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Číslo
autorského
osvedčenia

Názov udeleného autorského osvedčenia na patent Rok
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AO na patent

ČESKOSLOVENSKÉ RPP-16

AO - 166139 Snímací zosilňovač inovovanej feritovej operačnej pamäti 1974/1976

ZAHRANIČNÉ SMEP

210578 NDR Unbesetzt Programmierbares Matrix 1983/1986

1291959 ZSSR Programiruemaja logičeskaja matrica 1982/1986

ČESKOSLOVENSKÉ SMEP

AO - 213648 Nízkofrekvenčný vysokostabilný generátor impulzov 1978/1984

AO - 218058 Zapojenie vyhodnocovacieho súboru zabezpečovacieho zariadenia pre lanové dráhy a vleky 1979/1984

AO - 220852 Zapojenie polovodičového snímača teploty s dostaviteľnou prevodovou charakteristikou teplota – napätie 1980/1986

AO - 220923 Voľne programovateľné logické pole 1980/1986

AO - 221651 Zapojenie pre reguláciu výstupného napätia striedača číslicovými integrovanými obvodmi s komparátorom 1980/1986

AO - 229537 Zapojenie synchrónneho adaptéra – D 1982/1986

AO - 230881 Zapojenie pre nabíjanie akumulátorov 1982/1986

AO - 231520 Zapojenie synchrónneho adaptéra pre počítačové systémy so spoločnou zbernicou a synchrónnou
komunikáciou v procedúrach bytovo orientovaných označovaného písmenom B

1982/1986

AO - 232204 Riadiaca jednotka informačných tabúľ 1983/1987

AO - 237898 Zdroj napätia pre pamäť CMOS s nabíjačom akumulátora 1984/1987

AO - 249878 Zdroj jednosmerného napätia pre štartovanie impulzne regulovaných zdrojov napätí 1984/1988

AO - 249944 Zapojenie generátora analógových signálov pre zobrazenie bodov, vektorov a rastra znakov 1985/1988

AO - 252735 Zapojenie elektronického bytového rozdeľovača nákladov na vykurovanie 1985/1988

AO - 252863 Zapojenie impulzného zdroja jednosmerného napätia 1984/1988

AO - 253403 Zapojenie trojfázového rezonančného striedača 1983/1988

AO - 256717 Zapojenie spolupráce radičov priameho prístupu do pamäte a sériového vstupu a výstupu z rôznych
systémových stavebníc prvkov

1985/1988

AO - 256718 Zapojenie komunikačného modulu lokálnej siete 1985/1988

AO - 257115 Zapojenie k spracovaniu sériových dát generovaných mechanizmami pružných diskov 1986/1988

AO - 257129 Hlavica pre viacfarebnú tlač 1986/1988

AO - 259276 Zapojenie obvodu pre samočinnú kontrolu kódu 1 z 10 1986/1989

AO - 260774 Zapojenie telegrafného adaptéra pre počítačové systémy so spoločnou zbernicou 1986/1989

AO - 260780 Generátor zložky napätia pre vytvorenie vektorov a bodov na zariadeniach zobrazujúcich v pravouhlej
súradnicovej sústave

1986/1989

AO - 264826 Synchrónny klopný obvod s funkciou zachytenia význačného signálu 1986/1989

AO - 266973 Zapojenie riadiaceho modulu vonkajších pamätí 1987/1990

AO - 267061 Valcový rozvod vodivých spojov medzi doskami plošných spojov 1986/1990

AO - 267154 Zapojenie pre simuláciu systémovej zbernice osobných počítačov 1986/1990

AO - 269557 Zapojenie regulátora riadenia pohonov s tranzistorovým impulzovým meničom 1987/1991

AO - 269598 Generátor adresy pre dynamické pamäte 1988/1991

AO - 271741 Obvod riadenia cyklu a prenosu informácie pre dvojportové pamäťové zariadenie 1988/1990

AO - 272459 Zapojenie integrovaného obvodu testerového rezu 1988/1991

AO - 272494 Obvod riadenia dynamických pamätí 1988/1991

AO - 274069 Zapojenie fyzického medzistyku lokálnej siete 1989/1992

AO - 274748 Adaptér lokálnej počítačovej siete 1989/1991

AO - 275754 Arbiter dvojportového pamäťového zariadenia 1988/1992
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