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wewnętrznej naczynia pomiarowego umieszczony jest czujnik od-
ległości do pomiaru położenia powierzchni rozdziału ciecz - gaz.

(3 zastrzeżenia)
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(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.
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(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.
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(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 


