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A1 (21) 412566 (22) 2015 05 29

(51) G06F 1/32 (2006.01) 
 G08B 29/00 (2006.01) 
 H04B 1/16 (2006.01) 
 H04B 17/00 (2015.01)

(71) RADIONIKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków

(72) WOREK CEZARY; KRZAK ŁUKASZ PAWEŁ

(54) Sposób łączności radiowej i wybudzania 
lokalizatorów położenia oraz lokalizator położenia

(57) Sposób łączności radiowej i wybudzania lokalizatorów poło-
żenia, polegający na tym, że w stanie najniższego poboru prądu 
sygnał radiowy podawany jest od zespołu antenowego (ANT1), po-
przez klucz antenowy wysokich częstotliwości (SW) do modułu su-
matora/podzielnika mocy wysokich częstotliwości (PDC), a następ-
nie do niskomocowego detektora sygnału wybudzania (LDWU), 
a po pojawieniu się sygnału wybudzania (WUC), będącego sy-
gnałem wysokich częstotliwości zmodulowanym amplitudowo, 
wybudza sygnałem (SWU) mikrokontroler (uC) lub niskomocowy 
radiowy moduł nadawczo-odbiorczy (LPTR), który nawiązuje w lo-
kalnej niskomocowej sieci radiowej (LRN), dwukierunkową łączność 
z systemem wybudzania (RWUS), po czym mikrokontroler (uC), 
na podstawie zebranej informacji w lokalnej niskomocowej sieci 
radiowej (LRN) oraz na podstawie danych zapisanych w pamięci, 
nawiązuje łączność z siecią komórkową (CN) poprzez moduł łącz-
ności z siecią komórkową (NCP) lub odczytuje dane z lokalizatora 
radiowego (RPS). Przedmiotem wynalazku jest również lokalizator 
położenia (RTS), służący do realizacji tego sposobu.

(3 zastrzeżenia)

A1 (21) 412575 (22) 2015 06 02

(51) G06F 17/00 (2006.01) 
 H03K 19/00 (2006.01)

(71) POLITECHNIKA RZESZOWSKA 
IM. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA, Rzeszów

(72) HAJDUK ZBIGNIEW

(54) Sposób asynchronicznego 
przetwarzania danych cyfrowych 
i asynchroniczny układ cyfrowy do stosowania 
tego sposobu, zbudowany 
zwłaszcza w strukturze FPga

(57) W sposobie moduły potokowe (MP) łączy się w potoku między 
sobą co najmniej dwubitową magistralą sterującą (MS), przenoszą-
cą sygnały żądania przekazania (Req) i potwierdzenia odbioru (Ack) 
danych dla co najmniej jednego układu kombinacyjnego (CL). Sy-
gnał żądania przekazania (Req) przesyła się z poprzedniego do na-
stępnego modułu potokowego (MP), zaś sygnał potwierdzenia 
odbioru (Ack) z tego następnego do tego poprzedniego modułu 
potokowego (MP). Wewnętrzną magistralę wejściową (MI1, MI2) 
danych dla bieżącego układu kombinacyjnego (CL) łączy się z wyj-
ściem równoległym (QO) danych poprzedniego modułu potoko-
wego (MP). Wewnętrzną magistralę wyjściową (MO1, MO2) z danymi 
z bieżącego układu kombinacyjnego (CL1, CL2) łączy się z wejściem 
równoległym (DI) danych następnego modułu potokowego (MP). 
W pamięci wewnętrznej modułu potokowego (MP) zapisuje się 

stan jego wyjścia równoległego (QO) danych. Istotą sposobu jest 
to, że jako moduł potokowy (MP) stosuje się asynchroniczny rejestr 
potokowy APR, który wyzwala się różnicą danych na jego wejściu 
równoległym (DI) a zapamiętanym, w pamięci wewnętrznej tego 
rejestru potokowego APR, stanem jego wyjścia równoległego (QO) 
danych. Wyzwolenie bieżącego rejestru potokowego koreluje się 
z sygnałem żądania przekazania (Req) danych z poprzedniego reje-
stru potokowego APR lub z sygnałem potwierdzenia odbioru (Ack) 
danych z następnego rejestru potokowego APR. Przekazanie sy-
gnału żądania przekazania (Req) wykonuje się poprzez co najmniej 
jeden zewnętrzny rejestr potokowy (A_APR1,...,A_APRi) o budowie 
podobnej jak rejestru potokowego (APR). W przypadku wielowej-
ściowego układu kombinacyjnego (CL) stosuje się osobne wejścio-
we rejestry potokowe APR11, APR12 dla każdego z wejść układu 
kombinacyjnego (CL). Przedmiotem wynalazku jest także asynchro-
niczny układ cyfrowy do asynchronicznego przetwarzania danych 
cyfrowych sposobem według wynalazku. Wynalazek znajduje za-
stosowanie zwłaszcza przy projektowaniu układów FPGA.

(11 zastrzeżeń)

A1 (21) 412547 (22) 2015 06 02

(51) G06Q 20/20 (2012.01) 
 G07F 7/08 (2006.01) 
 G06Q 20/10 (2012.01)

(71) IPOS SPÓŁKA AKCYJNA, Klaudyn
(72) KUCHARZEWSKI JACEK; TOMASZEWSKI ADAM

(54) Stacjonarne urządzenie do drukowania 
i przetwarzania transakcji płatniczych  
oraz system sprzedaży

(57) Przedmiotem wynalazku jest stacjonarne urządzenie do dru-
kowania i przetwarzania transakcji płatniczych wyposażone w: 
moduł drukarki fiskalnej połączony elektronicznie i zintegrowany 
w jednej obudowie ze środkami komunikacyjnymi przeznaczony-
mi do obsługi komunikacji z sieciami komputerowymi oraz peryfe-
riami, a ponadto posiadający wyświetlacz do prezentowania klien-
towi kwoty zarejestrowanej sprzedaży, oraz otwór przeznaczony 
na wyjście papieru z drukarki; moduł do przetwarzania płatności 
kartowych posiadający ekran, korzystnie dotykowy, oraz przyciski 
przeznaczone do komunikacji użytkownika z urządzeniem; charak-
teryzujące się tym, że składa się zasadniczo z dwóch części, to jest 
z modułu drukarki fiskalnej (1) i modułu do przetwarzania płatno-
ści kartowych (2), połączonych ze sobą komunikacyjnie, przy czym 
każdy z tych modułów posiada własną obudowę.

(13 zastrzeżeń)

A1 (21) 412480 (22) 2015 05 26

(51) G07C 1/00 (2006.01)

(71) VEMCO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Sopot

(72) BOBCOW ANDRZEJ; DOROCHOWICZ DARIUSZ


