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A1 (21)  (22) 2013 09 24

(51) G01N 21/00 (2006.01) 
 G01N 29/00 (2006.01)

(71) POLITECHNIKA WARSZAWSKA, Warszawa
(72) STARECKI TOMASZ

(54)

(57) Sposób detekcji sygnału fotoakustycznego z użyciem wielu 
mikrofonów, których sygnały wyjściowe wzmacnia się w oddziel-
nych wzmacniaczach (6), następnie przetwarza się na postać cyfro-
wą w przetwornikach analogowo-cyfrowym (7), po czym poddaje 
się detekcji synchronicznej w detektorach synchronicznych z reje-
stracją kształtu sygnału (8). Na sygnałach pochodzących z przetwor-
ników realizuje się operacje cyfrowej filtracji, przesunięcia fazy oraz 
programowego wzmacniania lub tłumienia sygnału, przy czym dla 
każdego z przetworników parametry tych operacji mogą być inne. 
Urządzenie do wielokanałowej detekcji sygnału fotoakustycznego 
za pomocą wielu mikrofonów (5), z których każdy ma oddzielny 
tor kondycjonowania i obróbki sygnału składający się ze wzmac-
niacza (6), przetwornika analogowo-cyfrowego (7) i bloku detekcji 
synchronicznej z rejestracją kształtu sygnału (8). Wzmacniacze (6) 
mają programowo regulowany współczynnik wzmocnienia oraz 
górną i dolną częstotliwość graniczną. Generator (2) wytwarza 
sygnały (fp) sterujące próbkowaniem wszystkich przetworników 
analogowo-cyfrowych (7) i taktowaniem bloków obróbki cyfrowej 
i detekcji synchronicznej z rejestracją kształtu sygnału (8). Gene-
rator (2) wytwarza również sygnał (fm) sterujący modulacją źródła 
światła (1), który służy także do synchronizacji detekcji synchronicz-
nej w blokach obróbki cyfrowej i detekcji synchronicznej (8).

(4 zastrzeżenia)

A1 (21)  (22) 2013 09 24

(51) G01N 21/17 (2006.01) 
 G01N 29/00 (2006.01)

(71) POLITECHNIKA WARSZAWSKA, Warszawa
(72) STARECKI TOMASZ

(54)

(57) Przedmiotem wynalazku jest komora fotoakustyczna, mająca 
wnęki główne, które połączone są kanałem głównym (2), tworząc 
w ten sposób rezonator Helmholtza. Do obu wnęk głównych (1) 
dołączone są kanały przelotowe (3). Do przeciwnych końców kana-
łów przelotowych (3) dołączone są wnęki buforowe (4), a do nich 
kanały zewnętrzne (5), łączące wnętrze komory z otoczeniem. Ob-
jętość wnęk buforowych (4) jest dużo większa od objętości wnęk 
głównych (1). W każdej z wnęk głównych umieszczony jest mikro-
fon (6), a nad każdą z wnęk głównych umieszczone jest źródło świa-
tła (7). Emitowane przez źródła światła (7) i modulowane w prze-
ciwfazie wiązki światła (8) przechodzą przez okienka (9) i wzbudzają 
w komorze sygnał fotoakustyczny, który za pomocą mikrofonów (6) 
jest przetwarzany na sygnał elektryczny i poddawany detekcji róż-
nicowej. Długość kanałów przelotowych (3) oraz zewnętrznych (5) 

odpowiada 1/4 długości fali akustycznej, wzbudzanej w substancji 
wypełniającej komorę dla częstotliwości, z którą dokonywana jest 
modulacja wiązek światła (8), wykorzystywanych do wzbudzenia 
efektu fotoakustycznego. Komora jest symetryczna, a płaszczyzna 
symetrii (10) znajduje się w połowie długości kanału głównego (2) 
i jest do niego prostopadła.

