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PROJEKTY BADAWCZE
ZREALIZOWANE DLA PRZEMYSŁU
Prototypowe stanowiska pomiarowe dla PKP Cargo
Prace badawcze nad analizą jakości wideo i i dźwięku
na smartfonach dla Nokia Solution and Networks
Budowa nowoczesnego systemu sterowania
specjalistycznej prasy hydraulicznej dla ASSO

Prototypowe stanowiska pomiarowe dla PKP cARGO

Amortyzatory

Stanowisko do amortyzatorów kolejowych
Cel projektu: Umożliwienie przeprowadzania badań używanych amortyzatorów w celu oceny ich
stopnia zużycia oraz kwalifikacji do dalszej eksploatacji.
→ Zautomatyzowane pomiary właściwości hydraulicznych amortyzatorów kolejowych,
→ Uniwersalność umożliwiająca przezbrajanie stanowiska pod różne typy amortyzatorów
np.: EUW 074700 i EUW 070000,
→ Zgodność z normami pomiarowymi, BHP i instrukcjami utrzymania amortyzatorów hydraulicznych
(CEMT2b-621/11/09).
→ Mobilność, stanowisko posiada możliwość transportu poziomego w ramach zakładu.
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Pantografy
Pantografy
kolejowe

Stanowisko do pantografów kolejowych

Cel
projektu:
Cel projektu: Umożliwienie przeprowadzania badań używanych pantografów w celu oceny ich

Umożliwienie
przeprowadzania
badań
pantografów
stopnia zużycia
oraz kwalifikacji
doużywanych
dalszej eksploatacji.
w celu oceny ich stopnia zużycia oraz kwalifikacji do dalszej eksploatacji
→ Zautomatyzowane pomiary właściwości pantografów z napędem pneumatycznym w warunkach
statycznych,
Wymagania
techniczne:
→
Uniwersalność
testowanie
różnych typów
pantografów
i z różnymi
typami nakładek,
→ Zautomatyzowaneumożliwiająca
pomiary właściwości
pantografów
z napędem
pneumatycznym
w warunkach
→ Zgodność z normą pomiarową PN-K-91001:1997, BHP, WTWiO i instrukcjami utrzymania
statycznych,
pantografów,
→ Uniwersalność
umożliwiająca testowanie różnych typów pantografów i z różnymi typami nakładek,
→
Mobilność,
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możliwość transportu
poziomego
w ramach
zakładu,
→ Zgodność
z normą
pomiarową
PN-K-91001:1997,
BHP, WTWiO
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→ Prosta obsługa – minimalizacja wymagań odnośnie wiedzy dla operatora stanowiska.
pantografów,
→ Mobilność, stanowisko posiada możliwość transportu poziomego w ramach zakładu,
→ Prosta obsługa – minimalizacja wymagań odnośnie wiedzy dla operatora stanowiska.

Wyłączniki
BWS

Stanowisko do wyłączników nadprądowych szybkich
Cel projektu: Modernizacja stanowiska w celu automatyzacji procesu pomiarowego wyłączników
szybkich prądu stałego.
→ Automatyzacja procesu pomiarowego, automatyczne zadawanie parametrów i wykonanie całej
sekwencji pomiarowej,
→ Elektroniczna archiwizacja i generowanie raportów,
→ Pomiar dodatkowych parametrów jak siła docisku styków i pomiar rozwarcia styków głównych,
→ Zgodność normami pomiarowymi, BHP i instrukcjami utrzymania wyłączników prądu stałego BWS,
→ Wykorzystanie istniejącego już zasilacza prądu stałego.
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Prace badawcze nad analizą jakości wideo i dźwięku
na Smartfonach dla Nokia Solution and Networks
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Cel projektu: Badanie możliwości porównania jakości wyświetlanego video na różnego rodzaju
urządzeniach mobilnych.
→ Umożliwienie porówniania subiektywnych odczuć odbiorcy zwiazanych z oglądaniem materiału
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video,
→ Odzwierciedlenie obiektywnych wyników matematycznych z subiektywnymi odczuciami odbiorcy,
→ Zapewnienie powtarzalności wyników poprzez pełną automatyzację procesu testowania,
→ Propozycja metod porównywania video uwzględniających różne wielkości i rozdzielczości
wyswietlaczy,
→ Symulacja rzeczywistych warunków ergonomicznego użytkowania telefonów.
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Sound Box

