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(72) WIECZOREK PIOTR ZBIGNIEW; GOŁOFIT KRZYSZTOF

(54) Generator losowy

(57) Generatory pierścieniowe z przełączanymi ścieżkami pro-
pagacji (GPSP, GPSP’) mają wyjścia (o-GPSP, o-GPSP’) dołączone 
jednocześnie do wejść (i1-UM, i2-UM) układu metastabilnościo-
wego (UM) oraz do wejść (i1-DF, i2-DF) detektora fazy (DF), których 
wyjścia (o-UM, o-DF) dołączone są do wejść (r-US’, i-US’) układu 
sterującego (US’), którego wyjście (o-US’) dołączone jest do wejść 
sterujących (s-GPSP, s-GPSP’) generatorów pierścieniowych z przełą-
czanymi ścieżkami propagacji (GPSP, GPSP’). Wyjście (o-UM) układu 
metastabilnościowego (UM) jest wyjściem (o-GL) generatora loso-
wego (GL).

(19 zastrzeżeń)
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(54) Generator losowy

(57) Generatory pierścieniowe z regulowaną szybko-
ścią (GPRS, GPRS’) mają wyjścia (o-GPRS, o-GPRS’) dołączone jed-
nocześnie do wejść (i1-UM, i2-UM) układu metastabilnościowe-
go (UM) oraz do wejść (i1-DF, i2-DF) detektora fazy (DF), których 
wyjścia (o-UM, o-DF) dołączone są do wejść (r-US’, i-US’) układu ste-
rującego (US’), którego wyjście (o-US’) dołączone jest do wejść steru-
jących (s-GPRS, s-GPRS’) generatorów pierścieniowych z regulowaną 
szybkością (GPRS, GPRS’). Wyjście (o-UM) układu metastabilnościo-
wego (UM) jest wyjściem (o-GL) generatora losowego (GL).

(19 zastrzeżeń)

A1 (21) 422409 (22) 2017 07 31

(51) H05K 1/16 (2006.01)
 H01F 17/00 (2006.01)
 H01F 27/28 (2006.01)

(71) ABB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa

(72) WOJDA RAFAŁ; MOLIŃSKI GRZEGORZ; 
WAWRO MARCIN; POLIT ALEKSANDER

(54) Wysokoczęstotliwościowe uzwojenie z obwodów 
drukowanych PCB

(57) Przedmiotem wynalazku jest wysokoczęstotliwościowe 
uzwojenie z obwodów drukowanych PCB (Printed Circuit Board) 
stosowane jako uzwojenie rdzeni dławików oraz transformatorów 
w przemyśle energetycznym. Uzwojenie z obwodów drukowa-
nych PCB zawiera układ ścieżek prądowych (1), nadrukowanych 
na elastyczną płytkę podłożową (2), zawierającą sekcję nawo-
jową „A” umieszczoną pomiędzy dwiema sekcjami stykowymi „B”, 
charakteryzuje się tym, że w układzie ścieżek prądowych (1) sekcja 
stykowa „B” zawiera co najmniej jedną ścieżkę prądową (1), która 
ma zmienną szerokość zwiększająca się od sekcji nawojowej „A” 
w kierunku końca sekcji „B”.

(8 zastrzeżeń)


