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łączenie, a następnie włączenie jego zasilania. Przed odtworzeniem 
obrazu systemu operacyjnego następuje sformatowanie główne-
go nośnika danych, z oznaczeniem ewentualnych uszkodzonych 
sektorów.

(7 zastrzeżeń)

A1 (21) 419395 (22) 2016 11 08

(51) G07C 15/00 (2006.01)
 G06F 7/58 (2006.01)
 G06Q 30/02 (2012.01)

(71) CICHOSZ MAKSYMILIAN, Poznań; BĄKIEWICZ TOMASZ, 
Poznań; SANDURSKI KRZYSZTOF, Poznań

(72) CICHOSZ MAKSYMILIAN; BĄKIEWICZ TOMASZ; 
SANDURSKI KRZYSZTOF; ŚNIEDZIEWSKI ADAM; 
KOZŁOWSKI ADAM

(54) Urządzenie losujące, układ urządzeń do losowania 
oraz sposób obliczania zniżki sprzedażowej

(57) Urządzenie, układ i sposób zapewnienia efektywnej metody 
obliczania zniżki sprzedażowej i jej wyświetlania w punkcie sprze-
dażowym, polegające na losowaniu przeprowadzanym w spo-
sób wolny od ingerencji osób zainteresowanych jego wynikiem, 
ale w oparciu o wcześniej zadane zmienne wpływające na przebieg 
tego losowania. Urządzenie losujące (1) zawiera przycisk inicjujący 
losowanie (2) oraz wyświetlacz (3) prezentujący wyniki losowania 
oraz moduł komunikacji bezprzewodowej służący dwukierunko-
wej komunikacji z zewnętrznym urządzeniem ograniczającym za-
kres losowania lub modyfi kującym jego przebieg. Układ urządzeń, 
oprócz urządzenia losującego (1), składa się z serwera, na którym 
zapisano dane wejściowe oraz z mikrokomputera odbierającego 
i przetwarzającego dane wejściowe. Przebieg losowania realizo-
wany jest z uwzględnieniem danych wejściowych ograniczających 
zakres losowania lub modyfi kujących jego przebieg, pobranych 
bezpośrednio przed zainicjowaniem losowania bezprzewodowo 
przez urządzenie losujące (1) z zewnętrznego urządzenia.

(5 zastrzeżeń)

A1 (21) 419405 (22) 2016 11 09

(51) G09B 21/00 (2006.01)
 G09B 21/04 (2006.01)
 G06F 17/28 (2006.01)
 G06F 3/01 (2006.01)

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

(72) BARAŃSKI ROBERT; WÓJCIK BARTŁOMIEJ; 
WROŃSKI SZYMON

(54) System i sposób wykrywania położenia palców 
w celu dekodowania alfabetu migowego

(57) Przedmiotem zgłoszenia jest system i sposób wykrywania 
położenia palców w celu dekodowania alfabetu migowego za-
wierający część śródręczną (S) i dołączoną do niej część palcową. 
W części śródręcznej (S) umieszczony jest pierwszy czujnik optycz-
ny (1.1), który jest przykryty pierwszą ruchomą przysłoną (2.1) oraz 
drugi czujnik optyczny (1.2), który jest przykryty drugą ruchomą 
przysłoną (2.2), przy czym pierwszy czujnik optyczny (1.1) oraz 
drugi czujnik optyczny (1.2) połączone są z mikrokontrolerem (K) 
dla dekodowania alfabetu migowego. W części palcowej umiesz-

czonych jest pięć zestawów cięgien odpowiadających poszczegól-
nym palcom dłoni, z których każdy z czterech zestawów cięgien 
zawiera pierwsze cięgno (3.1) oraz drugie cięgno (3.2), przy czym 
pierwsze cięgno (3.1) połączone jest z jednej strony z pierwszą ru-
chomą przysłoną (2.1), a z drugiej strony połączone jest z pierwszą 
prowadnicą (5.1) cięgna, natomiast drugie cięgno (3.2) połączone 
jest z jednej strony z drugą ruchomą przysłoną (2.2), a z drugiej stro-
ny połączone jest do drugiej prowadnicy (5.2) cięgna, przy czym 
to drugie cięgno (3.2) przechodzi przez pierwszą prowadnicę (5.1) 
cięgna, a w piątym zestawie cięgien, odpowiadającym kciukowi, 
umieszczone jest tylko drugie cięgno (3.2) połączone z jednej stro-
ny z drugą ruchomą przysłoną (2.2), a z drugiej strony połączone 
jest do drugiej prowadnicy (5.2) cięgna, przy czym to drugie cię-
gno przechodzi przez pierwszą prowadnicę (5.1) cięgna, oraz nacią-
gnięcie pierwszego cięgna (3.1) powoduje przesunięcie pierwszej 
ruchomej przysłony (2.1) tak, że odsłania ona częściowo lub całko-
wicie pierwszy czujnik optyczny (1.1), a naciągnięcie drugiego cię-
gna (3.2) powoduje przesunięcie drugiej ruchomej przysłony (2.2) 
tak, że odsłania ona częściowo lub całkowicie drugi czujnik optycz-
ny (1.1).

(6 zastrzeżeń)

A1 (21) 419527 (22) 2016 11 19

(51) G09G 5/10 (2006.01)
 H05B 37/02 (2006.01)
 H05B 39/04 (2006.01)
 H05B 41/36 (2006.01)
 G05D 25/00 (2006.01)

(71) PAWBOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Andrychów

(72) TARNAWA JAROSŁAW

(54) Sposób pomiaru światłości oraz moduł układu 
czujnika światłości otoczenia

(57) Przedmiotem wynalazku jest sposób pomiaru światłości oraz 
moduł układu czujnika światłości otoczenia, stosowany w szcze-
gólności w oprawach lamp oświetleniowych. Sposób pomiaru 
światłości, przy pomocy układu elektronicznego z fotodetektorem, 
korzystnie połączonego z programowalnym mikrokontrolerem 
sterującym natężeniem emisji światła, polega na pomiarze sygnału 
chwilowej światłości uzyskiwanego z fotodetektora. Charaktery-


