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(71) POLITECHNIKA GDAŃSKA, Gdańsk
(72) JANKOWSKI ROBERT

(54)
 

(57) Stanowisko do badań odporności obiektów budowlanych 
na obciążenia dynamiczne, zwłaszcza na wstrząsy górnicze i trzę-
sienia ziemi, składające się z ramy podstawy, na której osadzona 
jest ruchomo platforma nośna, która połączona jest z układem si-
łowników dynamicznych, sterowanych przez zintegrowany układ 
sterowania, charakteryzuje się tym, że na ramie podstawy (1) zamo-
cowane są równolegle na podporach (7) dwa wałki prowadzące (6). 
Na każdym wałku prowadzącym (6) osadzone są przesuwnie i ob-
rotowo co najmniej dwa kulowe łożyska liniowe (5), które przymo-
cowane są do platformy nośnej (2).

(2 zastrzeżenia)

A1 (21) 402146 (22) 2012 12 20

(51) G01M 15/05 (2006.01) 
 G06F 19/00 (2011.01)

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

(72) BERA PIOTR

(54)

(57) Przedmiotem wynalazku jest sposób sporządzania cha-
rakterystyki dynamicznej zużycia paliwa, w którym za pomocą 
czujników prędkości obrotowej wału korbowego (6) i czujników 
momentu obrotowego (3) mierzy się wartość prędkości obroto-
wej i momentu obrotowego. W kolejnym etapie na podstawie sy-
gnałów wytwarzanych przez fizyczne czujniki prędkości obrotowej 

wału korbowego i momentu obrotowego reprezentujące wejścia 
do sieci neuronowej oraz na podstawie sygnału pochodzącego 
z fizycznego czujnika przepływu paliwa (10), reprezentującego 
wyjście sieci neuronowej, tworzy się sztuczną sieć neuronową. 
W następnym etapie za pomocą sztucznej sieci neuronowej wy-
znacza się nieliniową zależność funkcyjną wartości zużycia paliwa 
w pierwszym przedziale czasu (ti -> ti+1) o długości dt w zależności 
od wartości wejściowych będących wartościami prędkości ob-
rotowej i momentu obrotowego w oknie czasowym obejmują-
cym pierwszy przedział (ti -> ti+1) o długości dt i co najmniej jeden 
kolejny następujący po pierwszym przedziale przedział czasu 
(ti+1 -> ti+2) o długości będącej wielokrotnością dt.

(9 zastrzeżeń)
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(71) INSTYTUT PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW TECHNIKI 
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(72) KOWALEWSKI ZBIGNIEW LUDWIK;  
SZYMCZAK TADEUSZ
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(57) Przedmiotem wynalazku jest przyrząd do mocowania cien-
kościennych próbek rurkowych (1) w uchwytach maszyny wy-
trzymałościowej, posiadający górny i dolny zespół chwytowy 
w kształcie cylindra, obejmujący odpowiednio górny i dolny koniec 
próbki rurkowej (1) od strony jej zewnętrznej powierzchni bocznej 
poprzez docisk wewnętrznej powierzchni tulei (9) o zewnętrznym 
zarysie w kształcie ściętego stożka. Istota przyrządu polega na tym, 
że górny i dolny zespół chwytowy zbudowany jest, patrząc od stro-
ny uchwytów maszyny wytrzymałościowej z trzpienia (2) płyty (5), 
płyty (5), korpusu (4) i pokrywy (3), przy czym płyta (5) jest połą-
czona bezpośrednio z korpusem (4) śrubami (8) rozmieszczonymi 
w jednakowych odstępach od siebie na obwodzie płyty (5) i kor-
pusu (4), zaś korpus (4) jest połączony z pokrywą (3) poprzez pier-
ścień dystansowy (7) śrubami (6) rozmieszczonymi w jednakowych 
odstępach od siebie na obwodzie pokrywy (3) i korpusu (4), przy 
czym w korpusie (4) osadzone są dwa równoległe wałeczki (10), 
prostopadłe do jego osi, usytuowane po obu stronach próbki 
rurkowej (1), na jej końcach, naprzeciw siebie, posiadające płaskie 