Jakość usuwania szumów na smartfonach
Cel projektu: Budowa urządzenia umożliwiającego analizę jakości usuwania szumu w czasie rozmowy
przez telefon komórkowy
→ Umożliwienie porównania subiektywnych odczuć odbiorcy w czasie rozmowy w zaszumionym
środowisku,
→ Zapewnienie powtarzalności poprzez skuteczną izolację zewnętrznych szumów,
→ Propozycja fizycznej konstrukcji urządzenia wspierając różne wielkości smartfonów i tabletów,

Budowa nowoczesnego systemu sterowania
specjalistycznej prasy hydraulicznej dla ASSO

Prasa Talent

Modernizacja systemu sterowania prasy hydraulicznej
oraz wykonanie projektów automatyzacji linii produkcyjnej
Cel projektu: Odtworzenie systemu sterowania szwedzkiej prasy “Talent” opeartego o rozwiązania
z lat 80. XX w.
→ Odtworzenie oryginalnego zakresu funkcjonalności sterowania,
→ Zastosowanie nowoczesnych rozwiązań informatycznych do budowa układów kontroli ruchu
i siły przyłożonej,
→ Zwiększenie kontroli nad pracą maszyny i jej właściwości produkcyjnych,
→ Poprawa sprawności maszyny,
→ Przeprowadzenie działań rozpoznawczych.

PATENTY I WZORY UŻYTKOWE
Zdrowie i wsparcie osób niepełnosprawnych
Inne urządzenia pomiarowe powszechnego użytku
Transport szynowy i kolej
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zdrowie i wsparcie osób Niepełnosprawnych

wielu emiterów światła o wiązkach skupionych lub rozproszonych, kształtowanie obrazu

naświetlanej powierzchni, indywidualne ustawienie rodzaju pracy emiterów promieniowania
– praca ciągła, praca impulsowa, natężenie wiązki promieniowanej, itp. obliczenie dawki
napromieniowania za czas trwania zabiegu lub w określonych przedziałach czasu.
Wynalazek umożliwia również wykonywanie zabiegów leczniczych z wykorzystaniem
innego rodzaju emiterów promieniowania niż emitery światła podczerwonego np. emiterów
promieniowania światła ultrafioletowego, światła widzialnego , światła z usuniętym widmem
światła ultrafioletowego itp. tzw. światło terapia lub emiterów promieniowania jonizującego .

P.398251

Wielozadaniowy promiennik światła sterowany przez komputer,
przeznaczony do zastosowań profilaktycznych, leczniczych
i terapeutycznych
Fig.1.

Przedmiotem wynalazku jest wielozadaniowy, bezpieczny w użytkowaniu, promiennik światła,
zwłaszcza podczerwonego, którego praca sterowana jest przez komputer, przeznaczony do zastosowań
profilaktycznych, leczniczych i terapeutycznych umożliwiający bezpieczne przeprowadzanie zabiegów
prewencyjnych, leczniczych i rehabilitacyjnych, z wykorzystaniem wielu wytworzonych przez urządzenie
i odpowiednio uformowanych wiązek światła podczerwonego. Pacjenta umieszcza się na łożu (1),
ustawianym przestrzennie automatycznie przez zespół siłowników (2), który jest sterowany przez
sygnały wypracowane przez komputer PC (10). Danymi pomiarowymi, przesyłanymi do komputera są
informacje uzyskiwane z: kamery podczerwieni (4), trzech czujników odległości (19) zamontowanych
w głowicy zintegrowanej (11).

