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dwustronnie odbijający, który jest umieszczony na drodze wiązek 
odbitych od stałych zespołów odbijających i na który kieruje się 
równocześnie obie wiązki, zaś różnicę dróg optycznych pomiędzy 
obiema wiązkami wytwarza się, przesuwając ruchem liniowym ru-
chomy zespół odbijający w kierunku biegu wiązek odbitych od jego 
powierzchni odbicia tak, że przy przesunięciu ruchomego zespołu 
odbijającego o wartość x różnica dróg optycznych pierwszej i dru-
giej wiązki wynosi 4x. Przedmiotem wynalazku jest również układ 
do wytwarzania obrazu interferencyjnego i interferometr z takim 
układem.

(10 zastrzeżeń)

A1 (21) 391970 (22) 2010 07 27

(51) G01R 21/133 (2006.01)
G01R 22/06 (2006.01)

(71) PRACOWNIA INFORMATYKI NUMERON  
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Częstochowa

(72) BULICA WALDEMAR; PŁOŃSKI GRZEGORZ;  
KULA SŁAWOMIR; CZEPIEL STANISŁAW

(54) Układ skracania czasu odczytu liczników 
elektronicznych

(57) Układ charakteryzuje się tym, że umożliwia odczyt danych 
pomiarowych z licznika (1) z maksymalną możliwą prędkością dzięki 
zastosowaniu urządzenia buforującego (2), pozyskującego uprzed-
nio dane z licznika z wykorzystaniem toru transmisji (4) i udostęp-
niającego je przenośnym czytnikom (3) danych z wykorzystaniem 
swojego toru transmisji(5) o wysokiej szybkości transmisji.

(1 zastrzeżenie)

A1 (21) 391882 (22) 2010 07 19

(51) G01S 5/18 (2006.01)
G01S 3/80 (2006.01)

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

(72) KAMISIŃSKI TADEUSZ; FLACH ARTUR;  
PILCH ADAM; RUBACHA JAROSŁAW;  
ZASTAWNIK MARCIN

(54) Sposób i układ do lokalizacji elektroakustycznych 
przetworników pomiarowych w przestrzeni 
pomieszczenia, zwłaszcza mikrofonów

(57) Sposób polega na kolejnym wykonaniu: w punktach (A, B, 
C i D) pomieszczenia, o znanych współrzędnych przestrzennych 
(x, y, z) mocuje się co najmniej trzy źródła dźwięku (1, 2, 3) mające 
korzystnie różne zakresy częstotliwości oraz przetwornik odnie-
sienia (4), generuje się prace źródeł dźwięku (1, 2, 3), rejestruje się 
sygnały z każdego przetwornika pomiarowego (5) oraz z przetwor-
nika odniesienia (4) i po przetworzeniu na postać cyfrową sygnały 
filtruje się w pasmach częstotliwości każdego ze źródeł dźwięku 
(1, 2, 3), następnie korzystając z metod transformacji Fouriera wy-
znacza się znanym sposobem w zestawie analizującym (6): aktu-
alną prędkość dźwięku, opóźnienia propagacyjne i odległości 
(odl1, odl2, odl3) przetworników pomiarowych (5) od poszczegól-
nych źródeł dźwięku (1, 2, 3), a na końcu wylicza za pomocą pro-
cesora (P) dla każdego z przetworników pomiarowych (5) współ-
rzędne (x, y, z) punktu przecięcia się zbioru sfer o promieniach 
równych wyznaczonym odległościom (odl1, odl2, odl3), przy usytu-
owaniu środków sfer w znanych punktach (A, B, C) zabudowy źró-
deł dźwięku (1, 2, 3). Układ zawiera co najmniej trzy źródła dźwięku 
(1, 2, 3) zamocowane w punktach (A, B, C) pomieszczenia o zna-
nych współrzędnych przestrzennych (x, y, z), korzystnie w narożach 

jednej ściany, natomiast przetwornik odniesienia (4) ustalony jest 
w punkcie (D), przy którym różnica odległości od dowolnie wy-
branych dwóch źródeł dźwięku (1, 2) jest większa od 1/4 odległości 
między tymi źródłami dźwięku (1, 2).

(3 zastrzeżenia)

A1 (21) 391971 (22) 2010 07 27

(51) G01V 3/08 (2006.01)
G01V 11/00 (2006.01)

(71) OŚRODEK BADAWCZO-ROZWOJOWY  
CENTRUM TECHNIKI MORSKIEJ  
SPÓŁKA AKCYJNA, Gdynia

(72) SZARKOWSKI FRANCISZEK; POLAŃSKI PAWEŁ

(54) Sposób i układ monitorowania obiektów 
będących źródłem pola magnetycznego

(57) W sposobie magnetometrem kierunkowym (1) dokonuje się 
pomiaru trzech składowych wektora natężenia pola magnetyczne-
go, a zintegrowanym z nim trójosiowym akcelerometrem (6), mie-
rzy się trzy składowe wektora przyspieszenia ziemskiego, po czym 
wyniki pomiaru składowych wektora natężenia pola magnetyczne-
go przelicza się na wartości odpowiadające wspólnemu układowi 


