
A – SZEKCIÓ
KÖZSZÜKSÉGLETI CIKKEK

(51) A47B 17/03 (2006.01)

E04H 1/06 (2006.01) (13) A1
(21) P 05 00308 (22) 2005.03.17.
(71) (72) Szoboszlai Dávid, Sirok (HU)
(54) Multifunkciós, mozgatható számítógépes munkahely
(57) A szabadalom célja, olyan a számítógépes munkahelyek kialakítá-
sakor eddig alkalmazott megoldásoktól eltérõ állvány létrehozása,
amely különbözõ feladatok végzése során, változatos testhelyzetekben
is huzamos idõn át kényelmes pozícióban tartja a számítástechnikai esz-
közök adatbeviteli és adatmegjelenítõ eszközeit, valamint rendelkezik a
kézi erõvel történõ helyváltoztatás képességével és az egyedi megoldá-
sokhoz képest alacsony költséggel elõállítható.

A szabadalom azon a felismerésen alapul, hogy a több szabadsági
fokkai rendelkezõ állványkarok helyes méretezésû kialakítása lehetõvé
teszi a tartóegységek tág mozgáshatárok közötti rugalmas pozicionálá-
sát, gyors oldását és szilárd rögzítését, ugyanakkor az állvány összsú-
lya lehetõvé teszi a rögzített pozíciók egyensúlyban tartását és a fel-
használó általi mozgatást a talajon.

A szabadalom tehát egy multifunkciós, mozgatható számítógépes
munkahely, melyet az jellemez, hogy állítható, csuklókban mozgó áll-
ványkarokon levõ tartóegységekkel rendelkezik és állványtalpa boly-
gókerekes, fékezhetõ futómûvel ellátott.

(51) A61B 17/56 (2006.01) (13) A1
(21) P 04 02620 (22) 2004.12.17.
(71) Sanatmetal Ortopédiai és Traumatológiai Eszközöket Gyártó

Korlátolt Felelõsségû Társaság, Eger (HU)
(72) Farkas József, Eger (HU);

dr. Varga Péter Pál, Budapest (HU)
(54) Sebészeti protézisegység csigolyákhoz
(74) Rónaszéki Tibor szabadalmi ügyvivõ, Budapest
(57) A találmány tárgya sebészeti protézisegység csigolyákhoz, amely
csigolyatestekhez kapcsolható csatlakozófelülettel rendelkezõ hordozó-
testeket, valamint a hordozótestek közé beiktatható, összekötõ részegy-
séget tartalmaz.

A találmány jellegzetessége, hogy az összekötõ részegységnek
(20) feszítõblokkja (30) van, a feszítõblokk (30) egyik összekötõszerv-
vel (32) ellátott vezetõrudat (31), továbbá a vezetõrúd (31) egyik össze-
kötõszervével (32) együttmûködõ, másik összekötõszervvel (34), vala-
mint pályaadó idommal (35) rendelkezõ feszítõelemet (33) tartalmaz, a
hordozótestek (10) legalább egy részének a feszítõelem (33) pályaadó
idomával (35) együttmûködõ, azzal érintkezõ mozgástovábbító szerve

(12) van, a mozgástovábbító szervvel (12) ellátott hordozótest (10)
pedig, elmozdíthatóan van a feszítõblokk (30) vezetõrúdjához (31)
csatlakoztatva.

(51) A61B 17/58 (2006.01)

A61B 17/60 (2006.01) (13) A1
(21) P 05 00648 (22) 2005.06.29.
(71) Sanatmetal Ortopédiai és Traumatológiai Eszközöket Gyártó

Korlátolt Felelõsségû Társaság, Eger (HU)
(72) Farkas József, Eger (HU);

dr. Fröhlich Péter, Vecsés (HU)
(54) Kapcsolóegység külsõ csontrögzítõkhöz
(74) Rónaszéki Tibor szabadalmi ügyvivõ, Budapest
(57) A találmány tárgya kapcsolóegység külsõ csontrögzítõkhöz, amely
a rögzítendõ csontba beerõsíthetõ nyársakhoz csatlakozó egyik befogó-
szervet, a nyársakat egymással összekötõ egy vagy több rúdhoz csatla-
kozó másik befogószervet, valamint az egyik befogószerv és a másik be-
fogószerv között elhelyezkedõ legalább egy betéttestet tartalmaz, az
egyik befogószerv a nyárs külsõ felületének legalább egy részét körülfo-
gó egyik fogadó fészekkel; a másik befogó szerv a rúd külsõ felületének
legalább egy részét körülfogó másik fogadó fészekkel, míg legalább egy
betéttest a nyárssal érintkezõ egyik nyomófelülettel és/vagy a rúddal
érintkezõ másik nyomófelülettel rendelkezik, az egyik befogó szerv, a
másik befogó szerv és a betéttest(ek) pedig, szorítószerkezet segítségé-
velvan egyetlen egységgé összefogva.

A találmány jellegzetessége, hogy a betéttest (30) egyik nyomófe-
lületének (31) nyomószilárdsága kisebb, mint a nyárs (2) anyagának
nyomószilárdsága és az egyik befogószerv (10) nyomószilárdsága, to-
vábbá a betéttest (30) másik nyomófelületének (32) nyomószilárdsága
kisebb, mint a rúd (3) anyagának nyomószilárdsága és a másik befogó-
szerv (20) nyomószilárdsága.
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(51) A61B 17/60 (2006.01) (13) A1
(21) P 05 00966 (22) 2005.05.24.
(71) (72) dr. Kádas István, Budapest (HU);

Bagi István, Budapest (HU);
Kádas Dániel, Budapest (HU);
dr. Szita János, Budapest (HU)

(54) Eszköz rövidüléssel járó törések fedett csavarozására
(74) Erdély Péter, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest
(57) A találmány tárgya eszköz, rövidüléssel járó törések, elsõsorban sa-
rokcsonttörés fedett csavarozására, amely távolító készüléket, célzóké-
szüléket és csontcsavarokat tartalmaz, melynek lényege abban áll, hogy
– legalább az egyik csontcsavar disztrakciós csavarként (1) van ki-

alakítva, oly módon, hogy két végén olyan menettel (2 és 3) van
ellátva, ahol a fej (4) felöli végen lévõ menet (2) magátmérõje, me-
netátmérõje és menetemelkedése nagyobb, mint az elülsõ meneté
(3);

– a távolító készülék (6) egy hajlított keretben (7) lévõ három állító-
csavart (8) tartalmaz, ahol a szélsõ állítócsavarok (8) egytengelyû-
ek és a középsõ állítócsavarral (8) 90 fokos szöget zárnak be, belsõ
végeiken pedig, Kirschner-drót (19, 20, 21) befogására alkalmas
csatlakozóelemek (9) vannak;

– a célzókészülék (10) ugyancsak hajlított keretet (11) tartalmaz,
amelynek egyik végén célzótüske (13) van, másik vége pedig, egy
vagy több vezetõhüvellyel (12) van ellátva.

(51) A61F 2/32 (2006.01)

A61F 2/36 (2006.01) (13) A1
(21) P 05 00407 (22) 2005.04.25.
(71) (72) Csernátony Zoltán, Monostorpályi (HU)
(54) Antiluxációs gyûrû csípõendoprotézisek ficamos szövõdmé-

nyeinek kezelésére
(57) A találmány kiegészítõ implantátum ficamodásra hajlamos csípõ-
ízületi endoprotézisekhez. A találmány lényege, hogy a protézis fejét (3)
a vápába (2) egy olyan gyûrû (4) tartja vissza, aminek két nyílásán (5) át-
fûzött, egyik végén ütközõvel (8) ellátott szalag a csontos vápa kisme-
dencei oldalán átvezetve, egy kilincses (7) mechanizmussal megfeszít-
hetõ, és a gyûrû (4) belsõ átmérõje néhány milliméterrel kisebb a proté-
zisfej (3) átmérõjénél, ezáltal a fejet belenyomja a vápába anélkül, hogy
a vápát destabilizálná.

(51) A61K 39/112 (2006.01)

A61P 1/00 (2006.01)

C12N 1/20 (2006.01) (13) A1
(21) P 02 00984 (22) 2002.03.14.
(71) FATRO S.p.A., Ozzano Emilia (IT)
(72) Kramer, Theodore T., Fort Collins, Colorado (US)
(54) Gyengített Salmonella gallinarum-pullorum törzs és e törzset

tartalmazó vakcina
(30) MI2001A000555 2001.03.14. IT
(74) Svingor Ádám, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest
(57) A találmány tárgyát gyengített Salmonella gallinarum-pullorum
törzs, az új törzs elõállítására szolgáló eljárás, illetve a törzset tartalma-
zó, állati és emberi salmonellosis elleni vakcinák képezik.

(51) A61M 5/50 (2006.01) (13) A1
(21) P 06 00604 (22) 1997.07.16.
(71) Safegard Medical Products, Inc., Woburn, Massachusetts (US)
(72) Kashmer, James S., Andover, New Jersey (US)
(54) Egyszer használatos fecskendõszerkezet
(30) 08/687,112 1996.07.18. US
(86) PCT/US 97/10934 (87) WO 98/03210
(74) Rein és Társai Freshfields Bruckhaus Deringer Iroda, Budapest
(57) Az egyszer használatos fecskendõszerkezet tartozéka egy hengeres
tartály és a bele illõ befecskendezõ egység. A befecskendezõ egység ré-
szét képezi egy hosszúkás fecskendõ és annak disztálisan elhelyezkedõ
hegye. A fecskendõhegy disztális végén zárócsap található. A fecskendõ
tartályán az alaphelyzetben lezárt disztális végén szórófej található,
amely a fecskendõ hegyéhez illeszkedik. A szórófej disztális vége egy
befelé dõlõ gyûrût tartalmaz, amely a fecskendõhegy zárócsapjához il-
leszkedik. A fecskendõ használata során, illetve a folyadék adagolásá-
hoz kifejtett nyomás hatására a zárócsap visszafordíthatatlanul össze-
nyomódik a gyûrûvel, amely folyamat megakadályozza a szerkezet
újrafelhasználását.
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(51) A61M 15/00 (2006.01) (13) A1
(21) P 05 00453 (22) 2005.05.03.
(71) Boehringer Ingelheim International GmbH,

Ingelheim/Rhein (DE)
(72) Wachtel, Herbert, Ingelheim/Rhein (DE)
(54) Porinhalátor
(74) Ráthonyi Zoltán, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,

Budapest
(57) A találmány tárgya inhalátor, por formájú gyógyszerek inhalálására
kapszulákból, amelyeket az alkalmazást megelõzõen az inhalátorban ki-
alakított kapszulatartóban helyeznek el. A kapszulának a kapszulatartó-
ba való behelyezése után a páciens megnyomhat egy mûködtetõ szerke-
zetet (7), amely nyugalmi helyzetbõl mozgatási helyzetbe állítható, és
ennek során együttmûködik legalább egy, a kapszulatartóba benyomuló
tûvel. A kapszulába behatoló, legalább egy tû felszúrja a kapszulát, és a
gyógyszer szabaddá válik.

