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A1 (21) 428306 (22) 2018 12 21

(51) G01V 1/16 (2006.01) 
 G01V 1/52 (2006.01)

(71) AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA  
IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE, Kraków; 
POLITECHNIKA GDAŃSKA, Gdańsk; INSTYTUT NAFTY 
I GAZU PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY, Kraków; 
POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO 
SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa

(72) CYGAL ADAM; MATUŁA RAFAŁ; WANDYCZ PAWEŁ; 
PASTERNACKI ANDRZEJ; MAĆKOWSKI TOMASZ

(54) Mobilne stanowisko sejsmometryczne
(57) Przedmiotem zgłoszenia jest mobilne stanowisko sejsmo-
metryczne zawierające obudowę składającą się z podstawy, ścia-
nek bocznych oraz pokrywy, oraz czujnik charakteryzuje się tym, 
że do podstawy (2) zamocowany jest czujnik (6), który jest przykry-
ty warstwą materiału wygłuszającego szumy zewnętrzne (14), przy 
czym podstawę (2) obudowy (1) stanowi płyta betonowa lub płyta 
tarnamidowa a ścianki boczne oraz pokrywa wykonane są z two-
rzywa sztucznego lub drewna. Wewnątrz obudowy (1) pomiędzy 
podstawą (2) a pokrywą ochronną (15) zamocowana jest w sposób 
rozłączalny pierwsza pozioma platforma (8), na której z użyciem 
podkładki (11) zamocowany jest rejestrator (10), przy czym do dna 
pokrywy ochronnej (15) zamocowany jest materiał wygłuszają-
cy (16) oraz uszczelnienie (21).

(9 zastrzeżeń)

A1 (21) 428228 (22) 2018 12 18

(51) G02B 3/14 (2006.01) 
 G02B 3/10 (2006.01) 
 G01F 1/00 (2006.01) 
 G02B 7/04 (2006.01) 
 G02B 27/00 (2006.01)

(71) UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA 
W POZNANIU, Poznań

(72) DOBEK KRZYSZTOF; BRAZEVIC SABINA

(54) Układ optyczny z soczewką o pasywnie zmiennej 
ogniskowej i urządzenie zawierające taki układ

(57) Przedmiotem zgłoszenia jest układ optyczny o pasywnie 
zmiennej ogniskowej z użyciem cieplnej soczewki zmienno-
ogniskowej oraz urządzenie zawierające taki układ. Przedmiotem 
zgłoszenia jest układ zawierający pasywną soczewkę cieplną zło-
żoną co najmniej z płytki płaskorównoległej zbudowanej z ter-
mo-optycznego materiału fotochromowego, pierwszego lustra 
dichroicznego odbijającego światło lasera grzejącego w kierunku 

płytki z materiału fotochromowego, a przepuszczającego światło 
obrazowane przez soczewkę, drugiego lustra dichroicznego od-
bijającego światło otoczenia zewnętrznego, a przepuszczającego 
światło obrazowane przez soczewkę oraz lasera grzejącego. Pasyw-
na soczewka cieplna pełni funkcję zmiennoogniskowej soczewki 
układu obrazującego wytwarzanej samorzutnie w materiale fo-
tochromowym pod wpływem wiązki światła laserowego (7) oraz 
wiązki światła zewnętrznego (9) o zmieniającej się intensywności.

(10 zastrzeżeń)

A1 (21) 428298 (22) 2018 12 27

(51) G06K 9/62 (2006.01) 
 G06T 7/44 (2017.01)

(71) POLITECHNIKA ŁÓDZKA, Łódź
(72) PEŁCZYŃSKI PAWEŁ; OLEJNIK KONRAD; 

KHADZHYNOVA SVITLANA

(54) Sposób identyfikacji wytłoczonych wzorów 
na papierach higienicznych

(57) Sposób identyfikacji wzorów wytłoczonych na papierach 
higienicznych polegający na przygotowaniu próbki papieru za-
wierającej reprezentatywny dla danego wyrobu wzór tłoczenia lub 
reprezentatywny fragment tego wzoru, przy czym w przypadku 
wzorów bezbarwnych wzór tłoczenia lub reprezentatywny frag-
ment tego wzoru poddaje się wizualizacji, następnie zarejestrowa-
niu obrazu cyfrowego wzoru lub fragmentu wzoru naniesionego 
na tę próbkę i jego poddaniu filtracji dolnoprzepustowej, konwer-
sji na obraz monochromatyczny, filtracji medianowej i binaryzacji 
z adaptacją progu jasności, a następnie wykonaniu analizy porów-
nawczej obrazu badanej próbki z przygotowanym w taki sam spo-
sób obrazem wzorca stanowiącym punkt odniesienia w procesie 
identyfikacji, charakteryzuje się tym, że identyfikacja odbywa się 
przez wyznaczenie minimalnej wartości (MSEmin) błędu średnio-
kwadratowego (MSE) między obrazem badanej próbki, a obrazem 
wzorcowym, przy czym stosuje się procedurę pozycjonowania 
w drodze minimalizacji błędu MSE: MSEmin = mini,j,α (MSE) gdzie: 
i – przesunięcie obrazu B względem obrazu A w poziomie, j – prze-
sunięcie obrazu B względem obrazu A w pionie, α obrót obrazu B 
względem obrazu A, a następnie jeżeli wartość błędu MSEmin otrzy-
mana dla najlepszego dopasowania obrazu badanego do obrazu 
wzorcowego przekracza wartość otrzymywaną podczas porówny-
wania obrazów wzorcowych uzyskanych z różnych obszarów tego 
samego produktu, to przyjmuje się, że są to obrazy wzoru należą-
cego do różnych produktów.

(2 zastrzeżenia)
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(51) G06Q 30/06 (2012.01)

(71) VBA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław;  
POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, Wrocław

(72) CIBORSKI DARIUSZ; LENAR MATEUSZ; SOBECKI JANUSZ; 
CHYNAŁ PIOTR

(54) Sposób wspomagania sprzedaży
(57) Przedmiotem zgłoszenia jest sposób wspomagania sprze-
daży przedstawiony na rysunku, który dostarcza informacji oraz 
rekomendacji, co do dynamiki i asortymentu zamówień oraz stoso-
wanej polityki cenowej i promocyjnej w zależności od parametrów 
sprzedaży danego sklepu, danej branży, zainteresowań klientów 


