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(71) INSTYTUT ODLEWNICTWA, Kraków
(72) LEŚNIEWSKI WOJCIECH; KARWIŃSKI ALEKSANDER; 

WIELICZKO PIOTR

(54)

(57) Aparat do pomiaru wytrzymałości cienkich próbek cera-
micznych charakteryzuje się tym, że na stoliku pomiarowym (1) 
posiadającym wzdłuż długości prostokątne wycięcie (2) i centralnie 
umieszczony otwór przelotowy (3), zamocowane są suwliwie i rów-
nolegle do wycięcia (2), po jego obu stronach, trzy prowadnice 
(4, 5 i 6), w ten sposób, że dwie prowadnice (5 i 6) są zamocowane 
po jednej stronie wycięcia (2) i pomiędzy nimi. Suwliwie i prosto-
padle do kierunku działania siły, zamocowany jest popychacz (7), 
a w wycięciu (2) ułożone są uchwyty (8 i 9) z występami (10), do mo-
cowania między nimi próbki pomiarowej z tym, że jeden uchwyt 
pomiarowy (8) połączony jest cięgnem (11) z czujnikiem tensome-
trycznym z rejestratorem (12), a drugi uchwyt pomiarowy (9) po-
łączony jest cięgnem (13) z siłownikiem liniowym (16). Korzystnie, 
cięgno (13) połączone jest najpierw z krążkiem bloku linowego (14) 
a następnie z siłownikiem liniowym (16). Krążek bloku linowego (14) 
wyposażony jest w przeciwwagę (15).

(3 zastrzeżenia)

A1 (21)  (22) 2011 08 24

(51) G01N 33/44 (2006.01) 
 G01N 31/00 (2006.01) 
 B01L 3/00 (2006.01)

(71) CENTRUM BADAŃ MOLEKULARNYCH 
I MAKROMOLEKULARNYCH POLSKIEJ AKADEMII NAUK, 
Łódź

(72) POTRZEBOWSKI MAREK J.; SROKA-BARTNICKA ANNA; 
MIKSA BEATA; SOCHACKI MAREK

(54)

(57) Przedmiotem wynalazku jest zastosowanie parylenu, jako 
warstwy materiału zabezpieczającego powierzchnię płytki pomia-
rowej w analizach MALDI, ułatwiającego desorpcję/jonizację ana-
litu, korzystnie do analizy polimerów syntetycznych, naturalnych, 
a także mieszanin związków o masie cząsteczkowej do 15000.

(4 zastrzeżenia)

A1 (21)  (22) 2011 08 22

(51) G01Q 60/24 (2010.01) 
 G01Q 30/04 (2010.01) 
 G01B 21/30 (2006.01)

(71) POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, Wrocław;  
INSTYTUT ELEKTROTECHNIKI, Warszawa

(72) SIKORA ANDRZEJ; UNOLD OLGIERD;  
RODAK ALEKSANDER

(54)

(57) Sposób polega na tym, że składowe sygnału wartości mie-
rzonej z głowicy (1) wyposażonej w optyczny układ detekcji ugięcia 
sondy i pozycjonowania próbki, w postaci sygnału z dolnej lewej 
sekcji fotodiody, sygnału dolnej prawej sekcji fotodiody, sygnału 
z górnej lewej sekcji fotodiody i sygnału górnej prawej sekcji fo-
todiody, jednocześnie sumuje się w sumatorze pierwszym (2) 
i drugim (3), przy czym zsumowany różnicowy sygnał pionowych 
wychyleń sondy w drugim sumatorze (3) będący sumą sygnału 
z górnej lewej sekcji fotodiody i sygnału górnej prawej sekcji foto-
diody oraz sygnału z dolnej lewej sekcji fotodiody i sygnału dolnej 
prawej sekcji fotodiody poddaje się detekcji w detektorze fazoczu-
łym (4) i w układzie proporcjonalno-całkująco-różniczkującym (6) 
regulowanym zadajnikiem nastaw (5), wyznacza się wartość wielko-
ści mierzonej i generuje sygnał sterujący głowicą (1), w pierwszym 
bloku przekształcenia falkowego (7) poddaje się transformacie fal-
kowej, a od przekształconego sygnału w bloku odejmowania (14) 
odejmuje się sygnał iloczynu sygnału maski przez transformatę fal-
kową sygnału sumarycznego fotodetektora z bloku mnożenia (13), 
którą to różnicę sygnałów poddaje się odwróconej transformacie 
falkowej w drugim bloku odwrócenia transformaty falkowej (15), 
zaś ta odwrócona transformata jest mapą właściwości badanej 
powierzchni z wyeliminowanymi artefaktami. Układ ma głowicę (1) 
połączoną jednocześnie z sumatorem pierwszym (2) i drugim (3), 
przy czym drugi sumator (3) połączony jest poprzez detektor fazo-
czuły (4), układ proporcjonalno-całkująco-różniczkującym (6) regu-
lowany zadajnikiem nastaw (5) i połączony z głowicą (1), pierwszy 
blok przekształcenia falkowego (7) i blok odejmowania (14) z drugim 
blokiem odwrócenia transformaty falkowej (15), natomiast pierwszy 
sumator (2) połączony jest poprzez drugi blok przekształcenia fal-
kowego (8) i blok mnożenia (13) z blokiem odejmowania (14), przy 
czym drugi blok przekształcenia falkowego (8) połączony jest rów-
nież przez trzeci sumator (10) i blok detekcji zakłóceń (11) z blokiem 
mnożenia (13), do którego podłączony jest pierwszy blok odwró-
cenia transformaty falkowej (12), ponadto trzeci sumator (10) połą-
czony jest poprzez generator sygnału dodatkowego (9) z blokiem 
detekcji zakłóceń (11).

