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do określania średnicy dynamicznej szczotek walcowych, posiada-
jącego mechanizmy napędowe, siłomierz oraz szczotkę walcową, 
charakteryzuje się tym, że składa się z mechanizmu (6) napędowe-
go ruchu obrotowego szczotki (4) walcowej oraz z mechanizmu (7) 
napędowego ruchu posuwowego szczotki (4) walcowej w kierun-
ku próbki (3), która jest zamocowana w uchwycie (2) siłomierza (1), 
zaś pomiędzy osią szczotki (4) walcowej a powierzchnią próbki (3) 
znajduje się przyrząd (8) do pomiaru odległości pomiędzy osią 
szczotki (4) walcowej a powierzchnią próbki (3), która jest równa 
połowie średnicy (D/2) dynamicznej szczotki (4) walcowej.
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(57) Sposób diagnozowania drgań wzbudzanych niewywagą 
w maszynach elektrycznych (1) z magnesami trwałymi, o liczbie 
par biegunów p i pracujących z prędkością obrotową n, obejmuje 
rejestrację, układem pomiarowym (7), przebiegu napięcia lub prą-
du diagnozowanej maszyny, wykonanie analizy częstotliwościowej 
zarejestrowanego napięcia lub prądu, a następnie wydzielenie czę-
stotliwości ƒ
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drgań wykonuje się także, poprzez wydzielenie częstotliwości ƒ
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z zarejestrowanego przebiegu napięcia na dławiku (8) włączonym 
w obwód uzwojenia maszyny badanej (1).
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(57) Przedmiotem wynalazku jest sposób wysokorozdzielczego 
obrazowania fluoroscencyjnego wykorzystujący znaczniki fluore-
scencyjne w postaci nanoluminoforów domieszkowanych jonami 
ziem rzadkich wykazujących długi czas życia, obejmujący oświe-
tlanie badanej struktury wiązką światła będącą złożeniem dwóch 
wiązek laserowych, pierwszą wzbudzającą o pierwszej długości 
fali posiadającą poprzeczny profil gaussowski, drugą wygaszającą 
o drugiej długości fali posiadającą profil poprzeczny w kształcie 
obwarzanka, rejestrowanie obrazu emisji świetlnej z barwników 
fluorescencyjnych oraz oświetlanie pierwszą wiązką światła posia-
dającą profil gaussowski powodując wygaszenie emisji świetlnej 
z długożyciowych znaczników fluorescencyjnych. Przedmiotem 
wynalazku jest również zastosowanie nanoluminoforów domiesz-
kowanych jonami ziem rzadkich wykazujących długi czas życia, 
jako znaczników fluorescencyjnych w wysokorozdzielczym obra-
zowaniu fluorescencyjnym.
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(57) Sprzęgło zawiera człon bierny (1) z walcową wnęką czołową, 
w której w położeniu współosiowym osadzona jest tuleja prowa-
dząca (4) zamocowana śrubą centralną (8). W strefie czołowej tuleja 
prowadząca (4) ma kołnierz (4a) i na końcu odsądzenie centrują-
ce (4b) pasowane w członie czynnym (2). Do czołowej powierzchni 
obrzeża członu biernego (1) zamo cowany jest śrubami (7) pierścień 
tarczy ciernej (3), o grubości (g) równej i położeniem poosiowym 
pokrywający się z szerokością kołnierza (4a). We wnęce czołowej 
znajdują się: pierścień osadczy (5) i łby łączników śrubowych (6), 
z których pierścień osadczy (5) przylega do wystającego w prze-
strzeń wnęki czołowej fragmentu powierzchni tarczy ciernej (3) 
i jednocześnie do tylnej powierzchni kołnierza (4a). Łączniki śrubo-
we (6) przeprowadzone są przez wolną pierścieniową przestrzeń 
między średnicą wewnętrzną (d3) tarczy ciernej (3) i średnicą ze-
wnętrzną (d4a) kołnierza (4a). Urządzenie do nastawy obciążenia 
skrętnego w układzie mocy krążącej zawierającym sprzęgło z na-
stawnym kątem środkowym zawiera podporę osadzoną w pro-
wadnicy oraz dźwignię obciążającą. Podpora ma gniazdo o kształ-
cie wycinka pobocznicy walca o średnicy i szerokości powierzchni 
tarczy członu biernego (1) oraz zaopatrzona jest w ząb wprowa-
dzany w gniazdo zaczepowe członu biernego (1) podczas regulacji 
obciążenia skrętnego sprzęgła (1, 2).
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