A találmány szerinti készülék egy kezelhetõség szempontjából ja-
vított változat, amely egy kettõs funkciójú mûködtetõ szerkezettel (7)
van ellátva, amelynek segítségével egy elsõ mûveletben a fedél (13) el-
fordítására szolgáló záróelem (14) az alsó résztõl (1) eltávolítható, és
amellyel egy második mûveletben a lemezzel (9) összekapcsolt száj-
rész (12) a lemeztõl (9) oly módon oldható, hogy a szájrész (12) az alsó
részrõl (1) felhajtható. Ezenkívül a kipattintható szájrész (12) el van
látva egy fogássegítõvel (17), amely lehetõvé teszi a szájrész gyors és
biztos nyitását.

B – SZEKCIÓ
IPARI MÛVELETEK ÁLTALÁBAN ÉS SZÁLLÍTÁS

(51) B24B 21/00 (2006.01) (13) A1
(21) P 05 00887 (22) 2005.09.23.
(71) (72) Kovács Károly, Szentgotthárd (HU)
(54) Általános fa-, fém- és egyéb ipari területen alkalmazható gépi

szalagcsiszoló berendezés, amely alkalmas az adott munkada-
rab összes felületének és a felületek találkozásánál kialakult
élek/sarkok és íves lekerekítések egyidejûleg történõ csiszolá-
sára

(57) A találmány tárgya általános fa-, fém- és egyéb ipari területen alkal-
mazható gépi szalagcsiszoló berendezés, amely alkalmas az adott mun-
kadarab összes felületének és a felületek találkozásánál kialakult
élek/sarkok és íves lekerekítések egyidejûleg történõ csiszolására. A be-
rendezés a csiszolószalag pályáját (futását) illetõen lehet a munkadarab
elõtolási irányára merõleges vagy azzal párhuzamos elrendezésû. Mind-
két megoldásban közös jellemzõ azonban az, hogy a csiszolószalag idõ-
ben változó, íves lefutású pályája lehetõvé teszi a megmunkálási feladat

teljes körû, tág geometriai határok közötti elvégzését. A gépi csiszoló
berendezés a legáltalánosabb esetben négy csiszolóegységgel rendelke-
zik, így azzal megoldható téglalap, négyzet, romboid, kör, ellipszis stb.
keresztmetszetû idom összes lapjának/felületének illetve élének/sarká-
nak egyidõben, egy gépi berendezésen belüli, finom megmunkálása. A
találmány lényege, hogy a megmunkálási tartományban lévõ összekötõ
rudazaton (4) adott helyzetben kapcsolt, állítható rudazatmegvezetõ
csuklós csapok (5, 6) lineáris kényszerpályákon (7) történõ alternáló
mozgatásával, az összekötõ rudazat, (4) illetve ezen rudazathoz kapcsolt
megfelelõ szerkezeti elemen, így vagy csiszolópapucson vagy szalag-
megvezetõ hengeren (1, 2) átvetett hossz- vagy keresztirányban futó csi-
szolószalag (10), vagy idõben változó szögû, íves lefutású pályát hoznak
létre, így az összekötõ rudazat (4) mozgási síkjával, az úgynevezett
munkasíkkal párhuzamosan futó csiszolószalag (10) az e síkra merõle-
ges irányban gépasztalon (12) elõtolt munkadarabot (11) keresztirány-
ban csiszolja meg, míg a munkasíkra merõlegesen, 45°-os függõleges
szögben futó csiszolószalag (10), az e síkra merõleges irányban a
gépasztalon (12) elõtolt munkadarabot (11) hosszirányban csiszolja
meg, aminek következtében ezen gépi berendezés a fent körülírt csiszo-
lóegység (22) tetszõleges számú beépítésével tág geometriai határok
között alkalmassá válik az adott munkadarab (11) összes felületének és
élének/sarkának egy ütemben történõ csiszolására.

(51) B60B 27/04 (2006.01)

B60B 35/18 (2006.01) (13) A1
(21) P 03 00947 (22) 2003.04.10.
(71) RÁBA Futómû Kft., Gyõr (HU)
(72) Szalai Gábor 50%, Gyõrújbarát (HU);

Kadocsa Dezsõ 20%, Gyõr (HU);
Szíj Péter 20%, Gyõr (HU);
Istók Albert 10%, Gyõr (HU)

(54) Portálfutómû alacsonypadlós jármûvek számára
(74) dr. Asbóth Domokos, Dr. Asbóth, dr. Biczi & Társa Ügyvédi és

Szabadalmi Iroda, Budapest
(57) A találmány tárgya portálfutómû, elsõsorban alacsonypadlós jár-
mûvek hajtott tengelye számára, amely futómûtesttel, a futómûtestben
elrendezett fõhajtómûvel, a futómûtést két végén kialakított egy-egy
portálhajtással és ennek házára szerelt, a jármû kerekét hordozó kerék-
végszerkezettel, amelyhez a jármû kerékfékének egyes szerkezeti ele-
mei vannak csatlakoztatva.

A találmány szerinti továbbfejlesztése értelmében a portálhajtás
(104) kimenete olyan forgócsonk (112) útján van a jármû kerekével
összekötve, amely kúpgörgõs csapágyak (110, 111) segítségével elõfe-
szítetten van a kerékvégszerkezet (108) kerékházában (109) elforgatha-
tóan ágyazva.
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(51) B61L 29/00 (2006.01) (13) A1
(21) P 05 00090 (22) 2005.01.20.
(71) AZD PRAHA, s.r.o., Prága (CZ)
(72) Stangler, Lubomir, Cesky Brod (CZ);

Visnovsky, Karel, Sternberk (CZ);
Klega, Marcel, Olomouc (CZ);
Bacik, Michal, Veseli nad Moravou (CZ)

(54) Átjáró biztosítóberendezés távoli külsõ elemekkel kisfeszült-
ségû váltóárammal táplálva

(30) PV2004-103 2004.01.20. CZ
(74) Mester Tamás, SWORKS Nemzetközi Szabadalmi Ügyvivõi

Iroda Kft., Budapest
(57) A találmány vasútállomás egy objektumában távol, mintegy max. 5
km távolságra a vasútvonal és közútvonal keresztezõdésének a helyétõl
elhelyezett, kölcsönösen összekötött vezérlõ- és ellenõrzõ elemek átjá-
róbiztosító berendezésekre vonatkozik. A távoli, külsõ elemekkel fel-
szerelt és váltakozó 230 V feszültséggel táplált átjáróbiztosító berende-
zéseseknek a következõ elemeknek együttmûködésével van jellemezve
központi blokk (1) bemenõ elemek blokk (9), kimenõ elemek blokk (10)
tápegység a rezgésforrással és kapcsolóval blokk (3) ellenõrzõ blokk (2)
lámpák világítását ellenõrzõ blokk (4) a jelzõ lámpáit vezérlõ blokk (5),
amely továbbá együttmûködik a jelzõlámpák blokkjával (6) és a hang-
jelzéseket kapcsoló (7) blokkal, amely továbbá együttmûködik kolom-
pok blokkjával (8) és helybeli vezérlést kiértékelõ blokkal (11), amely
továbbá együttmûködik a helybeli vezérlés blokkjával (12) ha sorompót
használnak, akkor szintén együttmûködik a feltartó elektromágneseket
kapcsoló blokkal (13), amely továbbá együttmûködik a feltartó elektro-
mágnesek blokkjával (14) a sorompót kapcsoló (15) blokkal, amely
együttmûködik a sorompómeghajtás blokkal (16) és a sorompó helyze-
tét kiértékelõ blokkal (17), amely tovább együttmûködik a sorompó
helyzete blokkal (18) az ellenõrzõ blokkal (2) és a lámpák világítását el-
lenõrzõ blokkal (4), helybeli vezérlést kiértékelõ blokkal (11). Az átjáró-
biztosító berendezés távoli, külsõ elemekkel, váltakozó 230 V feszült-
séggel táplálva, hatásosan oldja meg a tápegység, vezérlõ- és ellenõrzõ
részek kihelyezését az átjáró helyétõl olyan helyekre, ahol állomáson kí-
vül biztosítóberendezés van elhelyezve. Az átjáróbiztosító berendezés
multivibrátorral és kapcsolóberendezéssel ellátott tápegységblokkból
(3) van táplálva váltakozó 230 V±20 % feszültséggel, biztosan ellenõriz-
ve a szintjét és az oszcilláció helyességét. A központi blokk (1), ellenõr-
zõblokk (2), multivibrátorral és kapcsolóberendezéssel ellátott tápegy-
ségblokk (3), lámpák világítását ellenõrzõ blokk (4) 24 V ±20 %
egyenfeszültséggel vannak táplálva.

