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w tylną pionową ścianę (2), zabezpieczającą przed rykoszetowa-
niem pocisków, połączoną z pionową, tylną ścianą (3) kulochwy-
tu głównego (1), przy czym wysokość tylnej pionowej ściany (2) 
zabezpieczającej jest większa niż wysokość tylnej ściany (3) kulo-
chwytu głównego (1).

(4 zastrzeżenia)

DZIAŁ G

A1 (21)  (22) 2014 03 07

(51) G01B 11/16 (2006.01) 
 G01B 11/24 (2006.01) 
 G01N 21/55 (2014.01) 
 G01M 11/02 (2006.01)

(71) JTB GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Poznań

(72) BARTNIK TOMASZ; POPEK KAROL

(54)

(57) Stanowisko do wzrokowej kontroli zawiera panele diodo-
we (1), składające się z połączonych ze sobą opraw oświetlenio-
wych (2, 3, 4), wyposażonych w moduły z diodami świecącymi. 
Każdy panel diodowy ma postać wąskiego obramowania otacza-
jącego z trzech stron kontrolowany obiekt, a poszczególne pane-
le diodowe usytuowane są w odstępach, równolegle względem 
siebie. Na podłodze stanowiska są białe pasy (5) pomalowane 
farbą odbijającą strumień świetlny. Panel diodowy (1) ma dwie 
pionowe oprawy oświetleniowe (2), przechodzące w ukośnie usy-
tuowane oprawy oświetleniowe (3), łączące się ze sobą poziomo 
usytuowaną oprawą oświetleniową (4). Na końcach stanowiska za-
mocowane są do konstrukcji nośnej (7) oprawy oświetleniowe (6), 
wyposażone w moduły z diodami świecącymi. Moduły z diodami 
świecącymi, znajdujące się w oprawach oświetleniowych (2, 3, 4, 6)  
zakryte są mleczną płytką pleksi. Stanowisko służy do wzrokowej 
kontroli jakości karoserii samochodowych, sprzętu AGD, mebli 
celem sprawdzenia czy występują usterki w postaci nierówności, 
zarysowań, błędów konstrukcyjno-technologicznych, zmatowień 
i innych.

(4 zastrzeżenia)

A1 (21) 408367 (22) 2014 03 11

(51) G01C 11/00 (2006.01) 
 G01C 3/00 (2006.01) 
 G01C 15/00 (2006.01) 
 G01C 19/66 (2006.01)

(71) GALIŃSKI JAN, Warszawa; KOWALSKI HENRYK, 
Warszawa; MISIORNY KAZIMIERZ ANDRZEJ, Poznań

(72) GALIŃSKI JAN; KOWALSKI HENRYK;  
MISIORNY KAZIMIERZ ANDRZEJ

(54)

(57) Przedmiotem wynalazku jest sposób wyznaczania położe-
nia punktów w przestrzeni Ziemi za pomocą światła laserowego 
charakteryzujący się tym, że naprzód wyznacza się wektory prze-
strzenne związane z przemieszczeniem punktu, po czym według 
tych wektorów ustawia się dwa żyroskopy laserowe (ZL1) i (ZL2), 
przy czym sygnały pomiarowe ściśle zależne od czasu lokalnego (t) 
i generowane przez te żyroskopy stanowią podstawę do wyzna-
czenia szerokości i długości geograficznej wyznaczanego punktu 
w geoprzestrzeni. Przedmiotem wynalazku jest również urządzenie 
do wyznaczania położenia punktów w przestrzeni Ziemi za pomo-
cą światła laserowego wyposażone w zegar czasu lokalnego, w ze-
spół żyroskopów laserowych, przetwornik pomiaru prędkości linio-
wej i pamięć stałą, charakteryzujące się tym, że układ żyroskopów 
składa się z dwóch żyroskopów laserowych dwuczęstotliwościo-
wych (ZL1) i (ZL2), których płaszczyzny pomiarowe są wzajemnie 
prostopadłe.

