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A1 (21) 394771 (22) 2011 05 04

(51) H01G 4/12 (2006.01) 
 C04B 35/462 (2006.01)

(71) INSTYTUT TECHNOLOGII ELEKTRONOWEJ,  
Warszawa

(72) SZWAGIERCZAK DOROTA; KULAWIK JAN;  
KUCZYŃSKI SZYMON

(54)

(57) Przedmiotem wynalazku jest gęstwa na dielektryk kondensa-
tora przeznaczona do otrzymywania metodą odlewania folii cera-
micznej do wielowarstwowych kondensatorów. Gęstwa na dielek-
tryk kondensatora składa się z 45÷70% wagowych jednego ze złożonych 
tytanianów o składzie Bi2/3Cu3Ti4O12, Nd2/3Cu3Ti4O12, Sm2/3Cu3Ti4O12, 
Gd2/3Cu3Ti4O12, Dy2/3Cu3Ti4O12 oraz z części organicznej, korzystnie 
zawierającej 5÷7% wagowych spoiwa, 2÷4% wagowych zmiękczacza, 
0,4÷0,7% wagowych dyspersanta oraz 20÷45% wagowych rozpusz-
czalnika.

(5 zastrzeżeń)

A1 (21) 394736 (22) 2011 05 04

(51) H01H 13/28 (2006.01) 
 H03K 17/96 (2006.01)

(71) INFOVER 1  
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ  
SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA,  
Kielce

(72) IGIELSKI SEBASTIAN; BRYŁA MATEUSZ;  
BARTKOWICZ SEBASTIAN

(54)

(57) Dwufunkcyjny mikroprzełącznik urządzeń elektronicznych, 
zawierający zespolone łączniki o różnym działaniu, charakteryzu-
je się tym, że zawiera łącznik dotykowy, powiązany elektronicznie 
co najmniej z sygnałem dźwiękowym oraz łącznik sprężynujący, 
powiązany elektronicznie co najmniej z sygnałem uruchamiania 
zadanej funkcji, które to łączniki powiązane są ze sobą co najmniej 
jednym wspólnym elementem korzystnie w postaci elementu sprę-
żynującego (1) przewodzącego elektryczność. Czytnik elektroniczny 
zawierający elektroniczny panel sterowania zamknięty w obudowie 
z ekranem i elementami sterującymi, charakteryzuje się tym, że za-
wiera co najmniej jeden dwufunkcyjny mikroprzełącznik.

(4 zastrzeżenia)

A1 (21) 394724 (22) 2011 04 30

(51) H02J 13/00 (2006.01) 
 H04L 27/00 (2006.01)

(71) KABELKOM  
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 
JOINT VENTURE, Bielsko-Biała

(72) SALA WOJCIECH; SZÓSTKA JAROSŁAW

(54)

(57) Sposób znakowania sygnałów używanych do wykrywania 
i pomiaru wycieków w sieciach transmisji danych wykorzystują-
cych cyfrową pętlę abonencką xDSL, wykorzystujący dodatkowe 
sygnały nadawane w tych sieciach niosące informację znakują-
cą, charakteryzuje się tym, że wąskopasmowy sygnał lub sygna-
ły znakujące umieszcza się w nieużywanych przez sygnały xDSL 
częściach widma częstotliwości lub w jego sąsiedztwie. Urządze-
nie do wykrywania i/lub pomiaru wycieków z transmisji danych 
z cyfrową pętlą abonencką xDSL znakowanych przedstawionym 
sposobem, wykorzystujące zasadę odbioru sygnałów z przemia-
ną częstotliwości, zaopatrzone w filtr lub filtry wąskopasmowe 
do wyodrębniania sygnałów znakujących, charakteryzuje się tym, 
że każdy jego wąskopasmowy filtr (F) charakteryzuje się szerokością 
pasma od kilku do kilkunastu kHz, a jego wyjście jest połączone 
z wejściem mikroprocesora (MIC), który jest połączony z przełącz-
nikiem anten (AS), wzmacniaczem (LNA), przestrajanym generato-
rem (LO), ekranem (S) i klawiaturą (K) oraz jest zaprogramowany tak, 
by mógł wykonywać funkcję próbkowania i kwantowania sygnału 
wejściowego, a następnie wykrycia składowych widma niosących 
informację znakującą.

(5 zastrzeżeń)

A1 (21) 398723 (22) 2012 04 04

(51) H02P 7/29 (2006.01) 
 A61H 21/00 (2006.01)

(71) KRUPNIK TOMASZ, Gorzeń Dolny
(72) KRUPNIK TOMASZ

(54)  

(57) Programowalny system elektroniczny i sposób sterowania 
mikrosilnikiem masażera zwłaszcza intymnego charakteryzuje się 
tym, że składa się z urządzenia-pastylki zbudowanej w oparciu 
o obudowę z obwodów drukowanych miedziowych dwustron-
nych (4 i 5), elementów elektronicznych lutowanych do obwodów 
po wewnętrznej ich stronie, na które składają się: przetwornica 
DC/DC (STEP-UP) (6), mikrokontroler (7), klucz tranzystorowy (8), re-
zystor do pomiaru napięcia (10), diody zabezpieczającej (11), ewen-
tualnej dodatkowej pamięci EEPROM (12). Natomiast na programa-
tor urządzenia-pastylki składają się: zaciski programatora, mostek H, 
stabilizator regulowany, mikrokontroler programatora oraz moduł 