P.399524

Sposób i urządzenie wspomagające proces rozpoznawania
elementów w przestrzeni przez osoby niewidzące
Przedmiotem wynalazku jest sposób i urządzenie wspomagające proces rozpoznawania elementów
w przestrzeni przez osoby niewidzące przeznaczone do zastosowań medycznych w procesie leczenia,
rehabilitacji i użytkowania przez osoby ze ślepotą wrodzoną lub nabytą. Istota wynalazku jest
oparta na analizie obrazu optycznego, otaczającej niewidomego przestrzeni, uzyskanego za pomocą
przetworników optyczno-elektronicznych (1÷16) zamontowanych w uchwycie nagłownym w kształcie
oprawek okularów. Obraz jest analizowany w procesorze wizyjnym w celu przypisania danego elementu
przestrzeni do określonej klasy wzorców obrazu. Określana jest jego odległości, lokalizacja kierunkowa
i prędkości poruszania się względem niewidomego.

P.399525

Urządzenie informujące osoby głuche o występowaniu
w jego środowisku wybranych sygnałów akustycznych
Przedmiotem wynalazku jest urządzenie informujące osoby głuche o występowaniu w jego środowisku
wybranych sygnałów akustycznych, jego natężeniu i kierunku rozchodzenia się wykorzystujące
do tego celu zespół mikrofonów (1). Sygnały wyjściowe mikrofonów są zamieniane na postać cyfrową
za pomocą zespołu przetwornika analogowo cyfrowego (3), poddane analizie widmowej za pomocą
szybkiej transformaty Fouriera - FFT, następnie porównane z rozkładami widmowymi sygnałów
wzorcowych w procesorze sygnałowym (4) i w wyniku tego porównania następuje przypisanie ich
do określonego rodzaju sygnałów. Informacja o rodzaju rozpoznanego sygnału jest wyświetlana
na wyświetlaczu LCD lub OLED (10), a informacja o kierunku rozchodzenia się fali akustycznej i jej
natężenie jest wyświetlana za pomocą zespołu wyświetlaczy LED (7). Jednocześnie informacja
o obecności fali akustycznej, jej natężeniu i kierunku rozchodzenia się jest przekazywana
użytkownikowi urządzenia za pomocą sygnalizacji dotykowej zrealizowanej przez zespół przetworników
elektromechanicznych (12) przylegających do jego skóry.

W.121116

Konstrukcja przestrzenna urządzenia informującego osoby
głuche o występowaniu w jego środowisku wybranych sygnałów
akustycznych
Przedmiotem wzoru użytkowego jest konstrukcja przestrzenna urządzenia informującego osoby
głuche o występowaniu w jego środowisku wybranych sygnałów akustycznych poprzez zamianę ich
na postać sygnałów mechanicznych i optycznych wykonana jako jednolita nierozłączna zawierająca
zespół mikrofonów kierunkowych (1), opaskę elastyczną (2), układ elektroniki (3), wyświetlacz LCD
lub OLED (4) wyświetlacz LED (5), magistralę przewodową opaskę elastyczną (7) umieszczoną
na przegubie dłoni użytkownika, na której zamontowane są wyświetlacze (4) i (5), układ sygnalizacji
dotykowej, zrealizowany przez zespół przetworników elektromechanicznych (8) oraz pojemnik
na baterie akumulatorów zasilających urządzenie.

W.120130

Konstrukcja przestrzenna urządzenia wytwarzającego sygnały
transmisji danych dla osób sparaliżowanych wykorzystująca
dotykowy panel rezystancyjny lub dotykowy panel pojemnościowy
Przedmiotem wzoru użytkowego jest konstrukcja przestrzenna urządzenia wytwarzającego sygnały
transmisji danych dla osób sparaliżowanych, wykorzystująca dotykowy panel rezystancyjny lub
dotykowy panel pojemnościowy. Urządzenie składa się z odpowiednio skonfigurowanego do wielkości
schorzenia i wymagań osoby niepełnosprawnej zestawu zawierającego panel czujników (1) (opcjonalnie
dotykowy panel rezystancyjny lub dotykowy panel pojemnościowy), układ kondycjonowania (2),
układ przetwarzania danych, (3), kontroler systemu (4), tworząc jednolitą spójną całość konstrukcyjną.
Dodatkowo wewnątrz obudowy zamontowano, do celów pomiarowo kontrolnych, dwa pirometry (3),
(4), trzy czujniki odległości (5), (6), (7), kamerę termowizyjną (8), projektor obrazu z filtrem zielonym (9).

