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A1 (21) 394281 (22) 2011 03 21

(51) G08G 1/01 (2006.01)

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

(72) GAJDA JANUSZ; SROKA RYSZARD; STENCEL MAREK; 
ŻEGLEŃ TADEUSZ

(54) Sposób zbierania informacji o ruchu drogowym 
i układ do zbierania informacji o ruchu drogowym

(57) Przedmiotem wynalazku jest sposób zbierania informacji 
o ruchu drogowym i układ zbierania informacji o ruchu drogowym 
umożliwiający ocenę intensywności i płynności ruchu drogowego. 
Sposób zbierania informacji o ruchu drogowym polega na tym, 
że za pomocą pierwszego obwodu detekcji pojazdów samocho-
dowych zawierającego pętle indukcyjną zlicza się liczbę pojazdów 
samochodowych wjeżdżających na wybrany odcinek drogi, nato-
miast za pomocą drugiego obwodu detekcji pojazdów zlicza się 
ilość pojazdów opuszczających wybrany odcinek drogi, następnie 
oblicza się aktualną ilość pojazdów znajdujących się na wybranym 
odcinku drogi i śledzi się zmiany liczby pojazdów znajdujących się 
na wybranym odcinku drogi, w przypadku gdy liczba pojazdów 
samochodowych wzrośnie ponad określony limit wysyła się sy-
gnał ostrzegawczy. Układ do zbierania informacji o ruchu drogo-
wym umożliwiający ocenę intensywności i płynności ruchu dro-
gowego zawierający co najmniej dwa płaskie czujniki indukcyjne 
zainstalowane pod powierzchnią jezdni i połączone, z obwodami 
elektrycznymi, które stanowią detektory obecności pojazdów 
samochodowych przemieszczających się ponad czujnikami, ma 
detektory obecności pojazdów samochodowych (UD) połączone 
są z układem zliczającym, korzystnie licznikiem rewersyjnym (LR), 
który z kolei połączony jest z urządzeniem ostrzegawczym.

(2 zastrzeżenia)

A1 (21) 394189 (22) 2011 03 11

(51) G09B 23/06 (2006.01)

(71) UNIWERSYTET ŁÓDZKI, Łódź
(72) WIBIG TADEUSZ

(54) Zestaw doświadczalny do modelowania 
eksperymentów rozproszeniowych  
w #zyce wysokich energii

(57) Zestaw zawiera wyprofilowaną równię pochyłą (1) o kącie na-
chylenia pomiędzy 10 a 20 stopni kątowych przeznaczoną do sta-
czania kulek, mającą przesuwany ogranicznik (2). W niewielkiej od-
ległości od równi znajduje się osiowo symetryczna wypukłość (3).

(4 zastrzeżenia)

A1 (21) 394210 (22) 2011 03 15

(51) G09F 13/22 (2006.01) 
 G09F 19/22 (2006.01)

(71) RYŻYŃSKI WOJCIECH KAZIMIERZ, Poznań;  
DAHLKE ANDRZEJ, Rataje; RATAJCZAK MAREK,  
Plewiska

(72) RYŻYŃSKI WOJCIECH KAZIMIERZ; DAHLKE ANDRZEJ; 
RATAJCZAK MAREK

(54) Zestaw informacyjno-reklamowy

(57) Przedmiotem wynalazku jest zestaw informacyjno-rekla-
mowy, mający zastosowanie do emisji reklam i informacji na po-
wierzchniach membran osłonowych dużych obiektów, jak stadion, 
hala targowa. Zestaw charakteryzuje się tym, że diody (1), usytu-
owane na/w nośniku (3), powierzchnią świecącą stykają się z we-
wnętrzną powierzchnią membrany (4) dachowej.

(5 zastrzeżeń)

A1 (21) 394202 (22) 2011 03 14

(51) G10L 21/02 (2006.01)

(71) POLITECHNIKA GDAŃSKA, Gdańsk
(72) CZYŻEWSKI ANDRZEJ; KUPRYJANOW ADAM

(54) Sposób i system wspomagania rozumienia mowy

(57) Sposób wspomagania rozumienia mowy charakteryzu-
je się tym, że w wejściowym sygnale fonicznym ze źródła mowy 