(7 zastrzeżeń)

A1 (21)  (22) 2013 09 26

(51) G01N 21/89 (2006.01) 
 G01N 33/46 (2006.01)

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

(72) SIOMA ANDRZEJ

(54)

(57) Sposób badania powierzchni elementu drewnianego, cha-
rakteryzuje się tym, że badany element przemieszcza się wzglę-
dem lasera liniowego i kamery cyfrowej za pomocą zespołu rolek 
napędowo-dociskowych (3) połączonych z enkoderem (4). Badany 
element oświetla się laserem liniowym, a obraz linii lasera odczytu-
je się kamerą cyfrowa i na podstawie kształtu linii lasera tworzy się 
trójwymiarowy obraz badanego elementu, przy czym osie optycz-
ne lasera liniowego i kamery cyfrowej oraz kierunek prowadzenia 
elementu ustawia się w jednej płaszczyźnie. Ustawienie lasera li-
niowego i kamery cyfrowej reguluje się tak, by kąty ich osi optycz-
nych zawierały się w granicach 10-85° względem linii prostopadłej 
do powierzchni badanego elementu. Analiza obrazu przeprowadza 
się w układzie programowalnym kamery lub sygnał przekazuje się 
do komputerowego układu sterowania z dedykowanym oprogra-
mowaniem. Urządzenie ma stelaż z zamontowanym zespołem ro-
lek prowadzących (2), i zespołem rolek napędowo-dociskowych (3) 
W górnej części stelaża, umocowane są: laser liniowy (5) skierowany 
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osią optyczną pod kątem α, oraz kamera cyfrowa (6) pod kątem β 
do linii prostopadłej do powierzchni drewna. Uchwyty regulacyjne 
umożliwiają ustawienie lasera liniowego, a także kamery cyfrowej 
tak, aby ich kąty α i β zawierały się w granicach od +-10° do +-85° 
względem linii prostopadłej do powierzchni deski.

(6 zastrzeżeń)

A1 (21)  (22) 2013 09 16

(51) G01N 30/06 (2006.01) 
 G01N 30/14 (2006.01) 
 B01D 15/08 (2006.01)

(71) POLITECHNIKA GDAŃSKA, Gdańsk
(72) KLOSKOWSKI ADAM; MARCINKOWSKI ŁUKASZ;  

JANICKI WACŁAW; NAMIEŚNIK JACEK

(54)  

 

(57) Przedmiotem wynalazku jest sposób ekstrakcji analitów 
z roztworów wodnych, zwłaszcza przeznaczonych do analiz chro-
matograficznych, który charakteryzuje się tym, że ciecz jonową 
oddziela się od roztworu wodnego poprzez krystalizację, korzyst-
nie z użyciem czynnika chłodzącego, a następnie przeprowadza 
się desorpcję analitów z cieczy jonowej przez jej ogrzanie. Wy-
dzielone anality skrapla się w kolumnie kapilarnej z zastosowa-
niem czynnika chłodzącego, korzystnie ciekłego azotu. Skroplone 
anality doprowadza się do żądanej postaci, korzystnie gazowej, 
korzystnie poprzez ogrzanie do temperatury od 200 do 400°C, 
przez od 1 do 60 sekund.

(1 zastrzeżenie)

A1 (21)  (22) 2013 09 18

(51) G01N 33/00 (2006.01) 
 G01N 21/00 (2006.01)

(71) INSTYTUT CHEMII FIZYCZNEJ  
POLSKIEJ AKADEMII NAUK, Warszawa

(72) KNOR MAREK; JAROCH TOMASZ;  
DUŚ RYSZARD; NOWAKOWSKI ROBERT

(54)