C – SZEKCIÓ
VEGYÉSZET ÉS KOHÁSZAT

(51) C02F 11/00 (2006.01)

C05F 7/00 (2006.01) (13) A1
(21) P 02 02415 (22) 2002.07.24.
(71) Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem,

Budapest (HU)
(72) dr. Miháltz Pál, Budapest (HU)
(54) Eljárás és berendezés iszapszerû szerves anyagok komposztá-

lására
(57) A találmány tárgya eljárás és berendezés iszapszerû szervesanya-
gok komposztálására, amely anyagfelbontás, nagy fajlagos felület me-
chanikai úton történõ kialakítása, roncsolószer adagolása, és elõmelegí-
tett vagy környezeti levegõvel történõ gyors elõszárítása, és szilárdítása
után, 0,5–1,5 m magas halmazokban, egymásra helyezett áttört vízszin-
tes alsó és folytonos függõleges falú tartályokban (6) történik, zárt, hõ-
szigetelt berendezésben (7) a levegõztetõ és szántó légáramok közvetett,
hõvisszanyerõ (11) nagyfelületû fémtestén megvalósított hõcseréje mel-
lett, az 1. ábrán bemutatott módon.
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(51) C07C 57/145 (2006.01)

C07C 51/43 (2006.01)

C07C 57/15 (2006.01) (13) A1
(21) P 05 01038 (22) 2005.11.10.
(71) Meta-Szintézis Kft., Budapest (HU)
(72) Überhardt Tamás, Budapest (HU)
(54) Eljárás a maleinsav-anhidrid gyártás desztillációs üstmara-

dékának hasznosítására tiszta fumársavként
(57) A találmány tárgya eljárása maleinsav-anhidrid tisztításánál hasz-
nált desztillációs készülék, fumársavat, maleinsavat és különbözõ mali-
einsav-anhidrid homopolimereket tartalmazó, üstmaradékának haszno-
sítására, tiszta fumársav elõállítására oly módon, hogy az üstmaradékból
a fumársavat két frakcióban különítik el, zömében technikai minõségû
úgynevezett primer fumársavként, kisebb részben az összes vízben old-
hatatlan szennyezést tartalmazó úgynevezett szennyezett fumársavként.
A fõleg maleinsavat tartalmazó szûrletekben levõ maleinsavat, megfele-
lõ töménységre történõ besûrítés után fumársavvá izomerizálják, és har-
madik frakcióként, mint úgynevezett szekunder fumársavat különítik el.
Az anyalúgokat bepárolják, a párlási maradékként kapott olajat vízzel
vagy elõnyösen poláros szerves oldószerrel hígítják és tüzelõanyagként
hasznosítják. Mindhárom fumársavfrakciót, kívánt esetben termikus
elõkezelést is közbeiktatva, derítés után átkristályosítják. A kristályos
fumársav elõállításához speciális vákuumkristályosítást alkalmaznak.

(51) C07C 211/26 (2006.01)

C07B 57/00 (2006.01) (13) A2
(21) P 05 00372 (22) 2005.04.08.
(71) (72) dr. Faigl Ferenc 16%, Budapest (HU);

Aradi Mátyás 16%, Budapest (HU);
Bálint József 16%, Budapest (HU);
Fogassy Elemér 17%, Érd (HU);
Kozma Gábor 16%, Budapest (HU);
Kollár Endre 9,5%, Budapest (HU);
Gajáry Antal 9,5%, Budapest (HU)

(54) Eljárás nagy optikai tisztaságú alfa-fenil-etilamin enantiome-
rek elõállítására

(57) A találmány tárgya eljárás nagy optikai tisztaságú �-fenil-etilamin
enantiomerek elõállítására. Úgy járnak el, hogy a racém bázis hidroklo-
rid sóját ismert vagy eddig nem alkalmazott reszolválóágenssel, célsze-
rûen (1R,5S)-(+)-2-oxabiciklo[3.3.0]okt-6-én-3-on nátriumsójával vi-
zes oldatban reagáltatják, majd a kivált (-)-�-fenil-etilamint tartalamzó
diasztereomer sót szûréssel elkülönítik a (+)-�-fenil-etilamin enantio-
mert tartalmazó oldott sótól és az így elválasztott enantiomer keveréke-
ket a sóikból lúgosítást követõen vízzel nem elegyedõ oldószerrel vég-
zett extrakcióval nyerik ki. A kapott optikailag aktív �-fenil-etilamin
enantiomer keverékekbõl akirális savval, például benzoesavval képzett
sóik kristályosításával és azt követõ lúgosítással kapják a nagy optikai
tisztaságú �-fenil-etilamin enantiomereket.

(51) C07D 401/12 (2006.01)

A61K 31/47 (2006.01)

A61P 43/00 (2006.01)

C07D 409/12 (2006.01)

C07D 487/04 (2006.01)

C07D 471/04 (2006.01)

C07D 405/12 (2006.01)

C07D 215/58 (2006.01) (13) A2
(21) P 06 00673 (22) 2002.08.01.
(71) Schering Corporation, Kenilworth, New Jersey (US)
(72) Asberom, Theodros, West Orange, New Jersey (US);

Guzik, Henry S., Brooklyn, New York (US);
Josien, Hubert B., Hoboken, New Jersey (US);
Pissarnitski, Dmitri A., Scotch Plains, New Jersey (US)

(54) Gamma-szekretáz inhibitor hatású tetrahidrokinolin-szárma-
zékok és a vegyületeket tartalmazó gyógyszerkészítmények

(30) 60/310,013 2001.08.03. US
60/355,510 2002.02.06. US

(86) PCT/US 02/24323 (87) WO 03/014075
(74) dr. Láng Tivadarné, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,

Budapest
(57) A találmány új (1.0) általános képletû gamma-szekretáz inhibito-
rokra vonatkozik,

mely képletben
R1 jelentése adott esetben szubsztituált aril vagy heteroaril;
R2 jelentése R1 csoport, alkil, -X(CO)Y vagy -(CR3

2)1–4X(CO)Y;
R3 jelentése egymástól függetlenül H vagy alkil;
R3A jelentése egymástól függetlenül H vagy alkil;
R9 jelentése egymástól függetlenül halogén, -CF3, -OH, -Oalkil,

-OCF3, -CN, -NH2, -CO2alkil, -CONR6R7, -alkilén-NR6R7,
-NR6COalkil, -NR6COaril, -NR6COheteroaril, vagy
NR6CONR6R7;

X jelentése -O-, -NH, -N-alkil; és
Y jelentése -NR6R7 vagy -N(R3)(CH2)2–6NR6R7.

A találmány a fenti vegyületeket tartalmazó gyógyszerkészítmé-
nyekre és Alzheimer-kór kezelésére szolgáló eljárásra is vonatkozik.

(51) C09D 5/23 (2006.01)

C04B 14/36 (2006.01)

C04B 22/00 (2006.01) (13) A2
(21) P 05 00405 (22) 2005.04.22.
(71) (72) Barna Tamás, Budakalász (HU)
(54) Eljárás mágnesezhetõ felületdekorációs emulzió létrehozásá-

ra, valamint az ezzel létrehozott felületkiképzési rendszer
(57) A találmány tárgya eljárás mágnesezhetõ felületdekorációs emul-
zió létrehozására, valamint az ezzel létrehozott felületkiképzési rend-
szer.

A találmány szerinti eljárás során a mágnesezhetõ felületdekoráci-
ós emulzió létrehozására vizes vagy oldószeralapú alapanyagba elõ-
nyösen akrilba vagy szilikonba, egyforma szemcsenagyságú mágne-
sezhetõ anyagot, elõnyösen egyforma nagyságú acélszemcséket kever-
nek. Ehhez adott esetben töltõanyagként perlitet kevernek, vagy továb-
bi segédanyagként, adott esetben, egyforma nagyságú rézszemcséket
kevernek. További adalékként üvegszálat alkalmaznak. Az elkészült
szuszpenziót a keverés közben vagy a keverés végén a megfelelõ
színezõanyaggal igény szerint színezik.

A találmány szerinti felületkiképzési rendszer esetében falfelület-
re önállóan, vagy hordozóra viszik fel az eljárással létrehozott emulzi-
ót, és dekorációs elemként, elõnyösen tapétaként, illetve a dekoráció
elhelyezésére szolgáló elemként alkalmazzák.

(51) C12Q 1/06 (2006.01)

G01N 27/07 (2006.01)

G01N 27/30 (2006.01)

G01N 33/50 (2006.01)

G01N 33/569 (2006.01)
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G06M 11/00 (2006.01) (13) A1
(21) P 05 00591 (22) 2005.06.14.
(71) (72) dr. Reichart Olivér 30%, Budapest (HU);

dr. Felföldi József 15%, Érd (HU);
dr. Baranyai László 15%, Szigetszentmiklós (HU);
dr. Józwiak Ákos 10%, Zalaegerszeg (HU);
Nádaskiné dr. Szakmár Katalin 30%, Budapest (HU)

(54) Eljárás mikroorganizmusok szilárd, folyékony, légnemû anya-
gokban való jelenlétének kimutatására és számszerû meghatá-
rozására

(57) A találmány tárgya eljárás mikroorganizmusok szilárd, folyékony,
légnemû anyagokban való jelenlétének redoxpotenciál-mérésen alapuló
kimutatására és számszerû meghatározására.

A találmány szerinti eljárás lényege, hogy a termosztált mérõcel-
lákban lévõ, a vizsgálni kívánt mintákból származó mikroorganizmu-
sokat tartalmazó tápoldatok redoxpotenciál-változását egy erre a célra
kifejlesztett, számítógép-vezérlésû, sokcsatornás mérõrendszer és
szoftver segítségével mérve és értékelve, a mikroorganizmusok jelenlé-
te és száma automatikusan meghatározható.

