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niem odpowiednich przesuniętych w wyniku operacji (SHIFT) sum 
współczynników wagowych charakterystyki impulsowej IR dla 
bezpośredniego DHT. Do układów (SHIFT) na wejście doprowa-
dzone są odpowiednie, inne w każdym kanale i inne dla każdego 
kroku kwantyzacji modulacji delta DM, sumy współczynników wa-
gowych IR. Następnie te sumy poddawane są odpowiednim jedno-
czesnym przesunięciom bitowym jednakowym w każdym kanale, 
zgodnie z wagami i wartościami bitów sterującego kroku kwanty-
zacji (DM). Wyniki tych równoległych odpowiednich przesunięć 
sum współczynników wagowych IR są sumowane i akumulowane 
dla każdego kroku kwantyzacji (DM) Po akumulacji przesunięć sum 
współczynników wagowych IR związanych z ostatnim krokiem 
kwantyzacji (DM), na wyjściu pojawiają się równolegle wszystkie 
składowe DHT a przetwarzanie kolejnej realizacji sygnału wejścio-
wego następuje bezpośrednio po wyzerowaniu akumulatorów, 
w sposób ciągły, nie przekraczając okresu próbkowania TPCM.

(2 zastrzeżenia)

A1 (21) 400336 (22) 2012 08 10

(51) G06K 9/18 (2006.01)

(71) TELEKOMUNIKACJA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, 
Warszawa

(72) BUDZISZ JAROSŁAW

(54) Sposób przesyłania i przetwarzania danych 
kon" guracyjnych

(57) Wynalazek dotyczy sposobu przesyłania i przetwarzania da-
nych konfi guracyjnych, w którym pobiera się i dekoduje się kod QR, 
a uzyskane dane rozpoznaje się w module identyfi kacji i przekazuje 
się do modułu decyzyjnego, w którym analizuje się przesłane in-
formacje. W przypadku danych konfi guracyjnych, wprowadza się 
je do pamięci procesora, w którym określa się ustawienia terminala 
ruchomego i następnie wprowadza się ustawienia do terminala 
ruchomego.

(5 zastrzeżeń)

A1 (21) 400238 (22) 2012 08 03

(51) G06N 3/12 (2006.01)
 G06N 3/02 (2006.01)

(71) SMOLEŃ MARIUSZ PAWEŁ, Toruń
(72) SMOLEŃ MARIUSZ PAWEŁ

(54) Sposób przetwarzania algorytmów genetycznych 
wyposażonych w indywidualne sieci neuronowe 
z zastosowaniem jednostek GPGPU

(57) Sposób przetwarzania algorytmów genetycznych wyposa-
żonych w indywidualne sieci neuronowe z zastosowaniem jedno-
stek GPGPU, polega na tym, że w procesie przetwarzania stosuje 
się wielordzeniowe jednostki obliczeniowe GPGPU pozwalające 
na obliczenia o wysokiej wydajności (HPC), zaś układy obliczeniowe 
wyposażone w jednostki GPGPU przydzielają każdej sieci neurono-
wej odpowiednią ilość rdzeni, zależnie od wymaganego stopnia 
optymalizacji procesu ich uczenia, a na etapie testowania sieci neu-
ronowych układy obliczeniowe wyposażone w jednostki GPGPU 
stosują operatory macierzowe poszczególnych sieci neuronowych 
wraz z funkcjami wzbudzeń do testowych sygnałów wejściowych, 
przy czym w jednym czasie przetwarzanych jest wiele różnych sieci 
neuronowych oraz wiele sygnałów wejściowych, przy czym krzy-
żowanie chromosomów rodzicielskich oraz wprowadzanie mutacji 
i inwersji wykorzystują funkcjonalność procesorów GPGPU, co po-
zwala na równoległe przetwarzanie wielu różnych chromosomów 
jednocześnie, zaś dekodowanie prowadzone w oparciu o jednostki 
wielordzeniowe GPGPU powoduje równoległe wygenerowanie 
wielu potomnych sieci neuronowych w jednym czasie.

(1 zastrzeżenie)

A1 (21) 400351 (22) 2012 08 13

(51) G08G 1/042 (2006.01)

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

(72) GAJDA JANUSZ; STENCEL MAREK; BURNOS PIOTR

(54) Sposób akomodacji indukcyjnego systemu detekcji 
obiektów mobilnych do lokalnych warunków 
środowiskowych

(57) Sposób akomodacji polega na tym, że za pomocą płaskiego 
metalowego szablonu zawierającego wiele oznaczonych otworów 
o różnych kształtach i wymiarach dokonuje się zaburzenia rozkładu 
linii sił pola magnetycznego w otoczeniu czujnika wiroprądowego. 
Następnie metalowy szablon przemieszcza się ponad czujnikiem 
wiroprądowym i jednocześnie rejestruje się przebieg chwilowych 
wartości sygnału na wyjściu układu kondycjonowania sygnału czuj-
nika wiroprądowego, po czym przeprowadza się kojarzenie chwi-
lowych wartości sygnału wyjściowego układu kondycjonowania 
z pozycją oznaczonych otworów względem czujnika wiroprądo-
wego. Następnie dokonuje się wyznaczenia zależności pomiędzy 
parametrami oznaczonych otworów a sygnałem wyjściowym ukła-
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du kondycjonowania czujnika wiroprądowego, które zapisuje się 
w pamięci.

