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obiektu, a następnie przelicza się wartość rezystancji grzejnika (2) 
na wartość temperatury ze znanej zależności T = f(R).

(1 zastrzeżenie)

A1 (21) 392445 (22) 2010 09 20

(51) G01N 3/56 (2006.01)

(71) POLITECHNIKA ŚLĄSKA, Gliwice
(72) BRODNY JAROSŁAW

(54) Układ pomiarowy do wyznaczania charakterystyk 
pracy złącza ciernego

(57) Układ pomiarowy do wyznaczania charakterystyk pracy złą-
cza charakteryzuje się tym, że ma górny czujnik do pomiaru siły (1), 
zamontowany w górnej części badanego złącza ciernego, dolny 
czujnik do pomiaru siły (2) zamontowany u podstawy złącza cier-
nego, czujnik do pomiaru przyśpieszenia (4) zamontowany na gór-
nym badanym kształtowniku (8), czujnik do pomiaru przemiesz-
czenia (13) zamontowany na górnym badanym kształtowniku (8), 
korzystnie cztery czujniki do pomiaru sił osiowych (5) zamontowa-
ne na śrubach (7) strzemion (9) złącza ciernego oraz blok rejestrują-
co-pomiarowy (14).

(3 zastrzeżenia)

A1 (21) 392449 (22) 2010 09 20

(51) G01N 21/55 (2006.01)
G01M 11/02 (2006.01)

(71) INSTYTUT TRANSPORTU SAMOCHODOWEGO, 
Warszawa

(72) TARGOSIŃSKI TOMASZ

(54) Sposób pomiaru rozkładu gęstości powierzchniowej 
współczynnika odblasku i rozkładu barwy wyrobu 
z materiału odblaskowego oraz układ do realizacji 
sposobu

(57) Sposób pomiaru polega na tym, że cały wyrób z materia-
łu odblaskowego oświetla się wiązką światła o znanej światłości, 
z dowolnej lecz zmierzonej odległości od wyrobu, następnie obraz 
oświetlonego wyrobu rzutuje się na elektroniczny przetwornik ob-
razu, usytuowany obok oświetlacza w zmierzonej od niego odle-
głości, po czym przy zastosowaniu wspomnianego przetwornika 
mierzy się rozkład luminancji i rozkłady składowych barwy oświe-
tlonego obrazu, i na podstawie wartości zmierzonych parametrów 

oblicza się komputerowo rozkład gęstości powierzchniowej współ-
czynnika odblasku i rozkład barwy wyrobu. Układ do realizacji spo-
sobu składa się z oświetlacza (O) jako źródła emitującego światło 
o znanej światłości, z elektronicznego przetwornika obrazu (P), 
z dalmierza (D) z komputera (K), oraz z badanego obiektu (Z), przy 
czym wymienione elementy są względem siebie tak usytuowane, 
że oświetlacz (O), przetwornik obrazu (P) i dalmierz (D) umieszczone 
są obok siebie i w zmierzonej od siebie odległości oraz w zmierzo-
nej odległości od badanego obiektu (Z), a wyjście elektronicznego 
przetwornika (P) oraz wyjście dalmierza (D) połączone są z wej-
ściem komputera (K).

(4 zastrzeżenia)

A1 (21) 392391 (22) 2010 09 14

(51) G01N 33/22 (2006.01)
G01N 25/22 (2006.01)
G01K 17/00 (2006.01)

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

(72) MAGOŃSKI ZBIGNIEW

(54) Sposób pomiaru ciepła spalania węglowodorów 
i miernik ciepła spalania węglowodorów

(57) Przedmiotem wynalazku jest sposób pomiaru ciepła spalania 
węglowodorów i miernik ciepła spalania węglowodorów przezna-
czone do oszacowania jakości paliw płynnych. Sposób pomiaru 
ciepła spalania węglowodorów polega na tym, że za pomocą 
grzejników elektrycznych utrzymuje się stałą temperaturę komory 
spalania, jednocześnie kontroluje się szybkość dostawy utleniacza 
do komory spalania oraz szybkość dostawy badanego paliwa, przy 
czym wcześniej, w urządzeniu cyfrowym ustala się programowo, 
co najmniej dwie zadane wartości dla szybkości dostawy bada-
nego paliwa do komory spalania, następnie zmienia się cyklicz-
nie szybkość dostawy badanego paliwa i jednocześnie mierzy się 
wartość pobieranej przez grzejniki mocy elektrycznej, następnie 
za pomocą urządzenia cyfrowego oblicza się korelację pomiędzy 
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zmierzonymi cyklicznymi zmianami wartości mocy elektrycznej 
dostarczanej do grzejników i cyklicznymi zmianami wartości szyb-
kości dostawy badanego paliwa. Miernik ciepła spalania węglowo-
dorów ma palnik (1) w którego końcowym fragmencie umiejsco-
wiona jest komora spalania, której co najmniej dwie ścianki boczne 
wykonane są z ceramicznego materiału o wysokiej przewodności 
cieplnej w postaci dwóch płytek, przy czym płytki te wyposażone 
są w grzejniki, które połączone są z obwodem kontroli temperatu-
ry (5), który z kolei połączony jest z cyfrowym urządzeniem oblicze-
niowym (6).