(7 zastrzeżeń)

A1 (21) 407380 (22) 2014 03 03

(51) G01L 7/00 (2006.01)

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

(72) BRANNY MARIAN; BRODA KRZYSZTOF; FILIPEK WIKTOR

(54)

(57) Przyrząd zawierający naczynie pomiarowe i miernik ciśnie-
nia gazu, charakteryzuje się tym, że naczynie pomiarowe (1) ma 
kształt zamkniętego płaskiego pojemnika, napełnionego cieczą 
do około połowy wysokości. Do dolnej przestrzeni wewnętrznej 
doprowadzony jest przewód (3) z cieczą, której ciśnienie jest mie-
rzone, a do górnej przestrzeni wewnętrznej doprowadzony jest 
przewód łączący naczynie z zewnętrznym medium gazowym po-
przez miernik różnicy ciśnień gazu i równocześnie poprzez zawór 
odcinający. Ponadto w dolnej i górnej przestrzeni naczynia pomia-
rowego umieszczone są czujniki mierników temperatury oraz czuj-
nik miernika wilgotności medium gazowego. W górnej przestrzeni 
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wewnętrznej naczynia pomiarowego umieszczony jest czujnik od-
ległości do pomiaru położenia powierzchni rozdziału ciecz - gaz.

(3 zastrzeżenia)

A1 (21) 407381 (22) 2014 03 03

(51) G01L 7/00 (2006.01)

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

(72) BRANNY MARIAN; BRODA KRZYSZTOF; FILIPEK WIKTOR

(54)

(57) Sposób pomiaru oparty jest na pomiarze ciśnienia gazu w na-
czyniu przetwarzającym. Co najmniej dwa naczynia przetwarzają-
ce, o zbliżonej konstrukcji, przed rozpoczęciem pomiaru napełnia 
się cieczą do około połowy wysokości, wyrównuje się ciśnienia 
gazu ponad zwierciadłem swobodnym cieczy w tych naczyniach. 
Następnie odcina się bezpośrednie połączenie górnych części 
naczyń, łączy się dolne przestrzenie naczyń z punktami pomiaru 
różnicy ciśnień hydrostatycznych. Mierzy się różnicę ciśnienia gazu 
pomiędzy górnymi przestrzeniami tych naczyń a wynik przelicza 
się na różnicę ciśnienia hydrostatycznego. Układ ma naczynie prze-
twarzające (1) w kształcie zamkniętego płaskiego pojemnika prze-
dzielonego szczelną przegrodą (2) na co najmniej dwie wydzielone 
części. Do dolnych przestrzeni wewnętrznych tych części dopro-
wadzone są przewody przyłączeniowe (5) z punktów pomiaru, 
natomiast górne przestrzenie wewnętrzne połączone są ze sobą 
przewodem, na którym zamontowane są równolegle zawór odci-
nający (6) oraz manometr różnicowy (7). Układ może mieć dwa od-
rębne naczynia przetwarzające (3), o zbliżonej konstrukcji, w czasie 
pomiaru nieruchome względem siebie. Układ ma ponadto czujniki 
mierników temperatury gazu (8) i cieczy (9) oraz czujniki do po-
miaru wilgotności gazu (10). W każdym naczyniu przetwarzającym 
zamontowany jest czujnik położenia (11) zwierciadła swobodnego 
cieczy.

(8 zastrzeżeń)

A1 (21)  (22) 2015 03 03

(51) G01M 1/32 (2006.01) 
 H02K 15/16 (2006.01) 
 B23K 37/04 (2006.01)

(31) 102014103297.7 (32) 2014 03 12 (33) DE

(71) Schenck RoTec GmbH, Darmstadt, DE
(72) MUTH CHRISTIAN, DE

(54)
 

