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prezentację sygnału, oraz etap identyfikacji odbiornika, cechuje się 
tym, że etap pomiaru prądu przeprowadza się cyklicznie zapamię-
tując reprezentację sygnału, a ponadto w trakcie wykonywania 
etapu pomiaru prądu generuje się cykliczny sygnał impulsowy 
zsynchronizowany z określoną fazą napięcia zasilania sieci, nato-
miast w trakcie etapu identyfikacji wyznacza się różnicę pomiędzy 
bieżącą reprezentacją sygnału prądu a zapamiętaną reprezentacją 
sygnału prądu i różnicę tę porównuje się z zespołem wzorców od-
powiadających odbiornikom, wybierając najbliższy wzorzec. Jako 
wynik identyfikacji przyjmuje się odbiornik odpowiadający najbliż-
szemu wzorcowi. Przedmiotem zgłoszenia jest również urządzenie 
do realizacji tego sposobu, przedstawiony na rysunku.
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(54) Sposób oznaczania aktywności 
promieniotwórczego ołowiu pb-210 
na wkładach filtracyjnych, zwłaszcza w bateriach 
filtroseparatorów gazu oraz układ urządzeń 
do oznaczania aktywności promieniotwórczego 
ołowiu pb-210 na wkładach filtracyjnych, zwłaszcza 
w bateriach filtroseparatorów

(57) Sposób oznaczania aktywności promieniotwórczego ołowiu 
Rb-210 na wkładach filtracyjnych zwłaszcza w bateriach filtrosepa-
ratorów gazu, polega na tym, że za pomocą znanych metod pomia-
rowych dokonuje się pomiaru średniego stężenia radonu Rn-222 
w gazie przepływającym przez filtroseparator, a także strumienia 
objętości gazu i średniej zawartości cząstek stałych w gazie, nato-
miast aktywność ołowiu Pb-210 w pyle zgromadzonym na wkła-
dzie filtracyjnym oblicza się z zależności teoretycznej na podsta-
wie wyników pomiarów wspomnianych wyżej parametrów. Układ 
urządzeń do oznaczania aktywności promieniotwórczego ołowiu 
Pb-210 na wkładach filtracyjnych, zwłaszcza w bateriach filtrosepa-
ratorów, charakteryzuje się tym, że posiada dwa obwody pomiaro-
we: podłączony równolegle do gazociągu (1) obwód pomiarowy 
frakcji stałej, a także wyprowadzony z gazociągu (1) lub z obwodu 
pomiarowego frakcji stałej i posiadający odprowadzenie do atmos-
fery, obwód pomiarowy stężenia radonu Rn-222.
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(54) przestrajalna mikrownęka optyczna do modulacji 
generacji specyficznego promieniowania

(57) Przedmiotem niniejszego wynalazku jest przestrajalna mi-
krownęka optyczna do modulacji i do generacji specyficznego 
promieniowania, charakteryzująca się tym, że na podłożach (1) 
zawiera elektrody (2) ujęte w strukturze luster (3) dielektrycznych 
lub metalicznych albo, na których znajdują się co najmniej dwa 
lustra (3) dielektryczne lub metaliczne, korzystnie rozmieszczone 
w odległości stanowiącej wielokrotność ½ lambda, gdzie długość 
lambda oznacza długość centralnej fali modu wnęki, przy czym 
wnęka pomiędzy lustrami wypełniona jest materiałem (5) zmienia-
jącym efektywny współczynnik załamania światła pod wpływem 
pól zewnętrznych, takich jak pole elektryczne, magnetyczne, ter-
miczne i naprężenia mechaniczne.
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(54) Sposób przeprowadzenia migracji systemu 
informacyjnego zachowującego dostępność 
działania w środowisku chmurowym

(57) Przedmiotem wynalazku jest metoda przeprowadzenia mi-
gracji systemu informacyjnego w środowisku chmurowym, pod-
czas którego system informacyjny pozostaje dostępny. Opisywana 
metoda migracji ma zastosowanie dla systemu informacyjnego 
przenoszonego pomiędzy jednorodnymi ekosystemami chmuro-
wymi, które tworzą środowisko chmurowe. Migrowany system in-
formacyjny posiada architekturę wysokiej dostępności, co oznacza, 
że każdy z jego elementów jest redundantny.
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(54) Sposób zindywidualizowanej segregacji odpadów
(57) Przedmiotem zgłoszenia jest sposób zindywidualizowanej 
segregacji odpadów, mający zastosowanie w procesie wstępne-
go pozyskiwania surowców wtórnych z odpadów komunalnych. 
Sposób zindywidualizowanej segregacji odpadów, obejmujący 
wstępną segregację odpadów przez użytkownika na poszczegól-
ne frakcje (f), zautomatyzowany proces ważenia, charakteryzuje się 
tym, że za pomocą indywidualizującego urządzenia (A), korzystnie 
w miejscu przeznaczonym do gromadzenia odpadów (M) persona-