(51) C25C 1/06 (2006.01)

C25C 1/08 (2006.01)

C25D 3/12 (2006.01)

C25D 3/20 (2006.01) (13) A1
(21) P 05 00657 (22) 2005.06.29.
(71) Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Alapítvány Anyagtudományi

és Technológia Intézet, Budapest (HU)
(72) Mikó Annamária 24%, Budapest (HU);

Lakatosné dr. Varsányi Magdolna 23%, Budapest (HU);
dr. Varga Lajos Károly 23%, Budapest (HU);
Kákay Attila 12%, Budapest (HU);
Karacs Albert 9%, Budapest (HU);
dr. Kálmán Erika 9%, Budapest (HU)

(54) Eljárás vasalapú, erõsen irányított nanokristályos vagy amorf
szerkezetû, lágymágneses vékonyrétegek elõállítására

(74) Lakatosné dr. Varsányi Magdolna, Budapest
(57) Az eljárás során a célszerûen megválasztott, elektromosan vezetõvé
tett hordozót a leválasztandó fém sóit és az adalékanyagokat tartalmazó
elektrolitoldatba helyezik egy célszerûen kiválasztott ellenelektróddal
együtt, majd célszerû áramsûrûségû, impulzusidejû és idõbeli elosztású
áramimpulzusok sorozatát alkalmazzák annak érdekében, hogy a levá-
lasztott vékonyréteg megfelelõ morfológiájú, kémiai összetételû, szer-
kezetû, szemcseméretû és mágneses tulajdonságú legyen. Az így kapott
célszerû paraméterekkel rendelkezõ vasalapú nanokristályos szerkezetû
és/vagy amorf lágymágneses vékonyrétegek elõnyösen alkalmazhatóak
hordozóra épített, vékonyréteg elrendezésû, nagy határfrekvenciájú in-
duktív elemek (transzformátorok, induktivitások stb.) létrehozására.

E – SZEKCIÓ
HELYHEZ KÖTÖTT LÉTESÍTMÉNYEK

(51) E04B 1/18 (2006.01) (13) A1
(21) P 05 00465 (22) 2005.05.05.
(71) Honvédelmi Minisztérium, Technológiai Hivatal 60%,

Budapest (HU); VIDEOTON VT-Rendszertechnika Kft. 40%,
Székesfehérvár (HU)

(72) Éliás István 50%, Székesfehérvár (HU);
Lukács János 15%, Dunaújváros (HU);
Oláh Attila 10%, Budapest (HU);
dr. Németh Árpád 10%, Budapest (HU);
Fodor Albert 10%, Budapest (HU);
Kázsmér Tamás 5%, Székesfehérvár (HU)

(54) Mobil modulrendszerû térelhatároló rendszer munkahelyek,
tartózkodási helyek létesítésére

(74) Weichinger András, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy
Iroda Kft., Budapest

(57) A találmány mobil modulrendszerû térelhatároló rendszer munka-
helyek, tartózkodási helyek létesítésére, amelynek modulrendszerû,
modulméretû vázszerkezetei és a vázszerkezethez erõsített térelhatároló
paneljei vannak.

A találmány lényege, hogy legalább két vázszerkezete (1) van,
melyeket tégla alakú testet éleinél határoló, egymással sarokmereven
összekötött fémprofilok (5), elõnyösen L profilok alkotnak, és a váz-
szerkezetek (1) közül, homlok- és hátoldalt alkotó, erõsített profilokkal
(5) rendelkezik, és további közbensõ vázszerkezet (1) a homlokoldali
és hátoldali vázszerkezethez a vázszerkezetek egymáshoz csatlakozó
profiljaiban (5) kialakított kúpos furatokba (7) helyezett kúpos rögzítõ-
elemek, csavarok (8) révén van kapcsolva, és a vázszerkezetek külsõ
oldalaiba falat, tetõt és padlót alkotó panelek (4) vannak rögzítve.

(51) E04C 1/41 (2006.01) (13) A1
(21) P 05 00334 (22) 2005.03.25.
(71) Innocenti Carlo, Dunaharaszti (HU)
(72) Innocenti, Franco, Follo (IT)
(54) Szigetelt gránitpanelek, azok gyártási és szerelési eljárásai
(30) N-GE2005A000017 2005.02.23. IT
(57) A találmány lényege, hogy a korábbiakhoz képest könnyebb és hõ-
szigetelõ anyaggal megerõsített gránitpanelek készüljenek, amelyek az
ehhez szükséges rögzítõrendszerrel kerülnek a homlokzati falra a gránit-
táblába rögzített fém csatlakozó elemek segítségével.

Az új eljárás jelentõs technológiai és gazdaságossági elõnyöket
hordoz.
1. A táblák kisebb súlya megkönnyíti a szerelést.
2. Kisebbek a szállítási költségek.
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3. A 3 cm-es gránit- és kõpanelekhez képest nagyobb szigetelõ hatás.
4. A gránittáblákban elõkészített fémfuratok és az elõre gyártott rög-

zítõelemek megkönnyítik és meggyorsítják a felhelyezést.
5. Alacsonyabb rögzítõ szerkezeti költségek.
6. Megkönnyíti a panelek raktározását, egymásra pakolását, mivel a

szigetelõ anyaggal megerõsített panelek kevésbé sérülnek, törnek.
7. Nagyobb nedvesség elleni védelmet biztosít a paneleknek, mert

azok elülsõ felülete tömített és fényezett, a hátoldalát pedig, speci-
ális ragasztóval felragasztott szigetelés védi.

8. Nagyobb biztonság: A szigetelõ anyaggal megerõsített panelek
jobban ellenállnak a földrengés hatásainak, a közúti, vasúti vagy
metró által okozott vibrációnak, valamint az erõs klimatikus beha-
tásoknak. Erõs ütések okozta esetleges repedések esetén is a he-
lyükön maradnak.

(51) E04C 2/00 (2006.01)

F24D 3/00 (2006.01) (13) A1
(21) P 05 00293 (22) 2005.03.11.
(71) (72) Fáy Jenõ, Diósd (HU);

Szûcs Károly, Budapest (HU)
(54) Kis hõtehetetlenségû és kis hõveszteségû épületfûtési rend-

szer, továbbá hõszigetelt profillemez, valamint azzal felépített
fûtõpanel ilyen épületfûtési rendszerekhez

(74) Szilágyi Ildikó szabadalmi ügyvivõjelölt, Varga Tamás Péter
szabadalmi ügyvivõ irodája, Budapest

(57) A találmány tárgya kis hõtehetetlenségû és kis hõveszteségû épület-
fûtési rendszer, továbbá hõszigetelt profillemez, valamint azzal felépí-
tett fûtõpanel ilyen épületfûtési rendszerekhez, amely a falfûtések gyors
és hatékony szerelését és egy kis hõtehetetlenségû falszerkezet létreho-
zását teszi lehetõvé.

A találmány egyrészt, kis hõtehetetlenségû és kis hõveszteségû
épületfûtési rendszer, elsõorban falfûtésnél való alkalmazásra, melynek
jellemezõje, hogy falfûtés csövei vagy csõrendszere alatt hõtükör, és az
alatt hõszigetelés van elhelyezve.

A találmány másrészt, hõszigetelt profillemez, amelynek a fûtés-
csövek vezetésére alkalmas hornyai és hõvisszaverõ felülete van. A hõ-
szigetelt profillemez jellemezõje, hogy a hõszigetelt profillemez (1) fû-
téscsövek vezetésére alkalmas hornyai (3) és hõvisszaverõ felülete a
hõszigetelt profillemez (1) hátsó, fal felé kerülõ felületén – egy elõnyö-
sen táblaszerû kivitelben kialakított – hõszigetelõ lemezben (2) vannak
kiképezve.

A találmány másrészt, fûtõpanel épületfûtési rendszerekhez, elõ-
nyösen a találmány szerinti épületfûtési rendszerben történõ alkalma-
zásra. A fûtõpanel jellemzõje, hogy az egy szerelhetõ egységként kiala-
kított a hõszigetelt profillemez (1) hornyaiban (3) vagy a hõszigetelõ
lemez (2) vájataiban (4) fûtéscsövek (8) vannak elhelyezve, és azok elé
belsõ, épületburkoló lemez (9), elõnyösen gipszkarton-lemez van elhe-
lyezve és helytállóan rögzítve.

(51) E04D 13/04 (2006.01)

B01D 29/44 (2006.01)

B01D 29/64 (2006.01) (13) A1
(21) P 06 00521 (22) 1999.05.28.
(71) FDT FlachdachTechnologie GmbH & Co. KG, Mannheim (DE)
(72) Hamann, Stefan, Bingen (DE);

Kranz, Klaus, Wiesbaden (DE)
(54) Szerkezet vízelvezetõ csõ beömlõnyílása elõtti vízfelduzzadás

meggátlására
(30) 198 28 076.9 1998.06.24. DE
(86) PCT/DE 99/01653 (87) WO 99/67480
(74) Kovári György, ADVOPATENT Szabadalmi és Védjegy Iroda,

Budapest
(57) A találmány vízelvezetõ csõ (154) beömlõnyílása (156) elõtti víz-
felduzzadás meggátlására szolgáló szerkezetre (114) vonatkozik, amely
szerkezetnek a vízzel úszó szennyezõdésdarabok (150) felfogására szol-
gáló szûrõeleme van. Az ilyen szerkezet különösen lapostetõkrõl történõ
vízelvezetés esetében használható eredményesen ahhoz, hogy az ott al-
kalmazott tetõösszefolyók, ereszcsatornák és hasonlók beömlõnyílásá-
nál összegyûlõ szennyezõdések rutinszerû eltávolitásának költségeit és
az ezzel járó munkát csökkenteni lehessen. A találmány lényege, hogy a
szerkezetnek (114) legalább egy, a szûrõelem felületével lényegében
párhuzamosan elrendezett vágószerszáma van, és e vágószerszám és a
szûrõelem között relatív mozgás hozható létre. Ennek köszönhetõen
valamely, a szûrõelembe behatolt szennyezõdéstag (150) elnyíródik.
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(51) E04F 13/21 (2006.01) (13) A1
(21) P 05 00309 (22) 2005.03.18.
(71) (72) Subotics Zsolt, Budapest (HU);

Subotics Gyula, Budapest (HU)
(54) Készülék elemek, elsõsorban burkolóelemek, egymáshoz il-

lesztésére építõiparban
(57) A találmány lényege abban van, hogy összekapcsolt, hosszabbik és
rövidebbik alsó taggal (2, 3), egyik oldalán egyvonalban elrendezett
szárral (4, 5) ellátott, egymással ellentétes irányban nyitott U alakból (6,
7) van kiképezve, ahol rövidebbik alsó tagon (3) elrendezett szárak (5, 8)
illesztési bázist képezõ burkolóelemet (1) közrefogóan vannak kialakít-
va, továbbá hosszabbik alsó tagon (2) egyedülálló szár (9) és illesztendõ
burkolóelem (10) felülete (11) között kiékelõ tag (12) van elmozgatható-
an elrendezve.