(57) W urządzeniu przeciwelektroda (1) ma korpus nośny (2) i kor-
pus wahliwy (6), które mają zwrócone ku sobie, przystające sferycz-
ne powierzchnie podparcia (5, 8), którymi są przykładane do sie-
bie nawzajem. Korpus wahliwy (6) jest tak zamocowany ruchomo 
na korpusie nośnym (2), że może on wykonywać ograniczone ruchy 
wahliwe we wszystkie strony. Za pomocą umieszczonej pomiędzy 
korpusem nośnym (2) i korpusem wahliwym (6) sprężyny (14) może 
być wytwarzana szczelina pomiędzy sferycznymi powierzchniami 
podparcia (5, 8), wskutek czego powierzchnia styku (20) może się 

ustawić na przeciwpowierzchni wirnika przed dociśnięciem przez 
siłę zgrzewania. Wynalazek dotyczy ponadto korpusu wahliwego 
dla tego urządzenia.

(10 zastrzeżeń)

A1 (21) 407439 (22) 2014 03 07

(51) G01M 3/00 (2006.01) 
 G06F 19/00 (2011.01) 
 G01F 1/00 (2006.01)

(71) ZAPSOFT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław

(72) ZMARZŁY MARCIN; STANISŁAWSKI WŁODZIMIERZ

(54)

(57) Sposób diagnostyki wycieku w sieci wodociągowej polega 
na wykorzystaniu uproszczonego modelu hydraulicznego sieci 
wodociągowej, strojonego na bieżąco danymi pomiarowymi ak-
tualnymi i historycznymi z wprowadzonym hipotetycznym wycie-
kiem, do lokalizacji wycieku z dokładnością do segmentu, poprzez 
zastosowanie komparatora porównującego aktualny wektor po-
miarów głównie ciśnień w sieci wodociągowej z odpowiedziami 
modeli na aktualny przepływ w sieci z odpowiednio dobranymi 
hipotetycznymi wyciekami rozłożonymi w segmencie, przy czym 
komparator wskazuje model z segmentem, w którym wystąpił 
diagnozowany wyciek, a następnie sposób polega na określeniu 
wielkości zlokalizowanego wycieku, poprzez zastosowanie kom-
paratora aktualnego wektora pomiarów głównie ciśnień z odpo-
wiedziami modeli sieci wodociągowej, z odpowiednio dobranymi 
hipotetycznymi wyciekami w jednym wybranym węźle segmentu 
z wyciekiem, przy czym odpowiedź komparatora wskazuje model 
z najlepiej dopasowaną wielkością poszukiwanego wycieku.

(4 zastrzeżenia)

A1 (21) 407291 (22) 2014 03 05

(51) G01N 27/72 (2006.01) 
 G01R 33/12 (2006.01)

(71) INSTYTUT ELEKTROTECHNIKI, Warszawa
(72) GAWORSKA-KONIAREK DOMINIKA; BAJOREK JERZY; 

WILCZYŃSKI WIESŁAW

(54)

(57) Przedmiotem wynalazku jest układ do pomiaru właściwo-
ści materiałów magnetycznie miękkich, zwłaszcza blach i taśm 
o dowolnym kształcie, metodą nieniszczącą. Układ ma generator 
połączony poprzez blok kondycjonowania sygnału, filtr aktywny 
i wzmacniacz mocy z wejściem głowicy pomiarowej, której co naj-
mniej jedna para zacisków wyjściowych połączona jest poprzez 
układ kondycjonowania sygnałów pomiarowych i układ zbierania 
danych z przetwornikiem analogowo-cyfrowym podłączonym 
do mikroprocesora, natomiast mikroprocesor połączony jest z ekra-
nem oraz przez układ sterowania blokiem kondycjonowania sygna-
łu z układem kondycjonowania sygnałów pomiarowych, poprzez 
układ sterowania generatorem z generatorem i jednocześnie po-
przez układ sterowania bocznikiem z bocznikiem włączonym po-
między głowicę pomiarową i masę układu. Głowica pomiarowa ma 
co najmniej jeden obwód wzbudzający wykonany z co najmniej 
jednego jarzma magnesującego w kształcie litery U stanowiącego 
magnetowód (14), na którym umieszczona jest co najmniej jedna 
cewka magnesująca (16), przy czym poniżej dolnej powierzchni 