W.121117

Konstrukcja przestrzenna urządzenia wspomagającego proces
rozpoznawania elementów w przestrzeni przez osoby niewidzące
Przedmiotem wzoru użytkowego jest konstrukcja przestrzenna urządzenia wspomagającego
proces rozpoznawania elementów w przestrzeni przez osoby niewidzące, przeznaczony do zastosowań
medycznych w procesie leczenia, rehabilitacji i użytkowania przez osoby ze ślepotą wrodzoną
lub nabytą. Konstrukcja wykonana jest z części pomiarowej, elementów wykonawczych i jednostki
centralnej, która steruje pracą urządzenia zgodnie z zapisanym w jej pamięci programem
komputerowym. Istota działania urządzenia polega na zamianie obrazu optycznego, otaczającej
niewidomego przestrzeni, za pomocą przetworników optyczno-elektronicznych, elektromechanicznych
oraz urządzeń elektronicznych sterowanych przez cyfrowe procesory sygnałowe na sygnał akustyczne
i mechaniczne. Część pomiarowa urządzenia jest wykonana w postaci uchwytu nagłownego
wykonanego w postaci oprawek okularów gdzie w tarczy lewej i prawej zamontowane są, na elastycznej
odpowiednio uformowanej membranie, w postaci matrycy miniaturowe czujniki refleksyjne odległości
(1), (2), (3), (4) (5), (6), (7), (8), w mostku oprawek zamontowana kamera (9) i czujnik podczerwieni
(10). W zausznikach prawym i lewym zamontowane są refleksyjne czujniki odległości (11) i (12),
czujniki pomiaru natężenia oświetlenia (13) i (14), przetworniki elektroakustyczne (15) i (16), które są
połączone z jednostką centralną urządzenia (18). Do jednostki centralnej podłączone są przetworniki
elektromechaniczne (21) i (22). Część pomiarowa i wykonawcza mogą być połączone z jednostką
centralną łączem przewodowym lub bezprzewodowym.

W.120131

Konstrukcja przestrzenna urządzenia wytwarzającego sygnały
transmisji danych dla osób sparaliżowanych wykorzystująca
piroelektryczne czujniki podczerwieni
Przedmiotem wzoru użytkowego jest konstrukcja przestrzenna urządzenia wytwarzającego sygnały
transmisji danych dla osób sparaliżowanych wykorzystująca piroelektryczne czujniki podczerwieni.
Konstrukcja składa się z zestawu obserwacyjnego ruchu powiek zamontowany w typowych okularach
ochronnych 6, zawierającego czujniki podczerwieni (1) z umieszczonymi na nich soczewkami optycznymi
(2) zamontowanymi w uchwycie (3) na osi (4), w taki sposób, aby istniała możliwość przesunięcia ich
w poziomie oraz możliwość obrotu za pomocą pokrętła obrotowego (5), przewodu elektrycznego (7),
układu kondycjonowania (8), układu przetwarzania danych (9), kontrolera systemu (10) zapewniającego
współpracę urządzenia z centralką sterującą lub komputerem tworząc jednolitą spójną całość
konstrukcyjną.

