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z obudowy (20), mającej wnętrze obudowy, oraz umieszczonego 
we wnętrzu obudowy modułu pomiarowego (38), posiadającego 
element świecący (40) i element światłoczuły (42); modułu pomia-
rowego, określającego ścieżkę pomiaru światła (16), która rozciąga 
się od elementu świecącego do elementu światłoczułego i prze-
chodzi na zewnątrz obudowy wzdłuż części ścieżki (18). Element 
świecący oraz element światłoczuły są ułożone razem w pierwszej 
podprzestrzeni (70) wnętrza obudowy, a ścieżka pomiaru świa-
tła (16) rozciąga się na części długości jej ścieżki przez przynajmniej 
drugą podprzestrzeń (72, 74) wnętrza obudowy, która jest szczelnie 
oddzielona od pierwszej podprzestrzeni. Wszystkie elementy elek-
tryczne/elektroniczne modułu pomiarowego (38) są umieszczone 
w pierwszej podprzestrzeni tak, aby żaden wlot wody do mycia/
/prania do drugiej podprzestrzeni nie zagroził funkcjonalności elek-
trycznej czujnika.
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(54) Sposób detekcji obić owoców i urządzenie 
do detekcji według tego sposobu

(57) Badany owoc w czasie nie krótszym niż 1 h od obicia poddaje 
się działaniu impulsu promieniowania podczerwonego w zakresie 
fal od 8 do 13 μm przez czas nie krótszy niż 0,1 s i mocy nie mniejszej 
niż 200 W, po czym rejestruje się sekwencje obrazów - odpowiedzi 
termalnych pobudzonego termicznie owocu w fazie jego stygnię-
cia. Identyfi kację występującego obicia uzyskuje się w formie wi-
zualnego zapisu obrazu uzyskanego z sekwencji zarejestrowanych 
obrazów termalnych. Impuls promieniowania podczerwonego jest 
impulsem prostokątnym, a termalna odpowiedź badanego owo-
cu jest aproksymacją złożenia fal, z których każda posiada różną 
częstość, amplitudę i opóźnienie fazowe, przy czym do zastoso-
wania tej aproksymacji stosuje się algorytm transformacji Fouriera. 
Rejestruje się obraz zimny - termogram badanego owocu przed 
zadaniem impulsu promieniowania podczerwonego, a sekwen-
cję zarejestrowanych obrazów tworzy się jako obrazy różnicowe 
pomiędzy każdym z tych obrazów sekwencji, a obrazem zimnym. 
Każda zarejestrowana sekwencja zwiera co najmniej 200 obrazów 
wykonanych z krokiem czasowym nie krótszym niż 0,03 s. Urzą-
dzenie zawiera system termografi i aktywnej składający się z gene-
ratora fali cieplnej (1) ze sterownikiem (2) połączonym z kompute-
rem (3) i promiennikiem podczerwieni (4) oraz rejestratora obrazów 
termalnych (5) połączonego także z komputerem (3) a komputer (3) 
wyposażony jest w monitor (6). Promiennik podczerwieni (4) two-
rzą cztery lampy podczerwieni umieszczone na statywie na pla-
mie kwadratu z odległością między ich środkami po przekątnej 
około 0,4 m skierowane w punkt, w którym umieszcza się badany 
owoc (7) odległy o około 0,3 m. Kamera stanowiąca rejestrator ob-
razów termalnych (5) jest umieszczona w odległości około 0,5 m 
od badanego owocu (7).
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(54) Sposób pomiaru składowych impedancji czujnika 
indukcyjnego i układ pomiarowy składowych 
impedancji czujnika indukcyjnego

(57) Sposób pomiaru składowych impedancji czujnika induk-
cyjnego polega na tym, że dokonuje się zrównoważenia mostka 
poprzez dobór właściwych wartości rezystancji w gałęzi kompen-
sującej mostka, następnie mierzy się wartości napięć pomiędzy 
głównym węzłem pomiarowym, i pierwszym węzłem pomocni-
czym oraz drugim węzłem pomocniczym. Następnie zmierzone 
wartości sygnałów przetwarza się na postać sygnałów cyfrowych 
i przesyła do pamięci centralnej jednostki logicznej. Następnie 
w oparciu o zarejestrowane po balansowaniu wartości parametrów 
w gałęzi kompensującej oraz aktualne zmierzone wartości sygna-
łów oblicza się, za pośrednictwem centralnej jednostki logicznej, 
aktualne składowe impedancji czujnika indukcyjnego. Układ po-
miarowy składowych impedancji ma pierwszy węzeł pomocni-
czy (c) w gałęzi kompensującej (2) połączony poprzez pierwszy 
przesuwnik fazowy (8) z dzielnikiem napięcia (10), którego wyjście 
stanowi węzeł kompensujący (r), oraz drugi węzeł pomocniczy (a) 
połączony poprzez przesuwnik fazowy (9), z pierwszym przesuw-
nikiem fazowym. Drugi węzeł pomocniczy (a), pierwszy węzeł po-
mocniczy (c) oraz główny węzeł pomiarowy (b) połączone są z blo-
kiem pomiarowym (7), który połączony jest z centralną jednostką 
logiczną (4).
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