(10 zastrzeżeń)

A1 (21) 392418 (22) 2010 09 16

(51) G03B 17/55 (2006.01)

(71) PRZEMYSŁOWY INSTYTUT AUTOMATYKI I POMIARÓW 
PIAP, Warszawa

(72) KOZAK MARIUSZ

(54) Zintegrowany oświetlacz i podgrzewacz obiektywu 
kamery

(57) Zintegrowany oświetlacz i pogrzewacz kamery, zwłaszcza 
kamery pracującej w różnych i zmiennych warunkach otoczenia, 
zawierający diody oświetlające, rozmieszczone koncentrycznie 
na obwodzie współosiowym z osią obiektywu, jest zaopatrzony 
w rezystancyjne elementy grzejne (2) umieszczone na elastycz-
nym pierścieniu (4), współosiowym z osią obiektywu, osadzonym 
na płytce bazowej (3), na której są osadzone również diody oświe-
tlające (1), przy czym płytka bazowa (3) jest zaopatrzona w ścieżki 
elektryczne przeznaczone do zasilania diod oświetlających (1) jak 
również rezystancyjnych elementów grzejnych.

(1 zastrzeżenie)

A1 (21) 392380 (22) 2010 09 13

(51) G06F 13/00 (2006.01)
G09F 19/00 (2006.01)
G09B 5/00 (2006.01)
H04L 12/00 (2006.01)

(71) UMSS 
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Poznań

(72) CIEŚLAK MARCIN MACIEJ

(54) Zestaw do realizacji przesyłu informacji

(57) Przedmiotem wynalazku jest zestaw do realizacji przesyłu 
informacji, mający zastosowanie w procesie przesyłania informa-
cji reklamowych, szkoleniowych czy komunikacyjnych, zwłaszcza 
w sieciach sprzedaży między centralą, a punktem sprzedaży. Cha-
rakteryzuje się tym, że administrator (1) połączony jest dwukierun-
kowo ze sterownikiem (2), mającym blok realizacji informacji rekla-
mowych (5a), a także blok realizacji informacji szkoleniowych (6a), 
oraz blok realizacji korespondencji (7a), zaś sterownik (2) połączony 
jest dwukierunkowo z blokiem odbiorczo - nadawczym (3) co naj-
mniej jednego odbiorcy, oraz dwukierunkowo z blokiem kontroli 
technicznej (4), przy czym blok odbiorczo - nadawczy (3) odbiorcy 

ma blok realizacji informacji reklamowych (5b), a także blok realiza-
cji informacji szkoleniowych (6b), oraz blok realizacji koresponden-
cji (7b), a także ma zespół dostosowawczy (8).

(1 zastrzeżenie)

A1 (21) 395772 (22) 2011 07 27

(51) G06Q 10/00 (2006.01)

(71) PIOTROWSKI PIOTR, Szczecin
(72) PIOTROWSKI PIOTR

(54) System naliczania kwot przekazywanych 
na cele charytatywne

(57) Przedstawiony na rysunku system naliczania kwot przeka-
zywanych na cele charytatywne, znamienny tym, że jest oparty 
na systemie rejestracji czasu pracy, to znaczy wysokość kwot prze-
kazywanych na cele charytatywne jest zależna między innymi 
od zarejestrowanego czasu pracy, zwłaszcza nad poszczególnymi 
zadaniami, przez system rejestracji czasu pracy. System umożliwia 
utworzenie edytowalnego raportu końcowego zawierającego 
między innymi łączną kwotę do przekazania na cele charytatywne 
za n-dniowy okres rozliczeniowy.

(2 zastrzeżenia)

A1 (21) 392496 (22) 2010 09 24

(51) G06T 15/00 (2006.01)
G06F 17/17 (2006.01)

(71) POLITECHNIKA POZNAŃSKA, Poznań
(72) STANKIEWICZ OLGIERD; WEGNER KRZYSZTOF; 

DOMAŃSKI MAREK