W.120796

Głowica zintegrowana wielozadaniowego promiennika światła,
zwłaszcza podczerwonego, sterowana przez komputer,
przeznaczona do zastosowań profilaktycznych i leczniczych
Przedmiotem wzoru użytkowego jest konstrukcja przestrzenna głowicy zintegrowanej
wielozadaniowego, bezpiecznego w użytkowaniu, promiennika światła, zwłaszcza podczerwonego,
której praca sterowana jest przez komputer, przeznaczona do zastosowań profilaktycznych, leczniczych
i terapeutycznych, która charakteryzuje się tym, że jest wykonana w oparciu o obudowę z blachy
aluminiowej o kształcie owalu (1), zamontowanej na ramieniu nośnym (10) za pomocą przegubu
(11) umożliwiającego jej obracanie w dowolnym kierunku, wewnątrz obudowy zamontowana
jest kratownica (2), w każdym „boksie” kratownicy zamontowane jest źródło promieniowania
podczerwonego (12), laserowego lub rozproszonego, dodatkowo wewnątrz obudowy zamontowano,
do celów pomiarowo kontrolnych, dwa pirometry (3), (4), trzy czujniki odległości (5), (6), (7), kamerę
termowizyjną (8), projektor obrazu z filtrem zielonym (9).
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Urządzenie do monitorowania czynności
Fig. 9 ruchowych osób

Urządzenie do monitorowania czynności ruchowych osób przeznaczone w szczególności do
informowania personelu medycznego lub osoby opiekującej się ludźmi starszymi, chorymi lub
niepełnosprawnymi o ruchowym zachowaniu swoich podopiecznych w przypadkach, kiedy opiekun nie
znajduje się w bezpośrednim kontakcie wzrokowym z osobą, którą się opiekuje jest zrealizowane
w oparciu o czujnik pozycji i upadku osoby monitorowanej wykonany w postaci dwóch pierścieni (1)
i (4) umieszczonych jeden wewnątrz drugiego zorientowanych do siebie pod kątem prostym, przy czym
każdy z pierścieni posiada wydrążony środek, wewnątrz, których swobodnie pod wpływem ruchu,
przesuwają się metalowe suwaki (3) i (6) przewodzące prąd, zwierając elektrycznie dwie przedzielone
dielektrykiem metaliczne warstwy wewnętrzne pierścieni o małej rezystancji i odporne na ścieranie,
jedną ciągłą (15) i drugą mającą postać równych elementarnych warstw metalicznych (13) oddzielonych
od siebie warstwami (14) dielektryka. Mikroprocesor (24) wypracowuje sygnał cyfrowy zawierający
informację o tym, w jakiej aktualnie pozycji znajduje się osoba monitorowana oraz czy zmiana jej pozycji
wynika z zamierzonego postępowania, czy jest spowodowana upadkiem.
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Sposób umożliwiający rozpoznawanie kolorówFig.1obrazów
przez osoby niewidome
Przedmiotem wynalazku jest sposób umożliwiający rozpoznawanie kolorów obrazów przez osoby
niewidome w oparciu o pomiar natężenia świateł kolorów podstawowych R, G, B i referencyjnego
światła podczerwonego IR odbitych od analizowanej powierzchni kolorowej (3) oświetlanej źródłem
światła białego (9). W głowicy optycznej (1) umieszczone są z końcowe odcinki światłowodów torów
odbiorczych kolorów podstawowych R (5), G(6), B(7) końcowy odcinek toru nadawczo odbiorczego
światła podczerwonego IR (8) oraz źródło światła białego (9). Głowica optyczna (1) jest zamontowana
w elastycznej obudowie (2) ścisłe przylegającej do analizowanej powierzchni (3). Elastyczna obudowa
zabezpiecza przed zakłócającym wpływem oświetlenia zewnętrznego na analizę kolorów naniesionych
na powierzchni (3) oraz utrzymuje głowicę optyczną (1) od analizowanej powierzchni (3) w zadanym
przedziale odległości. Elastyczna obudowa jest założona na opuszkach palców (4) osoby niewidomej.
Sygnały optyczne kolorów odstawowych R, G i B zamieniane są na sygnały elektryczne za pomocą
detektorów promieniowania (11) i podawane do mikroprocesora (14) gdzie w oparciu o program
komputerowy zostaje rozpoznana barwa analizowanej powierzchni. Mikroprocesor (14) jest połączony
z przetwornikiem C/A (16) gdzie, sygnał cyfrowy zostaje zamieniony na analogowy sygnał akustyczny
muzyczny lub mowy informujący osobę niewidomą o rozpoznanym kolorze analizowanej powierzchni (3).
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osób niewidomych
w
samodzielnym poruszaniu się w ciągach komunikacyjnych
N
budynków użyteczności publicznej, znamienny tym, że na powierzchniach wyznaczonych odcinków
C/A
drogi (4) przeznaczonych do poruszania się przez osoby niewidome,
namalowane są prostopadle do
11
kierunku poruszania się osoby niewidomej farbą magnetyczną oznaczenia kodowe w postaci czterech
równoległych pasów, przy
czym
każdy z35pasów jest 38namagnesowany w taki sposób, aby zwroty linii sił
33
34
37
pól magnetycznych sąsiednich pasów były zgodne lub obrócone o 1800, w zależności od przypisanego
39
im znaczenia według jednej z kombinacji (3), pozwalającego na przypisanie danego odcinka drogi do
oznaczonego pomieszczenia i określonego
fragmentu ciągu komunikacyjnego.
Fig. 4