A találmány lényege abban van még, hogy illesztési bázist képezõ
burkolóelemet (1) és illesztendõ burkolóelemet (10) szárai (15, 16) kö-
zött megfogó H alakként (14) van kialakítva, ahol a H alak (14) egyik
oldali szárának (16) egyik fele (17) a H alak (14) síkjára merõlegesen
legalább 90°-nyira elfordíthatóan van kiképezve.

(51) E04F 13/22 (2006.01) (13) A1
(21) P 05 00310 (22) 2005.03.18.
(71) (72) Subotics Zsolt, Budapest (HU); Subotics Gyula,

Budapest (HU)
(54) Készülék elemek, elsõsorban burkolóelemek rögzítésére hor-

dozófelületen építõiparban
(57) A találmány tárgya készülék elemek, elsõsorban burkolóelemek
rögzítésére hordozófelületen építõiparban, amelynek hordozófelületben
elrendezett tiplije és ebbe betekerhetõ csavarja van.

A találmány lényege abban van, hogy a csavar (4) zsákfurattal (5)
kiképzett fejjel (6) van ellátva, ahol (burkoló)elemen (1) átmenõ nyílá-
sa (7) helyét ütés hatására történõ kijelölés, vagy azt ütés útján történõ
kiképzés idején a zsákfuratban (5) kiálló végén hegyes csap (8) van el-
rendezve, továbbá a hegyes csap (8) kiemelése után a zsákfuratba (5)
(burkoló)elemet (1) rögzítõ csavar (9) van betekerve.

(51) E04F 19/04 (2006.01)

H04R 5/02 (2006.01) (13) A1
(21) P 05 00305 (22) 2005.03.17.
(71) (72) Perjési Norbert 51%, Nagyszentjános (HU);

Pápai Zoltán Rajmund 49%, Tata (HU)
(54) Eljárás többszörösen ívelt oldalfelületû hangsugárzó dobo-

zok, üreges tárgyak, építészetben látványos sarokburkolatok
elõállítására

(57) A találmány különleges geometriai alakzatú, többszörösen ívelt
hangsugárzó dobozok, valamint hasonló jellegû üreges berendezési tár-
gyak elõállítására szolgáló eljárás. A találmány szerinti eljárás elõnyö-
sen felhasználható az építészetben sarokfelületek látványcélú burkolá-
sára.

A találmány szerinti eljárással kialakítható hangsugárzó dobozok-
nak megfelelõ formájúra alakított M metszeti elemei, szeletei vannak,
melyek együttesen alkotják az (1) hangfaltestet. Az eljárás szerinti M
metszeti elem a dobozokban tetszõleges méretû falvastagságot tesz lehe-
tõvé, ugyanakkor lépcsõzetes elrendezõdést hoz létre a doboz belsõ fa-
lán, mely elrendezõdés enyhíti a dobozon belüli hanghullámok visszave-
rõdését.

Ezek a visszaverõdések tovább csökkenthetõk fogazott belsõ felü-
letû metszeti elem alkalmazásával.

Az eljárás számos felhasználási területe közül az egyik lehet az
építészet, ahol a hagyományos díszléces kialakítás helyett tégla, vagy
csempeméretû metszeti elemekbõl építhetünk többféle, szélességben és
mintázatban látványos sarokburkolatokat kültéri, beltéri és hidegbur-
kolási alkalmazások esetén egyaránt, a burkolásra használt anyag típu-
sának megfelelõen.

(51) E04H 6/18 (2006.01) (13) A1
(21) P 02 03946 (22) 2002.11.14.
(71) (72) Kupper Róbert 40%, Budapest (HU);

Tóth József 30%, Budapest (HU);
Kristóf Sándor 30%, Gyöngyös (HU)

(54) Többszörös tárolókapacitású tárolófülke és szünetmentes
tápellátású rakodókocsi elõnyösen automata parkolóházak-
hoz és raktárakhoz

(74) Király György, JUREX Iparjogvédelmi Iroda, Budapest
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(57) A találmány tárgya többszörös tárolókapacitású tárolófülke és szü-
netmentes tápellátású rakodókocsi elõnyösen automata parkolóházak-
hoz és raktárakhoz, ahol a parkolóháznak (1) a gépjármû (12) függõleges
irányú mozgatásához – a központi energiaellátó rendszeren keresztül
mûködtetett – emelõberendezése (2), vízszintes irányú mozgatásához
közlekedõ folyosóban (3) lévõ sínpályán (4) mozgatott szállítókocsiból
(5), és a gépjármû (12) tárolására és szállítására való tálca (7) mozgatá-
sára, önálló hajtóegységgel (20) és emelõszerkezettel ellátott, rakodóko-
csiból (8) álló szállítógépe (9), valamint a gépjármû (12) tárolására való
tárolófülkéje (10) van. A tárolófülkék (10) legalább két gépjármû (12)
tárolására alkalmasan vannak kiképezve oly módon, hogy az egyes gép-
jármûvek (12) a közlekedõ folyosótól (3) a tárolófülke (10) belseje felé
vannak egymás mögött elhelyezve, továbbá a rakodókocsihoz (8) szü-
netmentes tápegységbõl (14), továbbá a rakodókocsi (8) és a szállítóko-
csi (5) között oldható elektromos csatlakozást biztosító, csatlakozó-
elembõl álló, energiaellátó berendezés van kapcsolva.

3. ábra

(51) E04H 12/00 (2006.01) (13) A1
(21) P 05 00485 (22) 2005.05.13.
(71) (72) Fábiánfy Kálmán, Szentendre (HU)
(54) Torony, különösen szélsebesség-mérõ készülék elhelyezéséhez
(74) Kovári György, ADVOPATENT Szabadalmi és Védjegy Iroda,

Budapest
(57) A toronynak térbeli rácsos szerkezetû toronytörzse (1) van, amely
lehorgonyzott, kikötõ kötelekkel (4, 5, 6) van stabilizálva.

A találmánynak az a lényege, hogy
– a toronytörzsnek (1) vízszintes metszetben tekintve egy három-

szög csúcsaiban húzódó, tömör rúdacélból készült sarokoszlopai
(12), valamint mindegyik két-két sarokoszlop (12) közötti mezõ-
ben, ezekhez hegesztett rácsrudjai vannak;

– a toronytörzs (1) egymáshoz oldható kapcsolatokkal csatlakozta-
tott toronytörzsrészekbõl áll;

– a kikötõ kötelek (4, 5, 6) lehorgonyzásához ellensúlyként ömleszt-
hetõ szilárd anyaggal terhelhetõ, össze- és szétszerelhetõ lehor-
gonyzó szerkezetet tartalmazó lehorgonyzó egységei (7) vannak;
és

– a legalsó toronytörzs(1)-részhez oldható kapcsolattal csatlakoztat-
ható, szilárd felületre felfektethetõ talpszerelvénnyel (2) rendelke-
zik.

(51) E04H 15/20 (2006.01) (13) A1
(21) P 05 00338 (22) 2005.03.30.
(71) (72) Nehéz Imre, Pápa (HU)
(54) Levegõnél könnyebb tetõszerkezetek
(57) A találmány tárgya levegõnél könnyebb tetõszerkezetek, melyeket
– levegõnél könnyebb gázokkal (He, H2, NH3, forró levegõ stb.) töl-

tött, a tetõszerkezetben kialakított és/vagy a tetõszerkezethez kap-
csolt gázterek, azaz emelõballonok a levegõben felúszva lebegtet-
nek, és

– az emelõballonok által teljes hosszban emelt merevtartók, és/vagy
feszített kötelek, valamint kötélhálóval erõsített térhatároló pony-
vák kötnek a talajhoz, vagy bármely természetes és létesített oldal-
falhoz és amik

– belsõ támasz nélkül alkalmasak hatalmas terek, pl. völgyek, izolált
biotrop életterek, stadionok, városrészek, üzemek, gyártelepek stb
lefedésére.

