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DZIAŁ G

FIZYKA

A1 (21) 401704 (22) 2012 11 21

(51) G01B 5/02 (2006.01)
 G01B 7/02 (2006.01)

(71) POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, Wrocław
(72) GISTEREK IGOR

(54) Urządzenie do pomiaru długości

(57) Urządzenie do pomiaru długości jest zbudowane z koła 
pomiarowego i licznika zamocowanego do trzonka zakończone-
go uchwytem, natomiast w wsporniku (6) sztywno połączonym 
z widelcem (3) zamontowane są ramki stałe (7), wewnątrz któ-
rych na poziome osi zawieszone są ramki wahliwe (8), w których 
na pionowych osiach zawieszone są żyroskopy (9) wraz z silnikami 
elektrycznymi czerpiącymi energię z akumulatora (10), natomiast 
wózek prowadzący (11) jest zamocowany na prowadnicy (12), której 
drugi koniec ma wspólny środek obrotu z kołem pomiarowym (1), 
a w wózku prowadzącym (11) d korpusu jest zamocowane pionowe 
koło prowadzące.

(5 zastrzeżeń)

A1 (21) 396915 (22) 2011 11 08

(51) G01B 11/28 (2006.01)

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

(72) SIOMA ANDRZEJ

(54) Stanowisko do kontroli odchyłki płaskości 
powierzchni

(57) Stanowisko zawiera ramę (1), w której zabudowane są: stolik 
pomiarowy (2), liniowy laser (3), kamera cyfrowa (4) oraz kompute-
rowy układ sterowania z oprogramowaniem analizującym obraz 

rejestrowany kamerą (4). Stolik pomiarowy (2) posadowiony jest 
przesuwnie na prowadnicach (6) i napędzany przez przekładnię 
śrubową (7) silnikiem krokowym (8) sprzężonym z enkoderem (9). 
Sygnał enkodera (9) doprowadzony jest do komputerowego ukła-
du sterowania (5). Strumień lasera (3) przecina powierzchnię stołu 
pomiarowego (2) linią prostopadłą do kierunku (K) prowadnic (6). 
Osie optyczne lasera (3) i kamery cyfrowej (4) oraz kierunek (K) pro-
wadnic (6) leżą w jednej płaszczyźnie.

(2 zastrzeżenia)

A1 (21) 396843 (22) 2011 11 02

(51) G01C 13/00 (2006.01)
 G01C 7/00 (2006.01)

(71) INSTYTUT TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY, 
Falenty

(72) SZYMCZAK TOMASZ; KOLASIŃSKI JAKUB

(54) Przyrząd do wykonywania pomiarów w pro$ lu 
poprzecznym cieku

(57) Przyrząd do wykonywania pomiarów parametrów profi lu 
poprzecznego koryta rzecznego, kanału otwartego lub rowu me-
lioracyjnego składa się z trzech profi lów zamkniętych (1) połączo-
nych tulejami z wyskalowanymi prętami lub rurami pomiarowy-
mi (5) umieszczonymi w otworach (4). Przyrząd wyposażony jest 
w mechanizm blokujący w postaci ruchomego płaskownika (8) 
umieszczonego wewnątrz profi lów zamkniętych (1). Odblokowane 
pręty lub rury (5) opadają swobodnie do dna cieku. Ponowny ob-
rót dźwigni (6) blokuje pręty (5) w pozycji pomiarowej i, po wyjęciu 
urządzenia z cieku, pozwala na wygodny i precyzyjny odczyt głę-
bokości cieku oraz wykonanie jego profi lu poprzecznego.

(2 zastrzeżenia)

A1 (21) 396947 (22) 2011 11 10

(51) G01N 1/30 (2006.01)
 G01N 1/31 (2006.01)
 G01N 33/50 (2006.01)

(71) UNIWERSYTET PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNY 
W SIEDLCACH, Siedlce

(72) ANDRASZEK KATARZYNA

(54) Sposób oceny morfologicznej i struktury 
plemników

(57) Wynalazek dotyczy sposobu oceny morfologicznej i struktu-
ry plemników dla wyznaczenia ich wartości biologicznej. Sposób 
oceny morfologicznej i struktury plemników polegający na barwie-
niu plemników charakteryzuje się tym, że nasienie świeże lub na-
sienie utrwalone roztworem Carnoy’a barwi się roztworem azota-
nu srebra w roztworze ochronnym żelatyny w stosunku wagowym 
0,8-1,2 : 0,8-1,2 w temperaturze 48-52°C.

(1 zastrzeżenie)

A1 (21) 396913 (22) 2011 11 08

(51) G01N 3/56 (2006.01)


