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A1 (21) 402064 (22) 2012 12 17

(51) G01F 17/00 (2006.01) 
 G01F 22/00 (2006.01)

(71) INSTYTUT BIOCYBERNETYKI I INŻYNIERII 
BIOMEDYCZNEJ IM. MACIEJA NAŁĘCZA  
POLSKIEJ AKADEMII NAUK, Warszawa

(72) KOZARSKI MACIEJ; DAROWSKI MAREK;  
PAŁKO KRZYSZTOF JAKUB; ZIELIŃSKI KRZYSZTOF

(54)

(57) Objętościomierz dwunurnikowy zawierający zamkniętą ko-
morę pomiarową i zamkniętą komorę odniesienia oraz dwa ser-
wonapędy charakteryzuje się tym, że w otworze komory odniesie-
nia (2) jest umieszczony pierwszy nurnik (1) oddzielony od otworu 
za pomocą pierwszej uszczelki (37) a w otworze komory pomiaro-
wej (14) jest umieszczony drugi nurnik (16) oddzielony od otworu 
za pomocą drugiej uszczelki (17) a pierwszy nurnik jest prowadzo-
ny w otworze (34) pierwszej prowadnicy korzystnie współosiowo 
z otworem komory odniesienia (2) natomiast drugi nurnik (16) jest 
prowadzony w otworze (23) drugiej prowadnicy korzystnie współ-
osiowo z otworem komory pomiarowej (14), przy czym z pierw-
szym nurnikiem (1) jest sztywno związana pierwsza, gwintowana 
nakrętka (33) współdziałająca z pierwszą śrubą napędową 32 po-
łączoną bezluzowo z wałkiem silnika (31) pierwszego serwoukładu 
napędowego (30) a drugi nurnik (16) jest podobnie jak pierwszy (1) 
sztywno związany z drugą gwintowaną nakrętką (24) współdzia-
łającą z drugą śrubą napędową (25) połączoną bezluzowo z wał-
kiem silnika (26) drugiego serwonapędu połączonego z wyjściem 
regulatora (29) różnicy ciśnień o wartości zadanej równej zeru 
i wartości mierzonej dostarczonej przez elektryczny czujnik różnicy 
ciśnień (11) mający wyjście elektryczne (12) połączone z wejściem 
pomiarowym (27) regulatora.

(2 zastrzeżenia)

A1 (21) 402104 (22) 2012 12 17

(51) G01G 19/00 (2006.01) 
 G06F 19/00 (2011.01)

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

(72) BIEŃ ANDRZEJ; BORKOWSKI DARIUSZ;  
WETULA ANDRZEJ; NABIELEC JERZY

(54)

(57) Przedmiotem wynalazku jest sposób pomiaru masy po-
jazdu (1), w którym stosuje się co najmniej jedną przeszkodę (2) 
na drodze przemieszczania się pojazdu (1), przy czym po tej co naj-
mniej jednej przeszkodzie (2) przemieszcza się pojazd (1) kołami 
jednej jego strony. Następnie rejestruje się ruch poprzeczny s(t) 
oraz co najmniej raz prędkość v(t) pojazdu (1) podczas przejazdu 
pojazdu (1) po co najmniej jednej przeszkodzie (2) oraz wylicza 
się, na podstawie zarejestrowanego ruchu poprzecznego s(t) oraz 
prędkości v(t) pojazdu (1), masę pojazdu (2).

(12 zastrzeżeń)

A1 (21) 401978 (22) 2012 12 10

(51) G01J 5/10 (2006.01) 
 G06N 3/02 (2006.01)

(71) INFRAMED DIAGNOSTICS  
SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa

(72) WIĘCEK BOGUSŁAW; STRĄKOWSKA MARIA; 
STRĄKOWSKI ROBERT; KUCHARSKI MICHAŁ

(54)

(57) Układ medycznej kamery termowizyjnej charakteryzuje się 
tym, że zawiera system do klasyfikacji obrazów termowizyjnych, 
a system przesyłania sygnałów w medycznej kamerze termo-
wizyjnej, polega na tym, że sygnał z modułu klasyfikatora staty-
stycznego (6), z którego wychodzi informacja o zaliczeniu obrazu 
do różnych grup (klas), które odpowiadają określonej jednostce 
diagnostycznej, przekazywany jest do wyświetlacza (4) i również 
niezależnie, przekazywany jest do układu transmisji (5) w celu ma-
gazynowania na zewnętrznych bazach danych.

(2 zastrzeżenia)


