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(71) SZCZEBAK MARCIN PERFECTA CENTRUM REKLAMY, 
Kamieniec Wrocławski

(72) SZCZEBAK MARCIN

(54)

(57) Przedmiotem wynalazku jest słup nośno-zasilający, niskona-
pięciowy, przeznaczony do montażu i zasilania odbiorników prądu 
niskonapięciowego, takich jak np.: ekrany reklamowe, panele i listwy 
oświetleniowe, monitorki i inne urządzenia do promowania i rekla-
mowania wyrobów. Słup nośno-zasilający ma, co najmniej dwie 
rury zewnętrzne (1, 2), przewodzące prąd, odizolowane od siebie 
wkładką izolacyjną, do których biegunowo podłączone jest źródło 
prądu niskonapięciowego. Wewnątrz rur zewnętrznych (1, 2) usytu-
owana jest rura nośna (3) nie przewodząca prądu lub odizolowana 
co najmniej od jednej rury zewnętrznej. Na rurach zewnętrznych 
(1, 2) usytuowany jest rozłącznie uchwyt (5), który poprzez końców-
ki połączeniowe (8) biegunowo połączony jest z rurami (1, 2), przy 
czym końcówki połączeniowe (8) poprzez przewody przenoszą na-
pięcie na odbiornik prądu niskonapięciowego (6). Odbiorniki prą-
du (6) mogą przemieszczać się względem rur zewnętrznych (1, 2) 
i nie są na stałe zespolone z rurami zewnętrznymi (1, 2).

(5 zastrzeżeń)

A1 (21)  (22) 2011 10 19

(51) H02G 11/02 (2006.01)

(71) PRZEMYSŁOWY INSTYTUT AUTOMATYKI I POMIARÓW 
PIAP, Warszawa

(72) KAPELKO SŁAWOMIR; NYCZ STANISŁAW;  
ZBOIŃSKI MARIUSZ

(54)

(57) Urządzenie rozwijająco - zwijające kabel światłowodowy dla 
robota mobilnego, zawierające zespół bębna, na którym jest ułożo-
ny kabel światłowodowy umieszczony wewnątrz korpusu, ułożysko-
wany w bocznych ściankach korpusu, przy czym z jednej strony bę-
ben jest ułożyskowany za pomocą złącza obrotowego osadzonego 

w bocznej ściance korpusu zaś z drugiej strony jest ułożyskowany 
za pomocą łożyska osadzonego w przeciwległej bocznej ściance 
korpusu jak również sprzężonego z wałem, na którym jest osadzo-
ne pasowe koło zębate sprzężone z wałem silnika elektrycznego, 
znamienne tym, że jest wyposażone w karetkę rozprowadzającą za-
opatrzoną w kształtowy wodzik osadzoną przesuwnie na wałkach 
prowadzących (13), napędzaną za pomocą wałka o dwuzwojnym 
profilu śrubowym o przeciwnych kierunkach uzwojenia, na którym 
jest osadzone pasowe koło zębate sprzężone z kołem pasowym 
osadzonym na wale silnika, a ponadto jest wyposażone w moduł 
rozwijania kabla (11) osadzony w prowadnicach (12) umieszczonych 
na wewnętrznych powierzchniach bocznych ścianek korpusu, zaś 
na zewnętrznej powierzchni bocznej ścianki korpusu jest zamoco-
wana płytka PCB (13) z układem sterowania.

(3 zastrzeżenia)

A1 (21)  (22) 2011 10 26

(51) H02N 2/00 (2006.01)

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

(72) FLAGA STANISŁAW; PLUTA JANUSZ; SAPIŃSKI BOGDAN

(54)  

(57) Przetwornik elektromechaniczny, zwłaszcza do sterowania 
zaworami pneumatycznymi i hydraulicznymi, składający się z po-
pychacza, rdzenia, cewki elektromagnesu i trzpienia charakteryzuje 
się tym, że rdzeń (6) wykonany jest z materiału odkształcalnego 
z magnetyczną pamięcią kształtu MSMA, przy czym rdzeń ten usy-
tuowany jest wewnątrz cewki (2) elektromagnesu, pomiędzy popy-
chaczem (7), a trzpieniem (5). Przetwornik elektromechaniczny ma 
też zespół korekcji początkowego położenia popychacza złożony 
ze śruby nastawczej (8), nakrętki blokującej (9) i sprężyny rozpierają-
cej (13) umieszczonych współosiowo.

