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wym o zmiennej konfi guracji z zespołem wymiennych suwadeł (3) 
o zróżnicowanej masie oraz z urządzeniami powrotnymi o różnych 
charakterystykach.

(8 zastrzeżeń)

DZIAŁ  G

FIZYKA

A1 (21) 395136 (22) 2011 06 06

(51) G01B 11/16 (2006.01)
 G01L 1/24 (2006.01)

(71) POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin
(72) WÓJCIK WALDEMAR; KOMADA PAWEŁ; KISAŁA PIOTR

(54) Sposób i układ pomiaru rozkładu naprężenia 
liniowego

(57) Sposób pomiaru rozkładu naprężenia liniowego, wykorzy-
stujący jednomodowy światłowód z siatką Bragga polega na tym, 
że siatkę (4) mocuje się na obiekcie (6) badanym za pomocą po-
łączenia (5) klejowego, a zdeformowane widmo odkształconej 
siatki (4) mierzy się analizatorem (7) widma, następnie porównuje 
się to widmo z charakterystyką spektralną uzyskaną z modelu (10) 
matematycznego siatki, a parametry modelu dobiera się w opar-
ciu o algorytm symulowanego wyrażania zaimplementowany 
na komputerze (9). Układ pomiaru rozkładu naprężenia liniowego 
zwierający szerokopasmowe źródło światła, światłowód jednomo-
dowy z siatką Bragga charakteryzuje się tym, że źródło (1) światła 
połączone jest światłowodem (2) jednomodowym poprzez złą-
cze (3) optyczne z siatką (4) Bragga, która poprzez połączenie (5) 
klejowe zamocowana jest do obiektu (6) badanego, a siatka Brag-
ga jest poprzez złącze (3) optyczne połączona z analizatorem (7) 
widma, który połączony jest poprzez węzeł (8) sumacyjny z kom-
puterem (9), który z kolei połączony jest z modelem (10) siatki 

Bragga połączonym również z węzłem (8) sumacyjnym, przy czym 
komputer połączony jest następnie z rejestratorem (11).

(2 zastrzeżenia)

A1 (21) 395199 (22) 2011 06 09

(51) G01B 13/06 (2006.01)
 G01B 13/02 (2006.01)
 G01F 23/30 (2006.01)

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

(72) SOLECKI TADEUSZ

(54) Urządzenie do pomiaru grubości warstwy ciekłej 
substancji

(57) Urządzenie do pomiaru grubości warstwy, ciekłej substancji 
o gęstości różnej od gęstości wody, stosowane w hydrogeologicz-
nym otworze monitoringowym wyposażonym w kolumnę rur fi l-
trowych z perforacją, wykonane w postaci przeźroczystego cylin-
drycznego pojemnika charakteryzuje się tym, że ma przeźroczysty 
cylindryczny pojemnik (8) przyłączony do elastycznego lub sztyw-
nego elementu (7) nośnego, a zawór (5) próbnika jest przyłączony 
do innego elastycznego lub sztywnego elementu (6) nośnego, tak 
że zawór (5) jest opuszczany niezależnie od opuszczania przeźro-
czystego cylindrycznego pojemnika (8) do głębokości osiągającej 
dolny poziom niemieszającej się z wodą ciekłej substancji (4), o gę-
stości mniejszej lub większej od gęstości wody.

(1 zastrzeżenie)

A1 (21) 395201 (22) 2011 06 09

(51) G01N 25/48 (2006.01)
 G01N 5/04 (2006.01)

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

(72) LECH RYSZARD

(54) Sposób analizy termicznej i aparat do analizy 
termicznej

(57) Sposób analizy termicznej wykorzystujący między innymi 
metodę analizy termograwimetrycznej polegającą na pomiarze 
i rejestrowaniu zmian masy badanej próbki, metodę analizy termo-
cząstkowej rejestrującą objętość i skład chemiczny gazowych pro-
duktów reakcji, metodę termodylatometrii rejestrującą zmianę ob-
jętości próbki lub jej wymiarów liniowych w wyniku nagrzewania 
próbki charakteryzuje się tym, że w trakcie nagrzewania/chłodze-
nia badanej próbki w postaci warstwy ziaren przez badaną próbkę 
przepływa mieszanka gazowa o znanym składzie, temperaturze 
i ciśnieniu i mierzona jest temperatura lub rozkład temperatury 
w objętości próbki, spadek ciśnienia statycznego na warstwie zia-
ren utworzonej przez próbkę oraz zmiana objętości próbki umożli-
wiające wyznaczenie średniej porowatości próbki podczas jej ana-
lizy termicznej oraz kontrakcji objętości próbki. Aparat do analizy 
termicznej, w którym badana próbka substancji może być nagrze-


