
38 BIULETYN  URZĘDU  PATENTOWEGO Nr  25  (990)  2011

w lusterku (6) ustawionym pod regulowanym kątem względem 
czołowej powierzchni badanego medium (5) w naczyniu (3), wy-
pełnionym cieczą, i reguluje się uchylnie ustawienie kąta widze-
nia szczeliny pomiędzy ostrzem igły (2), a powierzchnią badane-
go medium (5) za pomocą regulacyjnej śruby (7) umieszczonej 
w oprawie lusterka (6). Stanowisko badawcze do nastawienia igły 
penetracyjnej w zbiorniku z cieczą względem badanego medium, 
składa się z badawczego aparatu-penetrometru, igły penetracyjnej, 
metalowego pojemnika wypełnionego cieczą, stolika z naczyniem 
z badawczym medium, jest dodatkowo wyposażone w umieszczo-
ne wewnątrz naczynia wypełnionego cieczą lusterko (6) z oprawą, 
zamocowane na obrzeżu pojemnika (3) w sposób wahliwy, zawie-
rające umieszczoną w oprawie regulacyjną śrubę (7) położenia lu-
sterka (6).
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(57) Urządzenie do badania defektów według niniejszego wyna-
lazku zawiera sekcje wychwytywania obrazu (od 51 do 5n) do wy-
chwytywania wielu dwuwymiarowych obrazów ukształtowa-
nego arkusza, w celu wygenerowania wielu fragmentów danych 

dwuwymiarowego obrazu; liniowe źródło światła do oświetlania 
ukształtowanego arkusza tak, że obraz liniowego źródła światła jest 
rzutowany na część obszaru wychwytywania obrazu na ukształto-
wanym arkuszu; urządzenie przenoszące do przenoszenia ukształ-
towanego arkusza w kierunku przecięcia się ze wzdłużnym kierun-
kiem liniowego źródła światła i prostopadłym do grubości kierunku 
ukształtowanego arkusza tak, że obraz liniowego źródła światła jest 
rzutowany na różne pozycje na ukształtowanym arkuszu; sekcje 
analizy obrazu defektu liniowego (611 do 61n) do wykrywania de-
fektu za pomocą algorytmu do wykrywania defektów liniowych 
z wielu fragmentów danych dwuwymiarowego obrazu wyge-
nerowanych w ten sposób przez sekcje wychwytywania obrazu
(od 51 do 5n); i sekcje analizy obrazu defektu punktowego (od 621
do 62n) do wykrywania defektu za pomocą algorytmu do wykry-
wania defektów punktowych z wielu fragmentów danych dwuwy-
miarowego obrazu wygenerowanych w ten sposób przez sekcje 
wychwytywania obrazu (od 51 do 5n).
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(57) Obrotowy stół do pozycjonowania próbki w pomiarach 
akustycznych w komorze bezechowej, zawiera elektryczny układ 
napędowy połączony z mechanizmem obrotu platformy (2), któ-
re są osadzone w korpusie (1). Platforma (2) ma przelotowy osio-
wy otwór (3) i znajduje się ponad górną płytą korpusu (1), w której 
w pobliżu naroży znajdują się bazowe otwory z osadzonymi w nich 
elastomerowymi tulejkami (9) i sworzniami. Górna płyta korpusu (1) 
za pomocą ustawczych śrub (10), jest połączona z elastomerowymi 
stopkami (4) wibroizolatorów, rozmieszczonych w narożach gór-
nej płyty korpusu (1), a stopki (4) wibroizolatorów są połączone 
z ustawczymi śrubami (10) wahliwie. Korpus (1) wraz z elektrycz-
nym układem napędowym, mechanizmem obrotowym i platfor-
mą (2), poprzez stopki (4) wibroizolatorów, spoczywa na nośnych 
belkach (5), na których znajduje się kilka kompletów mocujących 
dolnych płytek (7) i mocujących górnych płytek (8). Pomiędzy tymi 
płytkami (7, 8) znajdują się sworznie z kołnierzami zamocowanymi 
pomiędzy płytkami (7, 8) i nasadzonymi na nie elastomerowymi tu-
lejkami (9), osadzonymi również w górnej płycie korpusu (1).
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(57) Przedmiotem wynalazku jest chip do mikroelektroforezy 
kapilarnej posiadający detektor pomiarowy. Tego typu mikrostruk-