Konstrukcja przestrzenna urządzenia do wspomagania osób
niewidomych w samodzielnym poruszaniu się w ciągach
komunikacyjnych budynków użyteczności publicznej.
Przedmiotem wzoru użytkowego konstrukcja przestrzenna urządzenia do wspomagania osób
niewidomych w samodzielnym poruszaniu się w ciągach komunikacyjnych budynków użyteczności
publicznej np. dworcach, przychodniach lekarskich, urzędach skarbowych, starostwach, ZUS uczelniach,
szkołach itd. Orientowanie się w przestrzeni i samodzielne bezpieczne poruszanie się osoby niewidomej
daje jej poczucie niezależności. Główna trudnością w orientacji w przestrzeni jest problem ze
znajomością kierunków potrzebnych do sprawnego i skutecznego przemieszczania się, rozpoznawania
własnej lokalizacji, orientacja względem otoczenia, utrzymanie kierunku, wyznaczenie trasy powrotu.
Osoby niewidome dla bezpiecznego poruszania się wykorzystują kilka technik. Powszechnie
wykorzystują białą laskę, którą niewidomy trzyma przed sobą wykonaną z lekkiego materiału np.
z aluminium lub grafitu. Posługiwanie się laską jest pomocne w ostrzeganiu o przeszkodach w
bliskim otoczeniu np. o uskokach, krawężnikach, schodach jednak jej stosowanie wymaga ręcznego
przeszukiwania - penetrowania otoczenia, badając otoczenie i wykrywając przeszkody.
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Fig.1

Urządzenie do wyznaczania wartości opałowej różnych gatunków
kopalin węgla
…………………………….
Podpis zgłaszającego

