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DZIAŁ G

A1 (21)  (22) 2011 11 18

(51) G01B 11/00 (2006.01) 
 G01B 11/06 (2006.01)

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

(72) SIOMA ANDRZEJ

(54)

(57) Stanowisko zawiera zamocowane do ramy (1): stolik pomiaro-
wy (2) z elementami centrująco-ustalającymi (3) formę (4), liniowy 
laser (10) skierowany poprzecznie do osi wzdłużnej formy (4) oraz 
cyfrową kamerę (11). Ponad to zaopatrzone w komputerowy układ 
sterująco-pomiarowy (15) z oprogramowaniem analizującym obraz 
rejestrowany kamerą (11). Stolik pomiarowy (2) łożyskowany jest 
na pionowym wale napędzanym przez przekładnię (5) silnikiem 
krokowym (6) sprzężonym z enkoderem (7), natomiast kamera (11) 
zamocowana jest powyżej lasera (10) na suporcie (9) prowadzonym 
wzdłuż pionowej kolumny (8) oraz nachylona (α) jest osią optyczną 
w kierunku punktu przecięcia się osi lasera (10) z osią wału stolika 
pomiarowego (2). Suport (9) napędzany jest przez przekładnię śru-
bową (12) silnikiem krokowym (13) sprzężonym z enkoderem (14), 
a sygnały z obu enkoderów (7, 14) doprowadzone są na wejścia 
układu sterująco-pomiarowego (15).

(2 zastrzeżenia)
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(51) G01F 23/14 (2006.01)

(71) SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO 
W WARSZAWIE, Warszawa

(72) BAJKOWSKI SŁAWOMIR; PIETRASZEK ZYGMUNT

(54)

(57) Piezometryczny zestaw pomiarowy zawiera dwie kolumny 
piezometryczne, kolumnę wysokiego ciśnienia (3) i kolumnę niskie-
go ciśnienia (4), przymocowane w sposób stały do rurki regulacji 
poziomu (10), do której jest również zamocowany przetwornik róż-
nicy ciśnień oraz przymiar liniowy. Zestaw jest wyposażony w piezo-

metr odniesienia niskiego poziomu (12) oraz piezometr wysokiego 
poziomu (13) i w zawory. Zestaw jest umocowany na umieszczonej 
na podstawie (1) stabilizacyjnej rurce nośnej (2).

(4 zastrzeżenia)
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(51) G01G 19/52 (2006.01) 
 A45C 13/00 (2006.01)

(71) PRZEMYSŁOWY INSTYTUT AUTOMATYKI I POMIARÓW 
PIAP, Warszawa

(72) TROJNACKI MACIEJ TOMASZ

(54)

(57) Torba podróżna, zwłaszcza walizka, jest zaopatrzona w układ 
pomiaru masy całkowitej wyposażony w moduły pomiarowe (1, 2) 
powiązane z kółkami jezdnymi lub podpórkami połączone z ukła-
dem mikroprocesorowym, z którym jest połączony panel użytkow-
nika (3), przy czym wyznaczenie masy całkowitej torby realizowane 
jest na podstawie pomiaru składowych normalnych sił przenoszo-
nych przez kółka jezdne lub podpórki oraz znanego przyspieszenia 
grawitacyjnego.

(4 zastrzeżenie)


