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oraz z czujnikami (C), przy tym mobilna jednostka sterującą tre-
ścią (1) połączona jest bezprzewodowo, korzystnie za pomocą 
GSM lub Wi-fi lub Bluetooth, z modułem zarządzania treściami re-
klamowymi CMS (3), a mobilna jednostka sterującą treścią (1) oraz 
moduł wyświetlacza (2) umieszczone są na ruchomej platformie 
jezdnej (RP) korzystnie naczepie lub ciężarówce lub autobusie lub 
tramwaju.
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(54) układ do poprawy jakości dźwięku w środkach 
transportu osobowego

(57) Układ do poprawy jakości dźwięku w kabinach środków 
transportu osobowego wyposażony jest w blok modelu psycho-
akustycznego (5), przy czym do bloku modelu psychoakustycz-
nego (5) podawany jest równolegle z sygnałem z estymatora szu-
mu (7) sygnał bezpośrednio ze źródła dźwięku użytecznego (1), 
a sygnał wyjściowy bloku modelu psychoakustycznego (5) wpro-
wadzany jest do bloku projektowania niestacjonarnego filtra (6), 
z którego sygnał podawany jest do niestacjonarnego filtra cyfro-
wego (2).
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(54) magnes trwały spajany kauczukiem dla przemysłu 
motoryzacyjnego

(57) Przedmiotem zgłoszenia jest magnes trwały, spajany kau-
czukiem, dla przemysłu motoryzacyjnego zawierający proszek lub 
mieszankę proszków magnetycznie twardych oraz kauczuk jako 

środek spajający ze substancjami pomocniczymi charakteryzuje się 
tym, że zawiera grafen w ilości 0,5%-4,0%, 86,0%-82,5% wagowych 
proszku ferrytu lub mieszanki proszków magnetycznie twardych 
oraz 13,5% wagowych kauczuku z substancjami pomocniczymi 
umożliwiającymi sieciowanie i przetwórstwo kauczuku.
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(54) Sposób zapisu informacji z zastosowaniem 
biologicznych nanostruktur magnetycznych, jako 
układów do gromadzenia informacji

(57) Przedmiotem zgłoszenia jest sposób zapisu informacji z za-
stosowaniem biologicznych nanostruktur magnetycznych, jako 
układów do gromadzenia informacji, do wielobitowego zapisu 
informacji w komórkach pamięci nieulotnej, który polega na tym, 
że doprowadza się spiralę, korzystnie spiralę Fibonacciego wyko-
naną z żelaza o wymiarach zewnętrznych zawartych w obrysie pro-
stokątnym o szerokości od 100 nm do 1000 nm, korzystnie 400 nm 
i wysokości od 150 nm do 1500 nm, korzystnie 600 nm oraz szero-
kości włókna w zakresie od 15 nm do 25 nm, a także jego wysokości 
od 3 do 20 nm, korzystnie 5 nm, do stanu nasycenia poprzez zapis 
do jednego z sześciu stanów stabilnych, następnie zmniejsza się 
natężenia pola magnetycznego do wartości zerowej, po czym ko-
lejno przykłada się w płaszczyźnie spirali zewnętrzne pole magne-
tyczne pod kątem w zakresie od 0° do 100°, o indukcji zmienianej 
w zakresie od -200 mT do +200 mT, a następnie odbywa się powrót 
z wartością natężenia pola do wartości zerowej i obserwuje się 3 
do 6, korzystnie 6 stabilnych stanów namagnesowania o rozróżnial-
nym namagnesowaniu, gdy pole magnetyczne zewnętrzne zosta-
nie wyłączone.

(1 zastrzeżenie)

A1 (21) 427776 (22) 2018 11 15

(51) H01F 30/08 (2006.01)

(71) SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ - INSTYTUT TELE- 
I RADIOTECHNICZNY, Warszawa

(72) LISOWIEC ALEKSANDER; MICHALSKI PAWEŁ;  
KOWALSKI GRZEGORZ

(54) bezrdzeniowy przetwornik prądu na napięcie
(57) Bezrdzeniowy przetwornik prądowy zbudowany z dwóch 
transformatorów o kształcie solenoidu umieszczonych równo-
legle względem siebie. Końcówka (1p) uzwojenia zewnętrznego 
pierwszego solenoidu (S1) jest połączona z wyjściem (11) źródła 
prądowego (ZP) a druga końcówka (2p) uzwojenia zewnętrznego 
pierwszego solenoidu (S1) jest połączona z końcówką (6p) uzwo-
jenia zewnętrznego drugiego solenoidu (S2) znajdującą się po tej 
samej stronie co końcówka (2p) pierwszego solenoidu. Druga 
końcówka (5p) zewnętrznego uzwojenia drugiego solenoidu (S2) 
jest połączona z wyjściem (12) źródła prądowego (ZP) a końców-
ka (3w) uzwojenia wewnętrznego pierwszego solenoidu (S1) jest 
połączona z końcówką (8w) uzwojenia wewnętrznego drugiego 
solenoidu (S2) znajdująca się po przeciwnej stronie drugiego sole-
noidu (S2) niż końcówka (3w) pierwszego solenoidu (S1). Napięcie 
wyjściowe (Uwy) całego przetwornika pojawia się między końców-