Urządzenie do wyznaczania wartości opałowej różnych gatunków kopalin węgla, znamienne tym,
że wykonane jest z w postaci pojemnika składającego się z rozłącznych części elementu A i elementu B
połączonych ze sobą za pomocą nakrętki (1), przy czym ścianki każdej z części wykonane są ze stali
w postaci płaszcza zewnętrznego (3) i wewnętrznego (4) przedzielone warstwą materiału termoizolacyjnego (5) i warstwą próżni (6), w górnej części urządzenia (element A) zamontowany jest zawór ciśnieniowy (7) nastawny, w zaworze ciśnieniowym (7) zamontowany jest termoelement (10) i wieszak (14),
w którym umieszczony jest materiał testowy (15) z umieszczonym w nim termoelementem (16), na
wewnętrznej ściance płaszcza zewnętrznego (3) zamontowany jest termoelement (12), w dolnej części
urządzenia (element B) na grzałce elektrycznej (25) umieszczony jest tygiel (23), w którego górnej
części ścianki bocznej umieszczony jest termoelement (29) mierzący temperaturę ścianki, a w dolnej
części ścianki bocznej umieszczony jest termoelement (32) mierzący temperaturę próbki paliwa (26)
zamknięcie) w sposób cykliczny z częstotliwością 3Hz przez okres odpowiadający czasowi
świecenia jednostkowego określonego źródła światła sygnalizatora optycznego.
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Urządzenie ułatwiające określenie koloru świateł sygnalizacji
ulicznej przez kierującego pojazdem w przypadku wystąpienia
zjawiska olśnienia spowodowanego światłem słonecznym
Istotą wynalazku, urządzenie ułatwiające określenie koloru świateł sygnalizacji ulicznej przez kierującego
pojazdem w przypadku wystąpienia zjawiska olśnienia spowodowanego światłem słonecznym
jest potwierdzanie etapów pracy optycznego sygnalizatora ulicznego (15) w taki sposób, że każde
jednostkowe źródło światła sygnalizatora posiada odpowiadający mu i współbieżnie z nim działający
sygnalizator elektromechaniczny (3), (4), (5) których działanie jest uzależnione od warunków oświetlenia
słonecznego, określonego na podstawie pomiaru natężenia promieniowania słonecznego za pomocą
dwóch mierników natężenia promieniowania, umieszczonych na płycie frontowej (6) i tylnej (7)
obudowy urządzenia.
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Urządzenie umożliwiające wykonywanie i sterowanie wybranymi
procesami produkcyjnymi za pomocą ruchu mięśni twarzy
Przedmiotem wynalazku jest urządzenie umożliwiające wykonywanie i sterowanie wybranymi
procesami produkcyjnymi za pomocą ruchu mięsni twarzy oparte na wykorzystaniu refleksyjnego
czujnika odległości. Sposób działania wynalazku oparty jest na pomiarze odległości między czujnikiem,
powierzchnią skóry, która się zmienia w wyniku celowego poruszania mięśniami twarzy. Pomiaru
odległości jest dokonywany za pomocą dwóch zestawów optoelektronicznych przypisanych
odpowiednio dla policzka lewego (1) oraz policzka prawego (2). Diody nadawcze LED zestawów
optoelektronicznych wysyłają impulsy światła podczerwonego wymuszone przez generator
impulsów prostokątnych (3), których częstotliwość, amplituda i wypełnienie są regulowane. Impulsy
promieniowania podczerwonego są odbierane przez fotodiody i zamieniane na sygnał elektryczny,
który zostaje wzmocniony we wzmacniaczu różnicowym kanału prawego (4) i kanału lewego (5).
Wzmocnione sygnały są podawane do układów kondycjonowania (6 i 7), gdzie jest przetworzony
do postaci dogodnej do dalszego przetwarzania. Sygnały z układów kondycjonowania są podawane
do mikrokontrolera (8), w którym następuje obróbka sygnału cyfrowego zgodnie z przyjętym
algorytmem. Wytworzony przez mikrokontroler sygnał steruje pracą komputera (9), do którego
podłączony jest monitor (10) lub „centralki” (11) na jej odpowiednie porty wejściowe, do której
podłączone są elektryczne lub elektroniczne układy wykonawcze. Wykonanie „centralki” umożliwia
podłączenie urządzeń peryferyjnych np. komputera, sterownika (PLC) (systemy wbudowane
wykorzystywane w przemyśle), interfejsu sieci LAN, dwóch sensorów odległości (15) służących do
testowania urządzenia Posiada ona również dwa wyjścia przekaźnikowe (9) umożliwiające sterowanie
