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do temperatury granicy płynięcia, po czym przetłacza się przez 
próbnik (7) i dokonuje pomiarów siły nacisku tłoka (8), przesunięcie 
tłoka (8) w określonym czasie oraz masę i objętość przetłoczonego 
tworzywa, i ewidencjonuje się dane do porównania z danymi wzor-
ca. Przedmiotem wynalazku jest również zespół do realizacji sposo-
bu, który, stanowi cylinder (6), mający z jednej strony zamknięcie 
w postaci próbnika (7), zaś wewnątrz ma osadzony suwliwie tłok (8), 
połączony przez tensometryczny moduł (10) pomiaru siły, przeno-
szonej na trzpień tłoka (8) z układu napędowego.

(8 zastrzeżeń)

A1 (21) 406255 (22) 2013 11 26

(51) G01R 19/02 (2006.01)
 G01R 19/25 (2006.01)

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

(72) BIEŃ ANDRZEJ; KOWALSKI JAKUB

(54) Sposób i układ do pomiaru wartości skutecznej 
napięcia, prądu i mocy czynnej

(57) Sposób pomiaru polega na próbkowaniu stanu komparato-
rów porównujących wartości mierzonych wielkości z napięciem re-
ferencyjnym, a następnie dokonaniu obliczeń wartości skutecznej. 
Charakteryzuje się tym, że próbkowanie stanu co najmniej jednego 
komparatora wykonuje się w momentach wybranych losowo za po-
mocą sygnałów z generatora impulsów o losowej długości czasu 
odstępu pomiędzy generowanymi impulsami. Wszystkie wyniki 
próbkowania wprowadza się do bufora danych a następnie z bufora 
danych przesyła się do jednostki obliczeniowej uzupełnionej ukła-
dem formującym sygnał losowy. Układ do pomiaru wartości sku-
tecznych składający się z co najmniej jednego komparatora, źródła 
napięcia referencyjnego oraz jednostki obliczeniowej. Wyjście każ-
dego komparatora (1) połączone jest z wejściem bufora pamięci da-
nych (2), a wyjście sygnałowe bufora pamięci danych (2) połączone 
jest z jednostką obliczeniową (3). Ponadto do wejścia wpisującego 
bufora pamięci danych dołączony jest generator impulsów (4) o lo-
sowej długości czasu odstępu pomiędzy generowanymi impulsami 
uzupełniony układem formującym (5) sygnał losowy.

(2 zastrzeżenia)
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(51) G01R 19/02 (2006.01)
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(71) AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA 
IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE, Kraków

(72) BIEŃ ANDRZEJ; KOWALSKI JAKUB

(54) Sposób pomiaru i układ do pomiaru wartości 
skutecznej napięcia, prądu i mocy czynnej

(57) Sposób pomiaru polega na próbkowaniu stanu komparato-
rów porównujących wartości mierzonych wielkości z napięciem 
referencyjnym, a następnie dokonaniu obliczeń wartości skutecz-
nej. Charakteryzuje się tym, że próbkowanie stanu komparatorów 
wykonuje się ze stałą częstotliwością i wszystkie wyniki próbkowa-
nia wprowadza się do bufora danych. Następnie z bufora danych 
do jednostki obliczeniowej przesyła się wyniki wybrane losowo 
za pomocą generatora impulsów o losowej długości czasu odstępu 
pomiędzy generowanymi impulsami uzupełnionego układem for-
mującym sygnał losowy. Układ do pomiaru wartości skutecznych 
napięcia składający się z co najmniej jednego komparatora, źródła 
napięcia referencyjnego oraz jednostki obliczeniowej. Wyjście każ-
dego komparatora (1) połączone jest z wejściem bufora pamięci da-
nych (2), a wyjście sygnałowe bufora pamięci danych (2) połączone 
jest z jednostką obliczeniową (3). Ponadto do wejścia wpisującego 
bufora pamięci danych dołączony jest generator impulsów (4) o lo-
sowej długości czasu odstępu pomiędzy generowanymi impulsa-
mi uzupełniony układem formującym (5) sygnał losowy.

(2 zastrzeżenia)
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(71) FUNDACJA POLSKIE CENTRUM FOTONIKI 
I ŚWIATŁOWODÓW, Rogoźnica

(72) HOŁDYŃSKI ZBIGNIEW; SZOSTKIEWICZ ŁUKASZ; 
NASIŁOWSKI TOMASZ; PAWLIK KATARZYNA JOANNA; 
NAPIERAŁA MAREK ADAM; TENDERENDA TADEUSZ; 
MURAWSKI MICHAŁ; SZYMAŃSKI MICHAŁ; 
OSTROWSKI ŁUKASZ; SŁOWIKOWSKI MATEUSZ; 
ZIOŁOWICZ ANNA KATARZYNA; STĘPIEŃ KAROL

(54) Mikrostrukturalny światłowód z selektywnie 
powiększonymi przestrzeniami o zmniejszony 
współczynniku załamania światła zwłaszcza 
do generacji efektów nieliniowych i pomiaru 
naprężeń

(57) Mikrostrukturalny światłowód z selektywnie powiększonymi 
przestrzeniami o zmniejszonym współczynniku załamania światła 
zwłaszcza do generacji efektów nieliniowych i pomiaru naprężeń 
z umieszczonymi pierścieniowo wokół otoczonego płaszczem 
rdzenia (1) przestrzeniami o zbliżonym do okręgu przekroju po-
przecznym i o zmniejszonym współczynniku załamania światła, 
zwłaszcza do generacji efektów nieliniowych i pomiaru naprężeń 
wykonany ze szkła, korzystnie szkła krzemionkowego lub polimeru, 
w którym przestrzenie umieszczone pierścieniowo wokół rdzenia 
wypełnione są korzystnie gazem, korzystnie powietrzem lub cieczą 
lub polimerem i umieszczone są w węzłach heksagonalnej siatki 
o odległości pomiędzy węzłami siatki równej stałej sieci, w którym 
wokół jednomodowego rdzenia umieszczone są co najmniej trzy 