(2 zastrzeżenia)

A1 (21)  (22) 2012 06 25

(51) H02N 2/02 (2006.01) 
 H02N 2/10 (2006.01)

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

(72) PRUSAK DANIEL; KARPIEL GRZEGORZ;  
KOBUS KONRAD; GAC KONRAD

(54)

(57) Mikronapęd liniowo-obrotowy ma człon aktywny (A) i człon 
bierny (B) przemieszane względem siebie na prostoliniowym czło-
nie biernym (B) o kołowym przekroju poprzecznym. Zawiera sprę-
żyście odkształcane elementy piezoelektryczne (11, 32, 51), dwa 
moduły zaciskowe przedni (10) i tylny (20), połączone przez moduł 
ruchu liniowego (30, 40) i moduł ruchu obrotowego (50). Moduły 
(10, 20, 30, 40, 50, 60) członu aktywnego (A) mają postać przylega-
jących do siebie płytek z otworami na człon bierny (B) i połączone 
są rozłącznie ze sobą w położeniu współosiowym tych otworów. 
Przedni moduł zaciskowy (10) połączony jest z przednim modułem 
ruchu liniowego (30), a tylny moduł zaciskowy (20) poprzez moduł 
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ruchu obrotowego (50) z tylnym modułem ruchu liniowego (40). 
Moduł ruchu obrotowego (50) połączony jest z obejmującymi 
go z obu stron modułami naciągu sprężystego (60), oddziaływu-
jącymi ściskająco na elementy piezoelektryczne (51) zabudowane 
w module ruchu obrotowego (50). Rozwiązanie cechuje mechanicz-
na niezależność pracy modułów ruchu liniowego i obrotowego, wy-
soka dokładność pozycjonowania, płynna, dwukierunkowa i beztar-
ciowa praca mechanizmów napędowych członu aktywnego.

(7 zastrzeżeń)

A1 (21)  (22) 2011 10 25

(51) H04L 7/033 (2006.01) 
 H03L 7/089 (2006.01) 
 H04L 25/38 (2006.01)

(71) ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET 
TECHNOLOGICZNY W SZCZECINIE, Szczecin

(72) WŁODARSKI PRZEMYSŁAW

(54)  

(57) Sposób dekodowania sygnału S/PDIF, charakteryzuje się tym, 
że sygnał wejściowy S/PDIF poddaje się synchronizacji zboczem 
narastającym sygnału zegarowego i równocześnie sygnał S/PDIF 
poddaje się synchronizacji zboczem opadającym sygnału zega-
rowego. Tak otrzymane sygnały poddaje się operacji XOR, a na-
stępnie poddaje się synchronizacji zboczem narastającym sygnału 
zegarowego otrzymując zdekodowany sygnał. Wejściowy sygnał 
zegarowy opóźnia się. Układ do dekodowania sygnału S/PDIF, cha-
rakteryzuje się tym, że wejście sygnału S/PDIF (SPDIF IN) połączone 
jest z wejściem D pierwszego przerzutnika typu D (FD1), wejściem D 
drugiego przerzutnika typu D (FD2). Wyjścia Q pierwszego (FD1) 
i drugiego (FD2) przerzutnika typu D połączone są z wejściem 
bramki XOR. Wyjście bramki XOR połączone jest z wejściem D trze-
ciego przerzutnika typu D (FD3). Wejście zegarowe (CLK IN) połączo-
ne jest z pierwszym (INV 1) i drugim (INV 2) inwerterem, a następ-
nie z wejściami C pierwszego (FD1) i trzeciego (FD3) przerzutnika 
typu D. Wejście zegarowe (CLK IN) połączone jest również z wej-
ściem C drugiego przerzutnika typu D (FD2). Pomiędzy wejściem C 
drugiego przerzutnika typu D (FD2) a drugim inwerterem (INV 2) 
znajduje się trzeci inwerter (INV 3). Wyjście Q trzeciego przerzutnika 
typu D (FD 3) połączone jest z wyjściem sygnału (DATA OUT).