urządzeniami większych mocy. Ponad to wyposażona jest ona w diodę LED (13) pozwalający na wizualną
kontrolę odebranych poleceń wysyłanych przez osobę korzystającą z urządzenia oraz przetwornik
elektryczno akustyczny (14) generuje pojedynczy sygnał dźwiękowy informujący o gotowości urządzenia
do pracy oraz o przyjmowanych poleceniach.
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Sposób badania struktury geometrycznej powierzchni nakładek
stykowych ślizgaczy odbieraków prądowych kolejowych pojazdów
trakcyjnych i urządzenie do badania struktury geometrycznej
nakładek ślizgowych ślizgaczy odbieraków prądowych kolejowych
pojazdów trakcyjnych
Sposób badania struktury geometrycznej powierzchni nakładek stykowych ślizgaczy odbieraków
prądowych kolejowych pojazdów trakcyjnych opiera się o pomiary odległości za pomocą zespołu
fotoelektrycznych czujników odbiciowych (19), między punktem usytuowanym na powierzchni nakładki
a czujnikiem umieszczonym prostopadle do niego w stałej odległości określonej względem listwy (14)
mocującej nakładkę ślizgową oraz w oparciu o pomiary wewnętrznej struktury materiału ślizgacza
realizowane przez zespół głowic ultradźwiękowych (26).
Elementem wózka pomiarowego (4) jest listwa metalowa (18) wzdłuż, której zamontowane są
fotoelektryczne odbiciowe czujniki odległości tworzące zespół pomiarowy (19) umożliwiający
skanowanie struktury geometrycznej powierzchni nakładek stykowych (1) ślizgaczy odbieraków
prądowych kolejowych pojazdów trakcyjnych.
Na wózku pomiarowym (4) przesuwającym się wzdłuż ślizgacza odbieraka prądowego, kolejowego
pojazdu trakcyjnego zamontowana jest listwa z zespołem z zespołem głowic ultradźwiękowych (26)
służącym do badania metodą echa wad w materiale, z którego wykonane są ślizgi ślizgacza odbieraka
prądowego, ich położenie wymiar i rodzaj.
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Sposób pomiaru wartości temperatur elementów odbieraka prądu
przeznaczonego do odbioru prądu stałego z sieci trakcyjnej
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Sposób umożliwiający20pomiar ekstremalnych wartości temperatur elementów odbieraka prądu (1),
US
przeznaczonego do odbioru prądu
stałego
A/C z sieci
PC trakcyjnej, obciążonego prądem stałym znamionowym
oraz prądem największym odbieranym z sieci jezdnej podczas ruchu i postoju pojazdu trakcyjnego
jest realizowany metodą bezstykową w sposób ciągły za23 pomocą zespołu pomiarowego A utworzonego
M
z pirometrów. Wartości zadawanych znamionowych,
ekstremalnych oraz wstępnych prądów obciążenia
24
odbieraka są kontrolowane i korygowane25podczas pomiarów w układzie sprzężenia zwrotnego
utworzonego z rezystora probierczego R (19), źródła napięciowego Uz (18), układu sterowania US
Fig.1 A/C (24) i komputera PC (23). Rzeczywiste charakterystyki
(20), przetwornika analogowo-cyfrowego
nagrzewania elementów składowych odbieraka są wyświetlane na monitorze M (25) i porównywane
z ich charakterystykami wzorcowymi zapisanymi w pamięci komputera PC (23).
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Sposób i urządzenie do monitorowania i sygnalizacji w czasie
rzeczywistym zajętości stałych odstępów blokowych toru kolejowego
Przedmiotem wynalazku jest sposób i urządzenie do monitorowania i sygnalizacji w czasie rzeczywistym
zajętości stałych odstępów blokowych toru kolejowego wykorzystujące dwa czujniki pomiarowe siły
(1), (2) umieszczone na stopce szyny kolejowej na początku każdego odcinka torowego. Zastosowanie
dwóch czujników pozwala dodatkowo na określenie kierunku poruszania się pociągu i jego prędkość.
Zastosowanymi czujnikami siły są niezrównoważone tensometryczne mostki oporowe zasilane z dwóch
źródeł napięcia sinusoidalnie zmiennego (4), (6) o różnych częstotliwościach i stałej amplitudzie.
W wyniku działania siły na szynę kolejową podczas przejazdu pociągu, czujniki wytwarzają sygnał
informacyjny, który przesyłany jest do sterownika (12). Sterownik (12), uruchamia urządzenia sygnalizacji
zajętości lub niezajętości danego, poprzedniego i następnego odcinka torowego (13), (14), (15), (16).
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