(57) Przedmiotem wynalazku jest detektor wodoru, obejmujący 
element aktywny, źródło światła i fotodetektor, charakteryzujący się 
tym, że element aktywny zawiera transparentne podłoże (2), z na-
niesioną z jednej strony warstwą europu (3) przykrytą warstwą pal-
ladu (1), natomiast z drugiej strony podłoża (2) znajduje się źródło 
światła (4) i fotodetektor (6), przedzielone nietransparentną prze-
grodą (5), przy czym element aktywny (1-3), źródło światła (4), foto-
detektor (6) i nietransparentną przegroda (5) są tak skonfigurowane, 
że tor wiązki światła emitowanej przez źródło światła (4) przebiega 
kolejno przez transparentne podłoże (2), warstwę europu (3) i war-
stwę palladu (1), zaś bezpośrednie oświetlenie fotodetektora (6) 
przez źródło światła (5) jest niemożliwe.

(10 zastrzeżeń)

A1 (21)  (22) 2013 09 27

(51) G03B 21/00 (2006.01) 
 G02B 27/00 (2006.01)

(71) PAKOSZ ARTUR, Radom
(72) PAKOSZ ARTUR

(54)

(57) Projektor laserowy charakteryzuje się tym, że zawiera wirują-
cą głowicę ze źródłami światła laserowego oraz układ sterowania, 
silnik i moduł zasilania. Silnik wprawia w ruch obrotowy głowicę 
oraz układ sterowania. Wyświetlanie obrazów odbywa się w spo-
sób następujący: głowica wykonuje ruch obrotowy, a włączanie 
i wyłączanie źródeł światła laserowego podczas obracania się gło-
wicy powoduje powstawanie obrazu na powierzchni absorbującej 
i/lub odbijającej światło.

(1 zastrzeżenie)

A1 (21)  (22) 2013 09 16

(51) G06Q 20/12 (2012.01) 
 G06Q 20/40 (2012.01)

(71) SPORTDATA  
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Gdynia

(72) BŁAŻEWICZ MAREK

(54)

(57) Sposób płatności elektronicznej polegający na zaimplemen-
towaniu w pamięci personalnego urządzenia mobilnego płatnika, 
elektronicznego urządzenia sprzedawcy i serwerów bankowych 
danych uwierzytelniających zdolność do wykonywania czyn-
ności płatniczych i zapisaniu w pamięci personalnego urządze-
nia mobilnego płatnika i w pamięci elektronicznego urządzenia 
sprzedawcy danych o transakcji, w szczególności kwoty transakcji 
i przekazywaniu drogą połączeń telekomunikacyjnych pomiędzy 
bankiem płatnika i bankiem sprzedawcy sygnałów operacyjnych 
realizacji płatności charakteryzuje się tym, że elektroniczne urzą-
dzenie sprzedawcy (US) wyposaża się w płatnicze urządzenie 
uwierzytelniająco-kodujące (P) zaopatrzone w kartę (SAM), w pa-
mięci której implementuje się dane pozwalające na identyfikację 
sprzedawcy przez system bankowy w postaci podpisu elektronicz-
nego, korzystnie klucza szyfrującego, przy czym transakcję płatno-
ści rozpoczyna się poprzez nadanie z elektronicznego urządzenia 
sprzedawcy (US) poprzez płatnicze urządzenie uwierzytelniająco-
kodujące (P) pierwszego sygnału operacyjnego (1) w postaci sy-
gnału komunikacji bliskiej NFC i/lub zaszyfrowanego kodu, korzyst-
nie kodu QR, zawierającego również dane identyfikujące płatność, 
dane sprzedawcy oraz datę transakcji, po czym pierwszy sygnał 
operacyjny (1) przekazuje się do personalnego urządzenia mobil-
nego płatnika (UP), przy czym po potwierdzeniu sygnału opera-
cyjnego (1) poprzez personalne urządzenie mobilne płatnika (UP), 
przekazuje się drugi sygnał operacyjny (2) zawierający dane identy-
fikujące płatność od strony sprzedawcy i od strony płatnika do ser-
wera banku płatnika (BP), a następnie po akceptacji żądanej przez 


