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wszystkie jednostki systemu przetwarzania danych w każdym 
z procesów wchodzą ze sobą w interakcje tylko za pośrednictwem 
głównego serwera (1).

(3 zastrzeżenia)

A1 (21) 404531 (22) 2013 07 01

(51) H04M 1/11 (2006.01) 
 H04B 1/38 (2006.01)

(71) AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA 
IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE,  
Kraków; 
INNOWACJA POLSKA  
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Kraków

(72) UHL TADEUSZ; OLISZEWSKI MAREK;  
KOZŁOWSKA KAROLINA; BAŃDURA MONIKA;  
FIOŁEK ROBERT; PUŁAPA MATEUSZ;  
JĘDRZEJCZAK GRZEGORZ

(54) Czytnik transponderów uhF, przystosowany 
do bezprzewodowej współpracy z elektronicznym 
urządzeniem mobilnym

(57) Czytnik transponderów zawiera obudowę (1), wewnątrz 
której zabudowane są elementy układu elektrycznego: interfejs 
bezprzewodowej transmisji danych, mikrokontroler, moduł trans-
ponderów, antena UHF i akumulatory zasilania. Na powierzchni 
przylegania (2) obudowy (1) do urządzenia mobilnego, wzdłuż 
jednego z jej boków ma wystające obrzeże (3) z powierzchnią 
oporową (4) dla urządzenia mobilnego. Ponad to na powierzchni 
przylegania (2) znajdują się środki (5a) do rozłącznego, beznarzę-
dziowego połączenia z tylną ścianką urządzenia mobilnego, które 
stanowić mogą: samoprzylepny rzep przemysłowy (5a), korzystnie 
typu grzybkowego, albo przyssawki membranowe lub magnesy. 
Obrys obudowy (1) jest mniejszy od obrysu urządzenia mobilnego 

tak, że przy ich połączeniu odkrytym pozostaje obiektyw urządze-
nia mobilnego.

(6 zastrzeżeń)

A1 (21) 404441 (22) 2013 06 25

(51) H05K 13/00 (2006.01) 
 H05K 13/02 (2006.01)

(71) PRZEMYSŁOWY INSTYTUT AUTOMATYKI I POMIARÓW 
PIAP, Warszawa

(72) KOZAK MARIUSZ; KRAKÓWKA TOMASZ

(54) Sposób podawania elementów 
i urządzenie do podawania elementów

(57) Sposób podawania elementów do montażu płytek elektro-
nicznych, polega na tym, że sprawdza czy elementy są w podaj-
niku (1) następnie pobiera się element z podajnika (1) i określa się 
wartość i parametry chwyconego elementu za pomocą mostka 
pomiarowego (2) lub mostka zintegrowanego ze szczękami, a na-
stępnie jeśli element jest na liście elementów do układania, zawar-
tej w zewnętrznym układzie sterowania, manipulator (3) umieszcza 
element na płytce (7), zaś jeśli element nie jest potrzebny na płyt-
ce (7) manipulator (3) odkłada element do pojemnika (4).

(2 zastrzeżenia)