(2 zastrzeżenia)

A1 (21)  (22) 2012 07 23

(51) H04L 12/26 (2006.01)

(71) POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, Wrocław
(72) ZHATUKHIN DMYTRO

(54)

(57) Przedmiotem wynalazku jest sposób szacowania użytecz-
ności struktury nawigacyjnej serwisu internetowego na podstawie 
danych o jej użytkowaniu przez użytkowników, stosowany w szcze-
gólności do szacowania jakości serwisów internetowych i aplikacji 
działających w przeglądarkach internetowych, czy też do adaptacji 
interfejsów webowych na podstawie otrzymanego wyniku szaco-
wania użyteczności struktury nawigacyjnej. Sposób polega na tym, 
że w oparciu o dane o użytkowaniu struktury nawigacyjnej oraz 
dane o budowie grafu struktury nawigacyjnej buduje się model 
struktury nawigacyjnej w postaci sieci SSNt,τ, przy czym w chwili t 

i dla danych o użytkowaniu pochodzących z przedziału czasu (t - τ, t) 
mierzy się wartości charakterystyk wpływu poszczególnych wierz-
chołków (ImpU) i krawędzi (ImpE) na strukturę nawigacyjną, które 
zależą od danych o użytkowaniu struktury nawigacyjnej serwisu in-
ternetowego oraz struktury połączeń pomiędzy stronami serwisu 
internetowego, po czym szacuje się użyteczność struktury nawi-
gacyjnej, której miarą jest energia sieci En(SSNt,τ) w postaci kombi-
nacji liniowej sumy wartości stopnia wpływu wierzchołków i sumy 
wartości stopnia wpływu krawędzi w sieci SSNt,τ, a na podstawie 
co najmniej jednego pomiaru energii sieci En(SSNt,τ) podejmuje się 
decyzję o zmianie struktury nawigacyjnej serwisu internetowego, 
przy czym użyteczność struktury nawigacyjnej jest największa 
wtedy, gdy energia sieci jest maksymalna.

(4 zastrzeżenia)

A1 (21)  (22) 2011 10 26

(51) H04N 21/40 (2011.01) 
 H04N 21/00 (2011.01) 
 H04L 12/28 (2006.01)

(71) ASTRO  
SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa

(72) OWCZAREK MICHAŁ

(54)

(57) Sposób przekazu obrazu z dźwiękiem na żywo, który odby-
wa się za pośrednictwem autorskiego serwisu WWW charakteryzu-
jący się tym, że prezentowany obraz dociera do użytkownika w roz-
dzielczości 1600 X 900 pokazując od 15 do 30 klatek na sekundę, 
a dźwięk z prędkością typ AAC: od 16Kbps do 128Kbps; GSM-AMR: 
od 4.75Kbps do 12.2Kbps; G.711: tryby(pcmu lub pcma) charaktery-
zuje się tym, że prezentowany obraz pokazuje atrakcyjne miejsca 
w Polsce i na świecie (kurorty letnie i zimowe, ruch uliczny, biznes) 
oraz programy telewizyjne w modelu na zadnie i umieszczony jest 
na serwisie webowym w interfejsie z modułami społecznościowy-
mi, które pozwalają użytkownikom na czatowanie, komentowanie 
i dzielenie się treścią z innymi użytkownikami Internetu. Układ po-
łączeń charakteryzuje się tym, że komunikacja odbywa się od urzą-
dzenia końcowego o własnym adresie IP - nadajnika, kamery (1) lub 
serwera magazynującego dane (2) wysyłane przez sieć internet 
do media serwera (3), który przyjmuje jedno połączenie a dalej 
na zasadzie broadcastu pozwala rozesłać sygnał do wielu użyt-
kowników jednocześnie (4) z zachowaniem dowolnie ustawianego 
buffora w playerze (zazwyczaj kilku sekundowego), który zwięk-
sza najpierw załadowany pozwala oglądać użytkownikowi obraz 
w przypadku kiedy jego łącze chwilowo traci wydajność.

(2 zastrzeżenia)