(2 zastrzeżenia)

A1 (21)  (22) 2011 08 19

(51) G01R 19/00 (2006.01) 
 G01R 15/00 (2006.01) 
 G01R 15/04 (2006.01)

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

(72) NABIELEC JERZY
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(54)

(57) Przedmiotem wynalazku jest adaptacyjny dzielnik napięcia 
o skorygowanej charakterystyce częstotliwościowej przeznaczony 
do pomiaru wysokich napięć. Dzielnik zawiera dwie gałęzie po-
miarowe. W pierwszej gałęzi dzielnik ma impedancję (Q(jω)), która 
połączona jest z impedancją (P(jω)), do której dołączony jest pierw-
szy wtórnik napięcia (W1), który z kolei połączony jest z pierwszym 
przetwornikiem analogowo cyfrowym (AC1). W drugiej gałęzi 
dzielnik ma impedancję (Z(jω)), która połączona jest z impedan-
cją (R(jω)), do której dołączony jest drugi wtórnik napięcia (W2), 
który z kolei połączony jest z drugim przetwornikiem analogowo 
cyfrowym (AC2). Ponadto, adaptacyjny dzielnik napięcia wyposa-
żony jest w przełącznik (Sw), który umożliwia dołączenie impedan-
cji (P(jω)) do wyjścia wzmacniacza (W3), którego wyjście połączone 
jest z trzecim przetwornikiem analogowo cyfrowym (AC3).

(1 zastrzeżenie)

A1 (21)  (22) 2011 08 29

(51) G01R 31/14 (2006.01) 
 G01R 29/24 (2006.01)

(71) INSTYTUT ENERGETYKI, Warszawa
(72) DAŁEK JAROSŁAW; GLIŃSKA ILONA

(54)

(57) Miernik wyładowań niezupełnych w obiektach energetycz-
nych zwłaszcza w transformatorach energetycznych zapewnia cią-
gły pomiar amplitud napięć wyładowań i lokalizacji tych wartości 
w stosunku do przebiegu sinusoidalnego napięcia próby o często-
tliwości 50 Hz. Miernik posiada układ wejściowy (WBP) bezpośred-
nio sprężony z badanym obiektem (O) zawierający wzmacniacz 
szerokopasmowy napięcia o paśmie powyżej 10 MHz połączony 
z torami pomiarowymi napięcia wyładowań niezupełnych (TPWN) 
i napięcia próby (TPNP). Wyjścia torów (TPWN) i (TPNP) są połączo-
ne przez przetworniki analogowo-cyfrowe a/d (PAC) z mikroproce-
sorem (M) i komputerem (K).

(1 zastrzeżenie)

A1 (21)  (22) 2011 09 01

(51) G01S 7/38 (2006.01) 
 G01S 19/21 (2010.01) 
 H04K 3/00 (2006.01)

(71) POLITECHNIKA GDAŃSKA, Gdańsk
(72) KATULSKI RYSZARD; MAGIERA JAROSŁAW; 

STEFAŃSKI JACEK; STUDAŃSKA AGNIESZKA

(54)

(57) Układ do spoofingu realizowanego w systemie nawiga-
cji satelitarnej GLONASS charakteryzuje się tym, że składa się 
z N - generatorów sekwencji danych (GS1-N), których wyjścia po-
łączone są z wyjściem generatora ciągu rozpraszającego (GC), 
do którego dołączona jest pamięć (ROM), poprzez N - układów 
mnożących (UM1-N). Każdy z N - układów mnożących (UM1-N) 
połączony jest z N - układami konwersji szybkości transmisji (UKS1-N), 
które połączone są z N - układami wprowadzania przesunięć czę-
stotliwości (UPC1-N). Do każdego N - układu do wprowadzania 
przesunięć częstotliwości (UPC1-N) z osobna dołączone są wyjścia 
poprawki I (PI1-N) oraz poprawki Q (PQ1-N) generatora przesu-
nięć częstotliwości (GPC), przy czym poprawka I stanowi sygnał, 
którego przebieg określony jest funkcją cos[2π(∆ƒi + ƒiDi)t], a po-
prawka Q stanowi sygnał, którego przebieg określony jest funkcją 
sin[2π(∆ƒi + ƒi Di)t]. Od każdego N - układu do wprowadzania prze-
sunięć częstotliwości (UPC1-N) z osobna poprzez N - wyjścia skła-
dowej I (I1-N) oraz N - wyjścia składowej Q (Q1-N) wyprowadzone 
są N - układy opóźniające (UO1-N), zaś każdy z N - układów opóź-
niających (UO1-N) połączony jest poprzez N - wyjścia opóźnionych 
składowych I (IO1-N) z sumatorem składowych I (SI), natomiast po-
przez N - wyjścia opóźnionych składowych Q (QO1-N) z sumatorem 
składowych Q (SQ), zaś sumator składowych S (SI) oraz sumator 
składowych Q (SQ) wprowadzone są do modulatora kwadraturo-
wego (MK), do którego dołączony jest oscylator (OSC). Modulator 
kwadraturowy (MK) połączony jest z anteną nadawczą (AN) po-
przez wzmacniacz mocy (WM).

(1 zastrzeżenie)

A1 (21)  (22) 2012 06 15

(51) G05B 23/00 (2006.01) 
 G06F 11/32 (2006.01) 
 G06F 17/40 (2006.01)

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

(72) KWAŚNIEWSKI JERZY; GRZYBOWSKI JÓZEF;  
KRAKOWSKI TOMASZ; MOLSKI SZYMON; RUTA HUBERT

(54)

(57) Urządzenie do oceny efektywności energetycznej dźwigów 
charakteryzuje się tym, że zawiera mikrokomputerowy przenośny 


