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II, obiegu III a każdy obieg jest o tej samej różnicy entropii. Każdy 
obieg zawiera izobarę dolnego źródła ciepła, izentropę sprężania 
czynnika gazowego, izobarę oddawania ciepła i izentropę rozprę-
żania, przy czym ciśnienie czynnika roboczego w każdym wymien-
niku dolnych źródeł ciepła jest jednakowe i równe ciśnieniu atmos-
ferycznemu. Górne źródło ciepła obiegu I jest dolnym źródłem 
ciepła obiegu II, zaś górne źródło ciepła tego obiegu jest dolnym 
źródłem ciepła obiegu III, przy czym dolnym źródłem ciepła obiegu 
I jest powietrze atmosferyczne lub odpadowe. Górne źródło ciepła 
obiegu III poprzez przeciwprądowy wymiennik ceramiczny prze-
nika do gazu bezpośrednio topiącego metal w tyglu. Ekologiczny 
agregat hutniczy zawiera trójsekcyjną maszynę grzewczą z wy-
miennikami, zaś w strefi e sprężania każdej sekcji tej maszyny za-
montowana jest klapa (3) obrotowo nastawialna sztywno osadzona 
na wspólnym wałku (4). Zespół (16) kanałów osiowych cylindra (23) 
wewnętrznego maszyny grzewczej jest zamocowany od strony 
sekcji.

(14 zastrzeżeń)

A1 (21) 398419 (22) 2012 03 12

(51) F28D 9/02 (2006.01)
 F28F 7/02 (2006.01)

(71) RUSIECKI WIKTOR, Wola Łaska
(72) RUSIECKI WIKTOR

(54) Krzyżowy wymiennik ciepła

(57) Krzyżowy wymiennik ciepła z lamelami aluminiowymi jest 
umieszczony wewnątrz obudowy (5) zakończonej kanałami na-
wiewnymi (3, 4) i wywiewnymi (1, 2) na obrotowej półosi (8).

(2 zastrzeżenia)

DZIAŁ  G

FIZYKA

A1 (21) 398393 (22) 2012 03 12

(51) G01B 11/10 (2006.01)
 G01B 11/08 (2006.01)

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

(72) SIOMA ANDRZEJ; KOWAL JANUSZ; TYTKO ANDRZEJ

(54) Stanowisko do optycznego pomiaru średnicy 
i długości skoku splotu liny oraz wykrywania wad 
powierzchniowych

(57) Stanowisko zawiera ramę (1) z rolkami prowadzącymi (5) 
linę (7) oraz zamocowane na prowadnicy (1a) równoległej do osi 
liny (7): laser liniowy (3), który ukierunkowany jest osią prostopa-
dle do osi liny oraz kamerę cyfrową (2) skierowaną na strefę liny (7) 
naświetloną laserem liniowym (3). Ponad to wyposażone w enko-
der (6) sprzężony z rolką prowadzącą (5) oraz komputerowy układ 
pomiarowy z oprogramowaniem przetwarzającym sygnały z ka-
mery cyfrowej (2) i enkodera (6). Osie optyczne kamery cyfrowej (2), 
lasera liniowego (3) i osi liny (7) leżą w jednej płaszczyźnie pomia-
rowej, przy czym kamera cyfrowa (2) zamocowana jest suwliwie 
na prowadnicy (1a) za pośrednictwem przegubu (1b) o osi obrotu 
prostopadłej do płaszczyzny pomiaru.

(2 zastrzeżenia)

A1 (21) 398402 (22) 2012 03 12

(51) G01C 25/00 (2006.01)
 G01P 21/00 (2006.01)

(71) POLITECHNIKA ŚLĄSKA, Gliwice
(72) NAWRAT ALEKSANDER; ILEWICZ WITOLD; KOTERAS 

ROMAN; DANIEC KRZYSZTOF

(54) Sposób kalibracji trójosiowych czujników 
przyspieszenia, prędkości kątowej i pola 
magnetycznego

(57) Sposób kalibracji trójosiowych czujników przyśpieszenia, 
prędkości kątowej i pola magnetycznego zamkniętych w obudo-
wie modułu IMU, polega na tym, że przy kalibracji wraz z czujnikiem 
kalibrowanym na stanowisku kalibracyjnym umieszcza się czujnik 
wzorcowy wykalibrowany i obydwa czujniki pobudza się takim 
samym wymuszeniem, po czym rejestruje się jednocześnie dane 
wyjściowe z obu czujników i na podstawie tych danych wyznacza 
się współczynniki modelu matematycznego opisującego sposób 
przeliczenia danych z czujnika niewykalibrowanego na dane wyra-
żające wielkość mierzoną wraz z jednostką miary.

(1 zastrzeżenie)


