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z czujnikami inkrementalnymi osłoniętymi pokrywami środkową 

i boczną. Od strony obsługi urządzenie przy jego dolnej krawędzi 

jest wyposażone w dwa uchwyty (13), a ponad środkową osło-

ną jest umiejscowiony odejmowalny pulpit (14) z elektronicznym 

układem pomiarowym, zespołem przycisków sterujących i kolo-

rowym wyświetlaczem wyników pomiarowych.

(2 zastrzeżenia)

A1 (21) 405218 (22) 2013 09 02

(51) G01D 5/347 (2006.01)

 G01D 5/36 (2006.01)

 G01D 5/249 (2006.01)

 G01P 3/44 (2006.01)

(71) AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA 

IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE, Kraków

(72) DZIWIŃSKI TOMASZ

(54) Enkoder
(57) Enkoder składający się z tarczy kodowej z naniesionym polami 

kodowymi przeźroczystymi i nieprzeźroczystymi dla światła oraz 

ze źródła światła po jednej stronie tarczy a czujnikiem optycznym 

po drugiej oraz z elektronicznego układu przetwarzającego, cha-

rakteryzuje się tym, że na tarczy kodowej (A) naniesione jest n przy-

legających pasów z przylegającymi do siebie polami kodowymi, 

gdzie 0 odpowiada polom kodowym przeźroczystym, a 1 polom 

kodowym nieprzeźroczystym, przy czym kolejność pól kodowych 

wyznaczona jest przez cykl Hamiltona w grafi e skierowanym G 

długości 2n^2, utworzonym tak, by zbiór V(G) był zbiorem {0,1}n 

wszystkich kwadratowych macierzy binarnych stopnia n i połą-

czonych kolejno tylko wtedy, gdy macierz na jednym z wierzchoł-

ków grafu po wykreśleniu pierwszej kolumny jest równa macierzy 

na innym wierzchołku grafu po wykreśleniu ostatniej kolumny, na-

tomiast źródło światła (F) obejmuje obszar o wielkości co najmniej 

n x n pól kodowych, a czujnik optyczny (E) stanowi element sku-

piający (G) i matryca CCD (H) odczytująca dokładnie n x n pól ko-

dowych, która to matryca połączona jest poprzez dekoder (J) z mi-

krokontrolerem (K), do którego dołączona jest pamięć kodów (L), 

a jego wyjście stanowi wyjście enkodera. Gdy tarcza kodowa jest 

okrągła i ruchoma względem źródła światła i czujnika optycznego, 

enkoder umieszczony jest w walcowej obudowie. Enkoder może 

mieć pola kodowe prostokątne, naniesione na podłużnym pasie 

kodowym. Wówczas źródło światła, element skupiający i matryca 

CCD są przemieszczane względem pasa kodowego.

(4 zastrzeżenia)

A1 (21) 405304 (22) 2013 09 11

(51) G01G 19/52 (2006.01)

 A45C 13/00 (2006.01)

(71) PRZEMYSŁOWY INSTYTUT AUTOMATYKI I POMIARÓW 

PIAP, Warszawa

(72) TROJNACKI MACIEJ TOMASZ

(54) Torba podróżna z pomiarem masy całkowitej
(57) Torba podróżna, zwłaszcza walizka, mająca kółka jezdne i/lub 

podpórki, zaopatrzona w układ pomiaru masy całkowitej, wypo-

sażony w moduły pomiarowe powiązane z kółkami jezdnymi lub 

podpórkami, połączone z mikroprocesorowym układem pomiaro-

wym, z którym przy pomocy kabla jest połączony panel użytkowni-

ka, przy czym wyznaczenie masy całkowitej torby realizowane jest 

na podstawie pomiaru składowych normalnych sił, przenoszonych 

przez kółka jezdne lub podpórki oraz przyspieszenie grawitacyjne, 

charakteryzuje się tym, że moduł pomiarowy wyposażony w pasko-

we czujniki nacisku (10), składa się z popychacza (8) usytuowanego 

przesuwnie w prowadnicy (6a), powiązanej z kółkiem jezdnym, 

lub w prowadnicy (7a), powiązanej z podpórką, przy czym każdy 

z popychaczy (8) jest podparty sprężyną (9), usytuowaną wewnątrz 

prowadnicy (6a, 7a).

(3 zastrzeżenia)

A1 (21) 405309 (22) 2013 09 11

(51) G01N 25/72 (2006.01)

(71) INSTYTUT SPAWALNICTWA, Gliwice

(72) RÓŻAŃSKI MACIEJ; PAWLAK SEBASTIAN; 

STANO SEBASTIAN; MUZIA GRZEGORZ

(54) Sposób nieniszczącego badania metodą termografi i 
aktywnej złączy spawanych, równoległych 
i zakładkowych, zwłaszcza metodą laserową bez 
przetopienia na wskroś

(57) Sposób nieniszczącego badania metodą termografi i ak-

tywnej złączy spawanych, równoległych i zakładkowych, polega 

na tym, że wykorzystuje się nieustalony przepływ ciepła, który 

wymusza się przez nagrzewanie próbki badanej, korzystnie za po-

mocą promiennika podczerwieni. W zależności od grubości bla-

chy poddanej badaniu korzystny czas nagrzewania wynosi od 0,1 

do 60 sekund dla blach o grubości od 0,5 do 5 mm, a odległość źró-

dła ciepła od próbki badanej, korzystnie od 1 do 1000 mm w zależ-

ności od efektywności nagrzewania tego źródła ciepła. Następnie 

rejestruje się rozkład temperatury lub przebieg zmian temperatury 

w czasie na powierzchni próbki, przeciwległej do powierzchni na-

grzewanej, za pomocą korzystnie kamery termowizyjnej, a uzyska-

ne wyniki zmian temperatury w czasie analizuje się i interpretuje 

przez wyznaczenie i ocenę kontrastu temperaturowego na po-

wierzchni próbki przeciwległej do nagrzewanej.

(1 zastrzeżenie)


