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wyprowadzone na zaciski (C) i (D) wyjściowe (Wy). Wzmacnia-
cze (V1) i (V2) są zasilane z akumulatora, baterii elektrycznej lub 
zasilacza sieciowego.

(2 zastrzeżenia)

A1 (21) 402134 (22) 2012 12 19

(51) G01R 19/00 (2006.01) 
 G01R 35/00 (2006.01)

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

(72) BIEŃ ANDRZEJ; BORKOWSKI DARIUSZ; WETULA 
ANDRZEJ

(54)

(57) Sposób bezdotykowego pomiaru napięcia szyny fazowej (1) 
zwłaszcza w rozdzielnicy elektrycznej polega na tym, że mierzy się 
sygnały napięciowe na co najmniej jednym czujniku (2) potencjału 
pola elektrycznego, a następnie przesyła się te sygnały napięciowe 
na wejście (8) układu (3) przetwarzania sygnałów. Następnie prze-
licza się w uprzednio skalibrowanym układzie (3) przetwarzania 
sygnałów, wejściowe sygnały napięciowe z czujnika (2) potencjału 
pola elektrycznego na wyjściowe sygnały napięciowe co najmniej 
jednej szyny fazowej (1) rozdzielnicy elektrycznej. Sposób kalibra-
cji układu przetwarzania sygnałów w układzie do bezdotykowego 
pomiaru napięcia szyny fazowej (1) zwłaszcza w rozdzielnicy elek-
trycznej polega na tym, że do co najmniej jednej szyny fazowej (1) 
podłącza się co najmniej jeden przetwornik napięcia (4), a następnie 
mierzy się sygnały napięciowe na co najmniej jednym przetworni-
ku napięcia (4). Następnie mierzy się sygnały napięciowe na co naj-
mniej jednym czujniku (2) potencjału pola elektrycznego. Następnie 
przesyła się sygnały napięciowe ze wspomnianego co najmniej jed-
nego czujnika (2) potencjału pola elektrycznego na wejście (8) ukła-
du (3) przetwarzania sygnałów oraz przesyła się sygnały napięciowe 
ze wspomnianego co najmniej jednego przetwornika napięcia (4) 
na co najmniej jedno wejście/wyjście (7) wspomnianego układu (3) 
przetwarzania sygnałów. Następnie określa się w układzie (3) prze-
twarzania sygnałów wartości współczynników zależności sygnałów 
napięciowych z co najmniej jednego wejścia/wyjścia (7) od sygna-
łów napięciowych z wejścia (8). Układ do bezdotykowego pomiaru 
napięcia szyny fazowej (1) zwłaszcza w rozdzielnicy elektrycznej 
posiada co najmniej jeden czujnik (2) potencjału pola elektryczne-
go podłączony za pomocą co najmniej jednego przewodu elek-
trycznego (24) do wejścia pierwszego systemu (5) akwizycji danych, 
przy czym wyjście pierwszego systemu (5) akwizycji danych jest 
podłączone do wejścia układu (3) przetwarzania sygnałów. Układ 
do kalibracji układu przetwarzania sygnałów w układzie do bezdo-
tykowego pomiaru napięcia szyny fazowej (1) zwłaszcza w rozdziel-
nicy elektrycznej posiada co najmniej jeden czujnik (2) potencjału 
pola elektrycznego podłączony za pomocą co najmniej jednego 
przewodu elektrycznego (24) do wejścia pierwszego systemu (5) 

akwizycji danych, przy czym wyjście pierwszego systemu (5) akwi-
zycji danych jest podłączone do wejścia układu (3) przetwarzania 
sygnałów, zaś wyjście wspomnianego przetwornika napięcia (4) 
podłączone jest do co najmniej jednego wejścia/wyjścia (7) ukła-
du (3) przetwarzania sygnałów.

(21 zastrzeżeń)

A1 (21) 402159 (22) 2012 12 20

(51) G01R 33/12 (2006.01) 
 G01N 27/00 (2006.01) 
 B82B 3/00 (2006.01)

(71) UNIWERSYTET WARSZAWSKI, Warszawa
(72) SZCZYTKO JACEK; GÓRECKA EWA;  

VAUPOTIC NATASA, SI; MADRAK KAROLINA;  
SZNAJDER PAWEŁ; OSEWSKI PAWEŁ;  
TURSKI HENRY; POCIECHA DAMIAN

(54)

(57) Wynalazek dotyczy sposobu wyznaczania wartości nama-
gnesowania nanocząstek magnetycznych w ciekłym rozcieńczal- 
niku/rozpuszczalniku. Zgodnie ze sposobem, koloid/zawiesinę 
nanocząstek magnetycznych w achiralnym ciekłym rozcieńczal- 
niku/rozpuszczalniku, o zasadniczo jednorodnym stężeniu nano-
cząstek magnetycznych, umieszcza się w stałym zasadniczo jedno-
rodnym polu magnetycznym, przepuszcza się monochromatyczną 
wiązkę świetlną spolaryzowaną zasadniczo liniowo przez wymie-
niony koloid/zawiesinę wzdłuż osi optycznej zasadniczo zgodnej 
z wektorem pola magnetycznego, i mierzy się wartość co najmniej 
dwóch parametrów Stokesa-Muellera wiązki świetlnej przechodzą-
cej przez wymieniony koloid/zawiesinę, przy czym pomiar prze-
prowadza się dla co najmniej dwóch różnych wartości natężenia 
stałego zasadniczo jednorodnego pola magnetycznego, uzyskując 
zbiór danych na podstawie, których określa się wartość namagne-
sowania nanocząstek magnetycznych. Wynalazek dotyczy także 
urządzenia zawierającego źródło zasadniczo monochromatycznej 
wiązki świetlnej (1), naczynie pomiarowe (3), źródło pola magne-
tycznego (4) i zespół fotodetektorowy (5), w którym źródło zasad-
niczo monochromatycznej wiązki świetlnej (1), naczynie pomiaro-
we (3) i zespół fotodetektorowy (5) są umieszczone na wspólnej osi 
optycznej (6).

(18 zastrzeżeń)


