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miękkiej, a liniowy czujnik Halla (4) lub inny czujnik przystosowa-
ny do pomiaru natężenia pola magnetycznego zamocowany jest 
w pionowej osi przestrzeni środkowej między magnesami pierście-
niowymi (1), (2) i zespolony w sposób trwały z korpusem (3).

(1 zastrzeżenie)

A1 (21)  (22) 2011 10 26

(51) G01C 15/06 (2006.01) 
 G01C 15/00 (2006.01)

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

(72) DUDEK RAFAŁ; ZDANOWICZ KRZYSZTOF

(54)

(57) Nakładka oświetlająca na łaty geodezyjne charakteryzuje się 
tym, że wyposażona jest w co najmniej jedną diodę LED (4) przy-
twierdzoną do łaty geodezyjnej za pomocą uchwytu samozacisko-
wego (3), sprzężonego z kolimatorem (5) i źródłem zasilania diody 
LED (4). Promień światła diody LED (4) ukierunkowany jest za pomo-
cą kolimatora bądź soczewki (5).

(2 zastrzeżenia)

A1 (21)  (22) 2011 10 17

(51) G01N 11/14 (2006.01)

(71) POLITECHNIKA RADOMSKA 
IM. KAZIMIERZA PUŁASKIEGO, Radom

(72) KĘSY ANDRZEJ

(54)
 

 

(57) Urządzenie do wytwarzania pola elektrycznego zwłaszcza 
w reometrze cylindrycznym stosowanym do badania właściwości 
cieczy elektroreologicznych zawierające zbiornik na ciecz elektro-

reologiczną charakteryzuje się tym, że zawiera metalowe obrotowe 
wrzeciono (1), umieszczone wewnątrz zbiornika składającego się 
z dwóch metalowych półpierścieni (2a i 2b) oddzielonych od siebie 
przekładkami (3) i dnem (4) wykonanymi z materiału izolacyjnego, 
przy czym jeden z metalowych półpierścieni (2a) podłączony jest 
poprzez przewód (7) do ujemnego bieguna źródła wysokiego na-
pięcia (6), a drugi z metalowych półpierścieni (2b) jest podłączony 
poprzez przewód przewodów (8) do dodatniego bieguna źródła 
wysokiego napięcia (6).

(1 zastrzeżenie)

A1 (21)  (22) 2011 10 19

(51) G01N 21/23 (2006.01)

(71) INSTYTUT TECHNOLOGII MATERIAŁÓW 
ELEKTRONICZNYCH, Warszawa

(72) BAJOR ANDRZEJ

(54)

(57) Przedmiotem wynalazku jest sposób pomiaru wartości 
współczynnika załamania promieniowania elektromagnetyczne-
go, mający zastosowanie zwłaszcza w optyce i optoelektronice 
do niezbędnej charakteryzacji materiałów. Sposób polega na tym, 
że przez płaskorównoległą próbkę, w której jeden z głównych 
azymutów jest korzystnie równoległy do poziomu, zaś drugi 
odpowiednio równoległy do pionu, przepuszcza się prostopa-
dle do jej powierzchni czołowej liniowo spolaryzowaną wiązkę 
promieniowania elektromagnetycznego, w której płaszczyzna 
polaryzacji tworzy z kierunkami głównych azymutów kąty różne 
odpowiednio od 0° lub 90° tak, żeby powstałe w próbce dwie 
wiązki liniowo spolaryzowane - promień zwyczajny i nadzwyczaj-
ny, wzajemnie prostopadłe i biegnące w tym samym kierunku, 
opuszczały tylną powierzchnię próbki w tym samym punkcie, a na-
stępnie próbkę obraca się o kąt α względem nieruchomej wiązki 
promieniowania albo wiązkę promieniowania przepuszcza się pod 
kątem α względem nieruchomej próbki, przy czym kąt α jest więk-
szy od 0°, a mniejszy od kąta Brewstera, tak, żeby obydwie wiązki 
w próbce, przestrzennie od siebie odseparowane, a po załamaniu 
na tylnej powierzchni próbki, równoległe względem siebie i rów-
noległe do wiązki padającej, opuszczały próbkę każda w innym 
punkcie jej tylnej powierzchni, różnym ponadto od punktu, w któ-
rym opuszczały tą powierzchnię, gdy wiązka padająca padała pro-
stopadle na powierzchnię czołową próbki, po czym wyznacza się 
przesunięcie X względem tego punktu dla każdej z dwóch wiązek, 
czyli względem położenia pierwotnego dla α=0°, zaś z przesunięć 
X wyznacza się wartości współczynników załamania.

(9 zastrzeżeń)

A1 (21)  (22) 2011 10 24

(51) G01N 27/82 (2006.01)

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

(72) KWAŚNIEWSKI JERZY; GRZYBOWSKI JÓZEF;  
OSIŃSKI RAFAŁ