(51) E06B 1/56 (2006.01)

E04B 1/66 (2006.01) (13) A1
(21) P 05 00336 (22) 2005.03.29.
(71) (72) Kasuba János, Budapest (HU)
(54) Eljárás fa nyílászárók beépítésére
(57) Eljárás fa nyílászárok (2a), fabútorok (2b), faelemek (2c) beépítésé-
re egy szigetelõanyag (3) segítségével, amely lehetõvé teszi, hogy a nyí-
lászárók (2a,b,c) gyakorlatilag utólagos illesztés nélkül legyenek hagyo-
mányos habarccsal (4) is beépítve. A szigetelõanyag (3) papíralapú.
Akár új épületnél, akár felújításnál igen elõnyösen alkalmazható. A szi-
getelõanyag (3) egészen vékonyra kiszárad, így a habarcs (4) erõsen tud-
ja a nyílászárokat (2a,b,c) rögzíteni. A nedvességfelvétel a szigetelõ-
anyag (3) miatt gátolva van. A szigetelõanyag (3) kiszáradása és a
habarcs (4) kiszáradása összhangba van hozva.
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(51) E06B 9/24 (2006.01)

G02F 1/1335 (2006.01) (13) A1
(21) P 05 00384 (22) 2005.04.14.
(71) (72) Jordán Péter, Eger (HU)
(54) Eljárás optikailag átlátszó építészeti felületek fényáteresz-

tõ képességének változtatására, optikai polarizátorok segít-
ségével

(57) A találmány szerinti eljárás optikailag átlátszó építészeti felületek
fényáteresztõ képességének változtatását, optikai polarizátorok segítsé-
gével valósítja meg, az 1., 2. és 3. ábrák alapján azzal úgy, hogy az opti-
kailag átlátszó építészeti felületet (a továbbiakban ablak) két egymáshoz
képest párhuzamosan alkalmas módon, elõnyösen sínrendszer (A) segít-
ségével és alkalmas mértékben (E) elmozdítható részbõl (a továbbiak-
ban ablaklapok) (B) alakítja ki. A két ablaklapra tetszõleges módon, elõ-
nyösen az elmozdításra merõleges sávokban, felváltva, egymáshoz ké-
pest 90°-ban elforgatott, polarizációs síkú, polarizátorrétegeket visz fel
(C) úgy, hogy az ablaklapok párhuzamos elmozdításával a két külön ab-
laklapra felvitt, egyezõ állású és 90°-ban elforgatott polarizációs síkú
polarizátorrétegek kölcsönösen páronként fedésbe hozhatóak legyenek
(1. és 2. ábra). Az ablaklapok (B) alkalmas párhuzamos elmozdításával a
bejövõ fény (D) intenzitása változtatható, ha az egyállású polarizációs
síkú rétegek vannak páronként fedésben a két ablaklapon maximális, ha
az egyik ablaklaphoz képest a másik ablaklapon a 90°-ban elforgatott
polarizációs síkú rétegek vannak páronként fedésben minimális.

3. ábra

F – SZEKCIÓ
MECHANIKA, VILÁGÍTÁS, FÛTÉS

(51) F02B 69/06 (2006.01) (13) A1
(21) P 05 00377 (22) 2005.04.12.
(71) (72) Varga Sándor, Pécs (HU)
(54) Belsõ égésû motor vegyes, 2 és 4 ütemû üzemmódú mûködése

és hajtása
(57) A találmány lényege az, hogy képes kétütemû üzemmódból átválta-
ni négyütemû üzemmódra és vissza, valamint képes vegyes ütemû
üzemmódban is folyamatosan üzemelni. A kétütemû és a négyütemû
üzemmód is a fõtengely két-két teljes fordulata alatt megy végbe. A ve-
gyes ütemû üzemmód a fõtengely négy teljes fordulata alatt megy
végbe.

A fõtengely fordulatszáma megegyezik az A vezérmûtengely for-
dulatszámával, azaz 1:1 arányban. A fõtengely fordulata kétszer akko-
ra, mint a B vezérmûtengelyé és a két adagoló tengelyé, azaz 2:1 ará-
nyú. A fõtengely fordulata négyszer akkora, mint az árammegszakító
meghajtó tengelyé. Kétütemû üzemmódnál mind két üzemanyag-ada-
goló (P és P1) mágnesszelepe be van kapcsolva. Négyütemû üzemmód-
nál csak az egyik adagoló (P) mágnesszelepe van bekapcsolva. Vegyes
ütemû üzemmódban: külön áramkörrõl mûködik a P1 adagoló mágnes-

szelepe és minden negyedik fordulatnál kikapcsolja az árammegszakító
és így elmarad a befecskendezés. A fõtengely a dugattyúval közvetle-
nül hullámbordákkal kapcsolódik és így alakítja át az egyenes vonalú
mozgást forgó mozgássá.

(51) F16L 11/08 (2006.01) (13) A1
(21) P 05 00433 (22) 2005.05.02.
(71) PHOENIX RUBBER Gumiipari Kft., Szeged (HU)
(72) dr. Nagy Tibor 50%, Budapest (HU);

dr. Barkóczi István 10%, Miskolc (HU);
Bétéri Gyula 10%, Érd (HU);
dr. Csiszár Marika 10%, Szeged (HU);
Füstös Imre 10%, Algyõ (HU);
Király József 10%, Tószeg (HU)

(54) Acélsodrony erõsítõbetéteket tartalmazó nagynyomású tömlõ
(74) Derzsi Katalin, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,

Budapest
(57) A találmány tárgya acélsodrony erõsítõbetéteket tartalmazó nagy-
nyomású tömlõ, azzal jellemezve, hogy az erõsítõ sodrony elsõ koszorú-
sodrata (9) és második koszorúsodrata (10) azonos menetemelkedésû és
menetirányú, lényegében azonos átmérõjû huzalszálakból áll, és adott
esetben az acélsodrony egy vagy több maghuzalt (8, 13) és/vagy a többi
huzal átmérõjénél kisebb átmérõjû kitöltõ huzalokat (12) tartalmaz.

5. ábra

(51) F23H 11/26 (2006.01)

F23B 30/08 (2006.01) (13) A1
(21) P 04 01416 (22) 2004.07.13.
(71) Pellet Hungary Kft., Budapest (HU)
(72) Kádár Attila, Gödöllõ (HU)
(54) Öntisztuló égetõfejjel ellátott pelletégetõ berendezés
(74) Szabó Zsolt, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest
(57) A találmány tárgya öntisztuló égetõfejjel (40) ellátott pelletégetõ
berendezés, amelynek pelletek adagolására alkalmasan kialakított ada-
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golószerve (20), az adagolószerv (20) kiömlésével (25) közlekedõ etetõ-
szerve (30), az etetõszerv (30) kiömlésével közlekedõ égetõfeje (40), az
égetõfej (40) által meghatározott égetõtérbe (45) nyíló ventilátora (90),
valamint vezérlõszerve (50) van, ahol az égetõfej (40) égetõterében (45)
égetõfelület (48) van kiképezve, amely égetõfelület (48) az etetõszerv
(30) kiömlésén keresztül az égetõfejbe (40) táplált pelletek fogadására
és megtartására alkalmasan van kialakítva, továbbá, ahol az égetõfej
(40) égetõterében (45) az égetõfelületre (48) juttatott pelletek meggyúj-
tására alkalmas begyújtóeszköz (46) van elrendezve.

A találmány lényege, hogy az égetõfelület (48) egyenes vonalú el-
mozdulás és ezen elmozdulásra merõleges tengely körüli elfordulás
egymás utáni végrehajtására alkalmasan van kiképezve

G – SZEKCIÓ
FIZIKA

(51) G01P 3/38 (2006.01)

G06K 9/00 (2006.01) (13) A1
(21) P 05 00632 (22) 2005.06.24.
(71) (72) Szele András, Budapest (HU)
(54) Útszakaszokon kifejtett sebességek meghatározása rendszám-

felismerõ szoftverrel ellátott kamerák segítségével, a gyorshaj-
tó kiszûrése céljából

(57) Az útszakasz be- és kilépési pontjain elhelyezett, az egyes sávokat
figyelõ kamerák a felismert rendszámokhoz hozzárendelik a másodperc
pontosságú pontos idõt. A be- és kilépés között eltelt idõtartamból
visszaszámolható a jármû útszakaszon kifejtett átlagsebessége. Az is-
mertetett mûszaki megoldással kiszûrhetõk és könnyûszerrel büntethe-
tõk a megengedett sebességet nagy mértékben átlépõk. A találmány fõ
célja a nagyforgalmú fõutak települési átkelési szakaszain a sebességek
csökkentése, az úton folyó munkák biztonságának fokozása és a Tem-
po30 vagy egyéb csökkentett sebességû zónákban az elõírásoknak meg-
felelõ sebességek kikényszerítése.

(51) G02B 27/00 (2006.01)

B44C 1/10 (2006.01)

B44F 1/00 (2006.01)

G02B 3/00 (2006.01) (13) A1
(21) P 05 00531 (22) 2005.05.25.
(71) (72) Szabó Attila, Budapest (HU)
(54) Eljárás és berendezés lentikuláris lencserendszerbõl és infor-

mációhordozóból álló optikai termék elõállítására, valamint
ilyen termék

(74) Kacsuk Zsófia, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,
Budapest

(57) A találmány tárgya olyan lentikuláris lencserendszerbõl és infor-
mációhordozóból álló optikai termék elõállítására szolgáló eljárás szol-
gáltatásával oldják meg, amelynek során a lentikuláris lencserendszer
anyagát képezõ ömledéket, forgó, adott esetben hûtött hengerek, egy
nyomóhenger és egy profilos alakítóhenger közé vezetik és az így nyert
lencserendszert a hengerek közül kivezetik, adott esetben lehûtik. A ta-
lálmány szerinti eljárás lényege, hogy az információhordozót szalag
vagy táblákra vágott alakban a nyomóhenger és az ömledék közé vezetik
be oly módon, hogy az információhordozó csíkokból álló információt
hordozó felülete az ömledék felé nézzen és az információcsíkok a
kialakuló lencserendszerhez illeszkedjenek.

A találmány tárgyát képezi a találmány szerinti eljárással elõállí-
tott lentikuláris lencserendszerbõl és inforrnációhordozóból álló opti-
kai termék is.

A találmány tárgyát képezi továbbá, olyan lamináló berendezés
(1) lentikuláris lencserendszerbõl (3) és információhordozóból álló op-
tikai termék (4) elõállítására, amely a lencserendszer kialakítására al-
kalmas barázdákkal ellátott profilos alakítóhengert (5) és nyomóhen-
gert (6), valamint a lencserendszer (3) anyagát ömledék (11) formájá-
ban adagoló egységet (10) tartalmaz. A berendezés lényege, hogy az
alakítóhenger (5) és a nyomóhenger (6) közé, az adagolóegységbõl
(10) kijövõ ömledék (11) mellé információhordozót adagolóeszközt
tartalmaz.

