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jest jednocześnie z pierwszym końcem pierwszego kondensato-
ra (C11) oraz z pierwszym zaciskiem uzwojenia strony pierwotnej 
pierwszego transformatora (AT11). Drugi koniec pierwszego kon-
densatora (C11) połączony jest z pierwszym końcem półprzewod-
nikowego klucza (S1) i z pierwszym zaciskiem uzwojenia strony 
pierwotnej drugiego transformatora (AT12). Drugi zacisk uzwojenia 
strony pierwotnej pierwszego transformatora (AT11) przyłączony 
jest do drugiego końca półprzewodnikowego klucza (S1) i jedno-
cześnie do pierwszego końca drugiego kondensatora (C12), którego 
drugi koniec połączony jest z drugim zaciskiem uzwojenia strony 
pierwotnej drugiego transformatora (AT12) i pierwszym zaciskiem 
uzwojenia strony wtórnej drugiego transformatora (AT12), którego 
drugi zacisk uzwojenia strony wtórnej stanowi wyjście modułu.

(6 zastrzeżeń)

A1 (21) 398354 (22) 2012 03 07

(51) H04L 12/00 (2006.01)

(71) IT BUSINESS CONSULTING GROUP SPÓŁKA 
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa

(72) MALACKI DARIUSZ

(54) Sposób organizowania usługi fakturowania

(57) Przedmiotem wynalazku jest sposób organizowania usługi 
fakturowania, przeznaczony dla dużych, średnich a także małych 
wystawców faktur, w szczególności dotyczący obsługi fakturowa-
nia, rozliczeń, asyście płatności oraz wstępnej windykacji klientów. 
Sposób charakteryzuje się tym, że dane w postaci elektronicznej 
konwertuje się na dogodny format z wygenerowanym kodem 
kreskowym barkod i/lub z kodem kreskowym typu datamatrix. Ko-
rzystnie, na dokumentach umieszcza się wirtualny numer rachunku 
- indywidualnie przypisany do odbiorcy. W przypadku wysyłki kilku 
faktur od różnych lub/i tych samych wystawców, do jednego adre-
sata w tym samym lub zbliżonym czasie, integruje się dokumenty 
w jednej kopercie zbiorczej.

(4 zastrzeżenia)

A1 (21) 401958 (22) 2012 12 10

(51) H04L 12/00 (2006.01)
 G06F 13/00 (2006.01)

(71) POLITECHNIKA POZNAŃSKA, Poznań
(72) SZAFRAŃSKI MACIEJ; GRACZYK MAGDALENA; 

GOLIŃSKI MAREK; KIERZEK FILIP; PRUSSAK WALDEMAR; 
SKAWIŃSKI TOMASZ

(54) Sposób wery" kacji wyników przestrzennych analiz 
rynku

(57) Przedmiotem wynalazku jest sposób weryfi kacji wyników 
przestrzennych analiz rynku, w którym na serwerze bazowym gro-
madzi się modele analiz przestrzennych opracowane w postaci 
algorytmów matematycznych i tworzy się bazę modeli, a także 
na serwerze bazowym umieszcza się dedykowane oprogramowa-
nie oraz bazy teleadresowe zawierające adresy obiektów podlega-
jących ocenie. Zgodnie z wynalazkiem dane uzyskane z bazy (2) 

analiz przestrzennych rynku i dane pochodzące z bazy (8) rapor-
tów różnych instytucji konfrontuje się z danymi użytkowników 
systemu, którzy korzystając z telefonu komórkowego (6) posiada-
jącego dostęp do sieci internetowej, wyposażonego w odbiornik 
GPS oraz dedykowane oprogramowanie (3), przesyłają do serwera 
bazowego (1) informacje opisujące obiekty (5) i/lub zapytania do-
tyczące tych obiektów (5), przy czym transfer (10) informacji po-
między telefonem komórkowym (6), a serwerem bazowym (1) jest 
dwustronny.

