryczne i charakteryzuje się tym, że badaną powło-
kę pobudza się sygnałem mieszanym, dla częstotliwości wyższych 
harmonicznym, a dla częstotliwości niższych impulsem prostokąt-
nym, przy czym w czasie pobudzenia impulsem prostokątnym sto-
suje się kontrolowane ograniczenie prądu za pomocą programo-
wanego rezystora (Ro) oraz zmienną częstotliwość próbkowania 
mierzonych sygnałów odpowiedzi prądowej i napięciowej. Układ 
do spektroskopii impedancyjnej powłok antykorozyjnych charakte-
ryzuje się tym, że w torze sygnału pobudzenia włączony jest szere-
gowo pierwszy programowany rezystor (Ro), którego wejście steru-
jące połączone jest z blokiem obliczeniowo-sterującym (OS), a tor 
pomiaru sygnału odpowiedzi prądowej zawiera dwa przetworniki 
analogowo-cyfrowe (ADC1, ADC2), których wspólne wejście połą-
czone jest z wyjściem przetwornika prąd-napięcie, który zawiera 
drugi programowany rezystor (RR), którego wejście sterujące połą-
czone jest z blokiem obliczeniowo-sterującym (OS).

(8 zastrzeżeń)

A1 (21) 387594 (22) 2009 03 24

(51) G01N 31/00 (2006.01)
 G01N 33/00 (2006.01)

(71) CHROMIAK EDWARD, Kedzierzyn-Koźle
(72) CHROMIAK EDWARD; CHROMIAK PIOTR; CHROMIAK 

PAWEŁ; CHROMNIAK CEZARY; KWAŚNICKI ZBIGNIEW

(54) Sposoby pomiaru aktywnego przemieszczania 
jonu hydroniowego i wodorotlenowego w płynach 
moczu, osoczu, spożywczych z zastosowaniem 
w diagnostyce biochemicznego środowiska

(57) Przedmiotem wynalazku są sposoby pomiaru aktywnego 
przemieszczania się jonu hydroniowego i wodorotlenowego uwa-
runkowanego nieelektrolitami w biologicznym środowisku. Zgro-
madzone w naturalnych płynach składniki niejonowe osocza, mo-
czu i w płynach wodnych stosowanych w biochemii mają wpływ 
na szybkość przemieszczania się jonów hydroniowych i wodorotle-
nowych. Sposobem według wynalazku określono wpływ składni-
ków niejonowych /glukoza, mocznik/ na zmiany w przemieszcza-
niu się istniejących jonów kwasów lub zasad. Wielkości te określają 
również zdolność aktywnego przemieszczania się jonów w środo-
wisku, co ma wpływ na przebieg procesów biochemicznych.

(3 zastrzeżenia)

A1 (21) 387568 (22) 2009 03 20

(51) G01N 33/00 (2006.01)
 G01N 33/50 (2006.01)
 C12Q 1/00 (2006.01)

(71) PYCH WERONIKA, Warszawa; 
PYCH MAKSYMILIAN, Warszawa

(72) PYCH WERONIKA; PYCH MAKSYMILIAN

(54) Test ureazowy

(57) Test ureazowy charakteryzuje się tym, że zawiera element 
wskaźnikowy oraz dwa, ustawione naprzeciwlegle, elementy 
chłonne nasączone kompozycją mocznika, przy czym badana 
próbka jest osadzana pomiędzy nimi. Wynalazek dotyczy także su-
chego testu urazowego, zawierającego co najmniej jeden element 
chłonny, nasączony kompozycją mocznika i ewentualnie wskaźni-
ka, charakteryzującego się tym, że kompozycja mocznika zawiera 
20-30%-owy roztwór mocznika w wodzie apyrogennej oraz fosfo-
ran mocznika uzyskany przez zmieszanie mocznika i kwasu orto-
fosforowego w stosunku molowym 1:1. Korzystnie test ma postać 
wykonanej z tworzywa sztucznego, przezroczystej płytki (1) zaopa-
trzonej we wgłębienie (3), kanalik odpowietrzający (7) i plombę (2) 
uaktywniającą ten kanalik.

(14 zastrzeżeń)