(51) G06F 13/00 (2006.01)

H03K 19/007 (2006.01)

H04B 3/20 (2006.01)

H04L 29/14 (2006.01) (13) A1
(21) P 05 00626 (22) 2005.06.22.
(71) Meldetechnik Vagyonvédelmi és Villamossági Kft.,

Budapest (HU)
(72) Pap Zsigmond, Tök (HU);

dr. Szegi András, Budapest (HU)
(54) Eljárás és kommunikációs elrendezés egy hibatûrõ, kétirányú

adatátvitel megvalósítására és hiba kijelzésére, elõnyösen ri-
asztórendszerekben

(57) A találmány tárgya eljárás és kommunikációs elrendezés egy hiba-
tûrõ, kétirányú adatátvitel megvalósítására és hiba kijelzésére, elõnyö-
sen riasztórendszerekben, célszerûen egymástól elkülönített, zárt térben
elhelyezett, kétirányú adatúton áramhurok-kapcsolatban álló n számú
egység között, amelynél az adatutakból álló kommunikációs úton bár-
melyik egységtõl bármelyik egységnek küldhetünk üzenetet. Az eljárás-
ra jellemzõ, hogy gyûrûs struktúrába elrendezett, különbözõ címmel el-
látott, n számú egység közül egy idõben csak egy, bármelyik egységtõl,
bármelyik egységnek küldhetnek üzenetet, az üzenetküldést pedig úgy
végeznek, hogy az üzenetküldõ egységtõl címzett üzenetet küldenek
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mindkét irányba a vele közvetlen kapcsolatban álló szomszédos egység-
nek. Ezekkel az egységekkel, illetve további egységekkel valamelyik
irányból veszik az üzenetet, amennyiben az nem nekik szól, akkor az
üzenetet a másik irányba továbbadják, ily módon az üzenetet mindkét
irányból eljuttatják a címzett egységhez, amely nem adja azt tovább. Ha
valamelyik adatút megszakad, akkor a címzett egységhez csak egyik
irányból tudják az üzenetet eljuttatni, s mivel a két kommunikációs úton
az üzenetátviteli idõ különbözõ idõtartamú lehet, valamint ha az egyik
irányból a kommunikációs úton érkezõ üzenet után a másik irányból a
kommunikációs úton az üzenet egy elõre meghatározott idõn belül a
címzett egységhez nem érkezik meg, akkor a hibát célszerûen a címzett
egységgel vagy a riasztórendszerrel kijelzik.

A találmány szerinti kommunikációs elrendezésnek célszerûen
egymástól elkülönített zárt térben elhelyezett n számú, elsõ, második,
..., n-l-edik, n-edik egysége (l, 2, ..., N-1, N) van, a szomszédos egysé-
gek között, így például az elsõ egység (1) és a második egység (2) kö-
zött, valamint az n-l-edik egység (N-1) és az n-edik egység (N) között
kétirányú áramhurok-kapcsolat van. A kommunikációs elrendezésre
jellemzõ, hogy az n számú, elsõ, második, ..., n-l-edik, n-edik egység
(1, 2, ..., N-1, N) gyûrûs struktúrában van elrendezve, azaz az egységek
bármelyike, így például az n-edik egység (N) két másik, az n-l-edik
egységgel (N-1) és az elsõ egységgel (1) van közvetlen összekapcsol-
va, valamint mindegyik elsõ, második, ..., n-l-edik, n-edik egység (l, 2,
..., N-1, N) különbözõ címmel (Cl, C2, ..., CN-1, CN) van ellátva.

(51) G06K 9/36 (2006.01)

G06F 15/82 (2006.01) (13) A1
(21) P 05 00482 (22) 2005.05.11.
(71) MTA Számítástechnikai és Automatizálási Kutató Intézet 60%,

Budapest (HU);
AnaLogic Computers Számítástechnikai Kft. 40%,
Budapest (HU)

(72) dr. Földessy Péter 35%, Dunakeszi (HU);
dr. Rekeczky Csaba 20%, Budapest (HU);
dr. Roska Tamás 10%, Budapest (HU);
dr. Zarándy Ákos 35%, Budapest (HU)

(54) Jelérzékelõ és feldolgozó rendszer és eljárás
(74) Kereszty Marcell, Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó

Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest
(57) A találmány egyrészt jelérzékelõ és feldolgozó rendszer, amely
elektromágneses hullámintenzitást elektromos jellé alakító szenzorok-
ból álló, kétdimenziós szenzorelrendezést (20’), azzal kapcsolatban álló
cellákból (1) álló cellaelrendezést, valamint a szenzorelrendezés (20’) és
a cellaelrendezés közé kapcsolt jelátalakító egységet (42’) tartalmaz. A
találmány szerint a cellák (1) tartalmaznak
– központi feltöltésre és/vagy kiolvasásra, továbbá a jelérzékelés

és/vagy feldolgozás cellánkénti adatainak tárolására alkalmas,
környezõ cellák (1) meghatározott körével adatátviteli kapcsolat-
ba hozható digitális adatmemóriát (26),

– a jelérzékelésnek és/vagy a jelátalakításnak a digitális adatmemó-
ria (26) tartalma alapján történõ vezérlésére és digitális jelfeldol-
gozásra alkalmas, digitális processzort (23), valamint

– a cella (1) adatforgalmát lehetõvé tevõ kommunikációs egységet
(24).
A találmány másrészt a fenti rendszerrel megvalósított jelérzékelõ

és feldolgozó eljárás.

5. ábra

(51) G06T 9/00 (2006.01)

H04N 1/21 (2006.01)

H04N 1/32 (2006.01)

H04N 7/173 (2006.01)

H04N 7/26 (2006.01) (13) A1
(21) P 06 00531 (22) 1999.03.31.
(71) Multiscience System Pte. Ltd., Singapore (SG)
(72) Wei, Winston Ser Tuen, Singapore (SG);

Xu, Zhong Hua, Singapore (SG)
(54) Eljárás digitális video- és audioadatok átvitelére kommuniká-

ciós közeg útján
(30) 09/053,878 1998.04.01. US
(86) PCT/IB 99/00809 (87) WO 99/50988
(74) Kovári György, ADVOPATENT Szabadalmi és Védjegy Iroda,

Budapest
(57) Az eljárással a kommunikációs közegen, elsõsorban az interneten át
történõ adattovábbítást gyorsítanak. Az eljárás szerint egy színhelyet
ábrázoló képet digitalizálnak, a digitális adatokhoz egy vagy több szûrõ
és paraméter adatait rendelik hozzá, a színhely ismétlõdõ képei folya-
mán; a digitális adatokat és a szûrõkre és paraméterekre vonatkozó ada-
tokat egy elsõ helyrõl egy második helyre továbbítják a kommunikációs
közegen át; és a második helyen veszik, és az egy vagy több videoszûrõ
és paraméter alkalmazásával ismétlõdõ képkockákon reprodukálják a
digitális adatokat, és a reprodukált képkockákból videofilmet állítanak
elõ. A szûrõk pásztázás, zoom, átúsztatás stb. effektusokat tartalmaznak.
A szûrõket ugyanannak a színhelynek a képére alkalmazzák több kép-
kockán át; és ezzel mozgófilm látszatát keltik. Egy ingatlan, pl. egy
lakás részleteit ábrázoló videofilm elõállításakor az alaprajz kétdimen-
ziós képét is továbbítják, amelyen a videofilm szemlélõje követheti a
bemutatás útvonalát.

(51) G06T 17/00 (2006.01)

G02B 23/10 (2006.01) (13) A1
(21) P 05 00483 (22) 2005.05.12.
(71) MTA Sztaki Számítástechnikai és Automatizálási Kutató

Intézet, Budapest (HU)
(72) Holakovszky László, Halásztelek (HU);

Szentgáli Ádám, Budapest (HU)
(54) Eljárás virtuális kép valós környezethez való illesztésére és be-

rendezés az eljárás foganatosítására
(74) dr. Gedeon Sándor, Pintz és Társai Szabadalmi és Védjegy

Iroda 1. sz. aliroda, Budapest
(57) A találmány tárgya eljárás és berendezés virtuális kép valós környe-
zethez való illesztésére. A találmány szerinti eljárás alapján a megjelení-
tett képen látszódó valós környezetet 3D modell és 2D fotó kombinálá-
sával, a bemutatandó virtuális képrészleteket pedig 3D modell formájá-
ban állítják elõ, majd ezeket egymáshoz illesztik, az így nyert egyesített
3D modellt egy fénymérõ jelei által vezérelt módon a valós környezet
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fényviszonyait szimulálva világítják meg, a bemutatást egy P pontból
való vízszintes körbepásztázásra redukálják. A megjelenítéshez olyan
állványos virtuáliskép-megjelenítõ berendezést biztosítanak, amely az
állványhoz (1) rögzített álló részû (11) és a megjelenítõeszköz-tartó
elemhez (2) rögzített forgó részû (12) elfordulásszög-jeladót (10), szá-
mítógépet (24) és fénymérõt tartalmaz.

(51) G09F 21/04 (2006.01)

B60J 11/00 (2006.01) (13) A1
(21) P 05 00304 (22) 2005.03.17.
(71) (72) Horváth Róbert, Budapest (HU)
(54) Gépkocsitakaró ponyva mint reklámhordozó felület
(57) A találmány szerinti eljárással készült gépkocsitakaró ponyva alap-
anyaga B4PP vagy PE, fémgõzölt, nyomtatható felületû, és reklámhor-
dozásra alkalmas. A gépkocsitakaró ponyva kivitele hõkezeléssel rögzí-
tett pliszírozással készül, míg két végén a pliszírozás rögzített, és a pony-
va két oldalán körbefutó behúzó szalag helyezkedik el.