(1 zastrzeżenie)

A1 (21) 401963 (22) 2012 12 10

(51) H04L 12/00 (2006.01)

(71) POLITECHNIKA POZNAŃSKA, Poznań
(72) SZAFRAŃSKI MACIEJ; GRACZYK MAGDALENA; 

GOLIŃSKI MAREK; KIERZEK FILIP; PRUSSAK WALDEMAR; 
SKAWIŃSKI TOMASZ

(54) Sposób planowania obiektów w przestrzeni 
publicznej

(57) Przedmiotem wynalazku jest sposób planowania lokalizacji 
obiektów w przestrzeni publicznej, przy wykorzystaniu informacji 
o potrzebach, uzyskanych od użytkowników wyposażonych w do-
wolne urządzenia stacjonarne lub mobilne z dostępem do sieci 
internetowej, zaopatrzone w urządzenia wejścia / wyjścia i co naj-
mniej jeden interfejs użytkownika oraz dedykowane oprogramo-
wanie, a także lokalizacji użytkowników oraz informatycznego 
systemu przetwarzania danych wspomagającego dostęp do infor-
macji w konkretnej przestrzeni publicznej. Zgodnie z wynalazkiem 
do pozyskiwania danych stosuje się metodę crowdsourcingu oraz 
wykorzystuje się wzajemne powiązanie zbioru urządzeń mobilnych 
posiadanych przez nadawców - ekspertów społeczności (1), zbioru 
urządzeń mobilnych lub stacjonarnych odbiorców - decydentów 
podejmujących decyzje o lokowaniu obiektów w przestrzeni miej-
skiej (2) oraz narzędzie planowania lokalizacji obiektów w przestrze-
ni publicznej (3), do którego wprowadza się dane o zapotrzebowa-
niu na obiekty w przestrzeni publicznej, analizuje kategorie danych 
o obiektach, automatycznie je kataloguje, porównuje, ocenia po-
dobieństwa, buduje bazy informacji i planów do zatwierdzenia lo-
kalizacji obiektów w przestrzeni publicznej przez decydentów.

(3 zastrzeżenia)

A1 (21) 402220 (22) 2012 12 24

(51) H04L 12/40 (2006.01)

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

(72) NABIELEC JERZY; WETULA ANDRZEJ

(54) Przełącznik do rozległego systemu 
pomiarowo-sterującego

(57) Przełącznik charakteryzuje się tym, że ma blok wejścio-
wy (I_B), blok decyzyjny (D_B) i blok wyjściowy (O_B), przy czym 
blok wejściowy (I_B), ma wejście toru przesyłu danych z węzła wyż-
szego poziomu (In_ M), co najmniej dwa wyjścia torów przesyłu da-
nych do węzłów niższego poziomu (Out_S(1...N)) oraz połączenie 
z wejściem przesuwnego rejestru odbioru (SRR) i wejściem detek-
tora (DS) w bloku decyzyjnym. W bloku decyzyjnym wyjście detek-
tora (DS) połączone jest z wejściem zespołu zegarów (T). Pomiędzy 
przesuwnym rejestrem odbioru (SRR) i zespołem zegarów (T) wyko-
nane jest połączenie traktem wieloliniowym. Blok wyjściowy (O_B) 
stanowi układ wybierający komutowany, który sterowany jest przez 
zespół zegarów (T) z bloku decyzyjnego i ma wyjście toru przesyłu 



44 BIULETYN  URZĘDU  PATENTOWEGO Nr  19  (1036)  2013

danych do węzła wyższego poziomu (Out_M) oraz wejścia torów 
przesyłu danych z węzłów niższego poziomu (In_S(1...N)).

(2 zastrzeżenia)

A1 (21) 398404 (22) 2012 03 12

(51) H05B 37/02 (2006.01)
 G05B 24/02 (2006.01)
 F21S 2/00 (2006.01)

(71) POLITECHNIKA OPOLSKA, Opole
(72) KOPKA RYSZARD

(54) Układ do wytwarzania światła widzialnego

(57) Układ do wytwarzania światła widzialnego charakteryzu-
je się tym, że każdy moduł elektroluminescencyjny (M1,..., Mn) 
wyposażony jest w jeden czujnik światła (CzS1,..., CzSn), którego 
wyjście połączone jest z wejściem (We) odpowiedniego układu 
pomiaru światła (UPS1,..., UPSn), a wyjścia (Wy) układu pomiaru 
światła (UPS1,..., UPSn) połączone są z odpowiednimi wejściami 
pomiarowymi (WeP1,..., WePn) układu sterującego (US), którego 
wyjścia sterujące (WyS1,..., WySn) są połączone z wejściami sterują-
cymi (WeS1,..., WeSn) odpowiednich kluczy (K1,..., Kn), styk stały (1) 
każdego z kluczy (K1,..., Kn) połączony jest z jedną końcówką od-
powiedniego układu ograniczenia prądu (UOP1,...,UOPn), którego 
druga końcówka połączona jest z katodą elementu elektrolumi-
nescencyjnego (ELm), zaś styk drugi (2) każdego z kluczy (K1,...,Kn) 
połączony jest z poziomem odniesienia.

(1 zastrzeżenie)