(3 zastrzeżenia)

A1 (21) 400365 (22) 2012 08 13

(51) G09F 17/00 (2006.01)

(71) KORDULA ZBIGNIEW, Białystok
(72) KORDULA ZBIGNIEW

(54) Uchwyt ! agowy

(57) Wynalazek dotyczy uchwytu fl agowego, służącego do eks-
ponowania fl agi. Uchwyt fl agowy (1) posiada gniazdo (3) do wło-
żenia fl agi (4), przy czym gniazdo (3) jest regulowane i jest zamoco-
wane na demontowalnej podstawie (2) uchwytu fl agowego (1).

(2 zastrzeżenia)

A1 (21) 400235 (22) 2012 08 03

(51) G21F 9/28 (2006.01)

(71) INSTYTUT CHEMII I TECHNIKI JĄDROWEJ, Warszawa
(72) SMOLIŃSKI TOMASZ; CHMIELEWSKI ANDRZEJ G.; 

DEPTUŁA ANDRZEJ; ŁADA WIESŁAWA; 
OLCZAK TADEUSZ

(54) Sposób unieszkodliwiania odpadów 
radioaktywnych w sytetycznej skale

(57) Przedmiotem wynalazku jest sposób unieszkodliwiania od-
padów radioaktywnych zmodyfi kowaną metodą zol-żel poprzez 
ich zamknięcie w trwałe struktury krystalografi czne ceramicz-
nych materiałów synroc typu perovskite. Sposób polega na tym, 
że do wytworzonego uprzednio bezchlorkowego roztworu kolo-
idalnego, korzystnie Ti(NO3)4 dodaje się związek kompleksujący, 
korzystnie kwas askorbinowy ASC, w stosunku do sumy moli metali 
od 0.1 do 0.3 i wprowadza węglan wapnia oraz pierwiastki wcho-
dzące w skład wysokoaktywnych odpadów promieniotwórczych, 
w postaci węglanów lub azotanów, zwłaszcza strontu, kobaltu, 
cezu i neodymu, w stosunku molowym od 2% do 14% poszczegól-
nych metali (Me) zastępując tym samym od 2% do 14% molowych, 
uprzednio wprowadzonego Ca2+, tak otrzymany zol, odparowuje 
się, suszy i poddaje obróbce temperaturowej oraz ewentualnie 
analizie XRD i IR, po czym prekursor synrocu pastylkuje się i wypra-
ża w temperaturze 1200°C w czasie 2h.

(5 zastrzeżeń)

A1 (21) 400298 (22) 2012 08 08

(51) G21K 1/04 (2006.01)
 A61N 5/10 (2006.01)

(71) NARODOWE CENTRUM BADAŃ JĄDROWYCH, Otwock
(72) HANKE RADOSŁAW

(54) Kolimator wielolistkowy wiązki promieniowania 
jonizującego

(57) Kolimator wielolistkowy wiązki promieniowania jonizującego 
znajduje zastosowanie w terapii radiacyjnej. Pozwala na skupienie 
wiązki promieniowania jonizującego na obszarze chorej rakowej 
tkanki pacjenta. Odznacza się tym, że zawiera lewostronny i pra-

wostronny zestaw ruchomych listków (L1, L2, L3....Ln), których osie 
poziome IOLI są prostopadłe do osi pionowych IOW głównych 
wałków napędowych dolnego wałka (1) i górnego wałka (2), które 
są połączone przekładniami ślimakowymi z układami napędu każ-
dego z listków (L1, L2, L3....Ln) wyposażonych w ślimak (3) osadzony 
na końcu wałka pośredniczącego (5), do którego zamocowana jest 
część ruchoma siłownika pneumatycznego. Drugi koniec wałka 
pośredniczącego (5) jest połączony poprzez sprzęgło mieszko-
we (9) z wałkiem napędowym (6) osadzonym w listku (L1, L2, L3...Ln) 
przy pomocy przekładni śrubowej.

(2 zastrzeżenia)

DZIAŁ  H

ELEKTROTECHNIKA

A1 (21) 400284 (22) 2012 08 07

(51) H01L 31/00 (2006.01)
 H01L 31/18 (2006.01)
 H01L 31/0236 (2006.01)
 H01L 31/0296 (2006.01)
 B82B 1/00 (2006.01)
 B82B 3/00 (2006.01)