(51) G11B 7/004 (2006.01)

G11B 7/0045 (2006.01)

G11B 7/007 (2006.01)

G11B 20/10 (2006.01)

G11B 20/12 (2006.01) (13) A1
(21) P 06 00588 (22) 2001.08.30.
(71) Matsushita Electric Industrial Co., Ltd., Osaka (JP)
(72) Minamino, Junichi, Nara (JP);

Nakamura, Atsushi, Osaka (JP);
Furumiya, Shigeru, Hyogo (JP);
Ishibashi, Hiromichi, Osaka (JP);
Ishida, Takashi, Kyoto (JP);
Gushima, Toyoji, Osaka (JP)

(54) Optikai lemezes adathordozó, eljárás és berendezés ilyenre
irányuló írásra és olvasásra, valamint optikailemez-meghajtó

(30) 2001-219292 2001.07.19. JP
2001-212071 2001.07.12. JP
2001-196258 2001.06.28. JP
2001-185729 2001.06.20. JP
2001-77897 2001.03.19. JP
2000-397621 2000.12.27. JP
2000-275988 2000.09.12. JP
2000-264978 2000.09.01. JP

(86) PCT/JP 01/07502 (87) WO 02/21518

(74) Szabó Zsolt, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,
Budapest

(57) Címinformáció optikai lemezes adathordozó kígyózó sávjában (2)
van rögzítve. A sáv (2) egységszakaszokból (22, 23) áll, melyek oldalfe-
lületei a lemez sugárirányában periodikus kitérést követnek. Ezen kité-
rés a sáv (2) mentén egyetlen ciklus szerint oszcillál, és a kitérési mintá-
zat az egyes egységszakaszokhoz (22, 23) hozzárendelt címinformáció
bitjében (alinformáció) különbözik.

(51) G11B 7/18 (2006.01)

G11B 11/03 (2006.01) (13) A1
(21) P 05 00395 (22) 2005.04.20.
(71) MTA Számítástechnikai és Automatizálási Kutató Intézet,

Budapest (HU)
(72) Tõkés Szabolcs 70%, Budapest (HU);

Orzó László 20%, Budapest (HU);
Ayoub Ahmed 10%, Budapest (HU)

(54) Eljárás és optikai eszközök információk biztonsági tárolására
és a tárolt információk felismerhetõvé tételére

(74) dr. Gedeon Sándor, Pintz és Társai Szabadalmi és Védjegy
Iroda 1. sz. aliroda, Budapest

(57) A találmány szerinti eljárás során olyan, optikai készülékbe behe-
lyezhetõ és onnan eltávolítható eszközöket készítenek, amelyek közül
az egyik kódolt információhordozó, a másik bináris optikai szûrõ. Rács-
állandóban és azimuth-szögben egymástól eltérõ optikai rácsokból két
részhalmazt készítenek. Az egyikkel kirakják a kódolt információhordo-
zón az információt, a másik részhalmazzal kicsempézik a kódolt infor-
mációhordozón üresen maradt helyeket. Az optikai szûrõt úgy készítik
el, hogy csak az információt megjelenítõ optikai rácsokon áthaladó,
illetve reflektálódó fény elsõ rendjeit engedje át, illetve reflektálja.
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(51) G11C 29/54 (2006.01) (13) A1
(21) P 05 00536 (22) 2005.05.26.
(71) (72) Kaszás Gábor, Szeged (HU);

Magyar Ferenc, Szeged (HU);
Lukic, Marija, Apatin (YU)

(54) Eljárás élelmiszer-ipari folyamatok ellenõrzésére
(74) Rónaszéki Tibor szabadalmi ügyvivõ, Budapest
(57) A találmány tárgya eljárás élelmiszer-ipari folyamatok ellenõrzésé-
re, különösen termékek alkotó részeinek azonosítására és az alkotó ré-
szek nyomon követésére, amelynek során a terméket és/vagy a termék
alkotó részeinek legalább egy részét azonosító adattaggal kapcsolják
össze.

A megoldás jellegzetessége, hogy a termék (T) általános alkotó-
elemeibõl (A1, A2, A3, ...) anyaggyûjtõ adathalmazt (AGY) hoznak
létre és azt számítástechnikai eszköz (10) memóriaegységében (11) tá-
rolják, míg a termék (T) elõállításához szükséges mûveletekbõl (M1,
M2, M3, ...) mûveletgyûjtõ adathalmazt (MGY) készítenek és azt
ugyancsak számítástechnikai eszköz (10) memóriaegységében (11) tá-
rolják; ezt követõen az anyaggyûjtõ adathalmazban (AGY) rögzített
egyes általános alkotóelemeket (A1, A2, A3, ...) a számítástechnikai
eszköz (10) vezérlõegységének (12) segítségével rendre a mûvelet-
gyûjtõ adathalmazban (MGY) rögzített egy vagy több mûvelettel (M1,
M2, M3, ...) kapcsolják össze egymással, és így anyagmûveletlánchal-
mazt (LH) alakítanak ki, majd az anyaggyûjtõ adathalmaz (AGY) álta-
lános alkotóelemeit (A1, A2, A3, ...) valós alkotóelemeknek (A11,
A12, A21, A22, A31, A32, ...) feleltetik meg, és az azonosító adattagot
a valós alkotóelemekkel (A11, A12, A21, A22, A31, A32, ...) kapcsol-
ják össze, az azonosító adattagot pedig a számítástechnikai eszköz (10)
segítségével, az anyagmûvelet-lánchalmazban (LH) történõ leképzés
útján folyamatos ellenõrzésnek vetik alá.

H – SZEKCIÓ
VILLAMOSSÁG

(51) H04N 1/60 (2006.01) (13) A1
(21) P 05 00602 (22) 2005.06.16.
(71) Samsung Electronics Co. Ltd., Suwon-si, Gyeonggi-do (KR)
(72) Kim, Il-do, Seoul (KR);

Kim, Moon-cheol, Suwon-si, Gyeonggi-do (KR);
Choi, Dong-bum, Suwon-si, Gyeonggi-do (KR)

(54) Berendezés és eljárás színjel feldolgozására
(30) 10-2004-0044556 2004.06.16. KR
(74) Szabó Zsolt, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest
(57) A színjelfeldolgozó berendezés bemenõ videokép minden egyes
képpontjának színjelértékeit magában foglaló célszínskálát, továbbá a
számított célszínskálának megfelelõ, cél elsõdleges színeket számít ki.
A színjelfeldolgozó berendezés a számított cél elsõdleges színeket a be-
menõ videokép egy bemenõ színskálájába esõ elsõdleges színek keveré-
sével állítja elõ, és a számított cél elsõdleges színek által definiált számí-
tott célszínskálával való egyezéshez a bemenõ videokép minden egyes
képpontjának színjelértékeit konvertálja és kimenetre teszi. Mivel lehe-
tõség van a bemenõ videokép bemenõ színskálájának adaptív transzfor-
málására, a reprodukált bemenõ videokép megnövelt fénymennyiséggel
és fokozott kontrasztossággal rendelkezik. A találmány tárgya továbbá
vízjel feldolgozására szolgáló eljárás.

(51) H04N 1/60 (2006.01) (13) A1
(21) P 05 00619 (22) 2005.06.21.
(71) Samsung Electronics Co. Ltd., Suwon-si, Gyeonggi-do (KR)
(72) Kim, Moon-cheol, Suwon-si, Gyeonggi-do (KR);

Shin, Yoon-cheol, Seongnam-si, Gyeonggy-do (KR);
Lee, Sang-jin, Seoul (KR)

(54) Széles színskálával rendelkezõ színvisszaadó eszközzel hasz-
nálatos eljárás és berendezés színjel feldolgozására

(30) 10-2004-46082 2004.06.21. KR
(74) Szabó Zsolt, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest
(57) A színjel feldolgozására szolgáló eljárás standard elsõdleges szí-
nekkel rendelkezõ bemenõ színjelet reprodukáló színvisszaadó eszköz
forrás elsõdleges színeihez keverési arányt számít, a forrás elsõdleges
színeket módosított elsõdleges színek eléréséhez a számított keverési
aránynak megfelelõen keveri, továbbá a bemenõ színjelet a módosított
elsõdleges színek színskálájával való egyezéshez transzformálja, és a
transzformált színjelet kimenetre teszi. Ily módon a színvisszaadó esz-
köz színskálája az eszköz reprodukálási tartományán belül a bemenõ
színjelnek megfelelõen tetszõlegesen beállítható. A találmány tárgya
továbbá az eljárást megvalósító berendezés.

(51) H04N 5/21 (2006.01) (13) A1
(21) P 05 00577 (22) 2005.06.09.
(71) Samsung Electronics Co. Ltd., Suwon-si, Gyeonggi-do (KR)
(72) Jung, Jae-han, Seoul (KR)
(54) Készülék és eljárás képjelben lévõ zaj mérésére, redszer zaj el-

távolítására bemeneti képjelbõl, valamint eljárás képjelben
lévõ zaj csillapítására

(30) 10-2004-0043922 2004.06.15. KR
(74) Sári Tamás Gusztáv, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy

Iroda Kft., Budapest
(57) A találmány tárgya készülék (200) és eljárás képjelben lévõ zaj mé-
résére. A készülék (200) zajjal terhelt képjelet több tartományra felosz-
tó, és a több tartománynak megfelelõ tartományinformációt kibocsátó
tartományokra osztó egységet (210), egy, a tartományinformáció, a kép-
jel és egy, a képjelbõl a zaj csillapításával kapott csillapított zajú képjel
felhasználásával a több tartomány szórásnégyzetét kiszámító szórás-
négyzet-számító egységet (230), valamint a több tartomány kiszámított
szórásnégyzetének összehasonlítása révén, a képben lévõ zaj egy mérté-
két meghatározó, zajmeghatározó egységet (240) foglal magában.
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A találmány tárgyát képezi továbbá, zajnak bemeneti képjelbõl
való eltávolítására szolgáló rendszer, valamint képjelben lévõ zaj csil-
lapítására szolgáló eljárás is.

A rovatban meghirdetett teljes vizsgálatú bejelentések száma: 46 db.
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