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Sposób polega na tym, Ŝe  metalową o dowolnej 
szerokości i  najkorzystniej jednak w postaci wąskiego 
paska lub drutu osadza się pomiędzy dwiema elastycznymi ta
śmami, po czym ich powierzchnie po obu stronach taśmy metalo
wej lub drutu na całej powierzchni zgrzewa się. 

Ujawniono takŜe sposób, który polega na tym, Ŝe taśmę 
metalową o dowolnej szerokości i długości, najkorzystniej jed
nak w postaci wąskiego paska lub drutu, osadza się pomiędzy 
dwiema powłokami z tworzywa sztucznego, najkorzystniej taśm 
samoprzylepnych, tworzącymi poprzez dowolne połączenie ich 
krawędzi, szczelny kanał dla metalowej taśmy lub drutu i tak po
krytą  metalową taśmę osadza się na elastyczną ta
śmę lub drut o odpowiedniej szerokości, najkorzystniej szerszą 
od taśmy metalowej, po czym przykrywa się ją szczelnie drugą 
elastyczną taśmą i na całej powierzchni taśmy zgrzewa się 
tworząc drugi szczelny kanał dla metalowej taśmy lub drutu. 

(2 zastrzeżenia) 

A1 (21)348126 (22)20010615  5/00 
B44C 3/00 

(75) Tyszkiewicz Dariusz, Grzybowo 

(54) Sposób przenoszenia materiaùu 
holograficznego z folii dyfrakcyjnej 
na powierzchnie o zùożonym ksztaùcie 
z wykorzystaniem bùony holograficznej 

(57)  rozwiązuje zagadnienie przenoszenia mate
riału holograficznego z folii dyfrakcyjnej na powierzchnie o zło
Ŝonym kształcie z wykorzystaniem prefabrykowanej błony holo
graficznej. Na płaski materiał bazowy (1), który ma niską przy
czepność, nanosi się równomierną warstwę klejową
następnie na warstwę klejową (2) nanosi się warstwę nośną (3), 
która po przesuszeniu staje się spoista i elastyczna, po czym do 
warstwy nośnej (3) dociska się na gorąco płaską matrycą folię 
dyfrakcyjną, powodując przeniesienie napylonej warstwy holo
graficznej (4) z folii dyfrakcyjnej na warstwę nośną (3), ponadto 
tak przygotowaną elastyczną błonę holograficzną (5) ściąga się 
z materiału bazowego (1) przenosi na zdobiony przedmiot i dociska. 

(1 zastrzeżenie) 

 ) 350458 (22)  02 20 7(51) G06F 3/14 
G06F 17/40 

(31)00 4663 (32)2000 02 21  KR 
00 36175 2000 06 28 KR 
00 41419 2000 07 19 KR 

(86)20010220

(87) 2001 08 30  PCT Gazette nr 35/01 

 T0PHEAD.COM, Seoul, KR 

(72) Lee Eun Seog 

(54) System przetwarzania danych 
wykorzystujący podwójny monitor i sposób 
sterowania systemem sieciowym za pomocą 
tego systemu 

(57) Ujawniono system przetwarzania danych wykorzystujący 

jako urządzenie wyświetlające podwójny monitor  na którym 

wyświetlane są osobne, róŜniące się od siebie informacje. 

System przetwarzania danych posiada: pamięć zapewniającą 

przestrzeń dla przetwarzanych przez program danych; przynaj

mniej jedno urządzenie wejściowe w celu wprowadzania danych; 

pierwszą kartę graficzną (kartę VGA) (46) generującą obraz za-

wierający wynik działania jednego lub więcej programów; 
drugą kartę graficzną (48) generującą obraz zawierający wy
nik działania jednego lub więcej programów, wynik ten jest róŜ
ny od zawartości obrazu wyświetlanego przez pierwszą kartę 
VGA; procesor (30) przetwarzający w pamięci dane wprowa
dzone przez urządzenie wejściowe i wyświetlający wynik prze
twarzania za pomocą pierwszej i drugiej karty VGA; pierwszy 
monitor (12) wyświetlający obraz generowany przez pierwszą 
kartę  i drugi monitor  wyświetlający obraz genero
wany przez drugą kartę graficzną. 

(22 zastrzeżenia) 

 ) 348009 (22)  06 08  ) G06F 9/45 

(71) ABB Sp. z co., Warszawa 

(72) Zygmunt Maciej, Sipowicz Jakub 

(54) Sposób kompilacji programu 
komputerowego 

(57) Sposób, w którym kod źródłowy programu komputero
wego dostarcza się do układu kompilatora, w którym kod ten ana
lizuje się pod względem leksykalnym i składniowym, następnie 
konstruuje się drzewo rozbioru, które w kolejnej czynności prze
kształca się w kod pośredni, a w czynności następnej w kod doce
lowy, który w postaci danych wyjściowych wyprowadza się poza 
układ kompilatora, charakteryzuje się tym, Ŝe generuje się drze
wo rozbioru składni z elementów pliku zapisanego w formacie 
XML i w tym samym formacie drzewo rozbioru składni przecho
wuje się w pamięci wewnętrznej bufora łączącego ze sobą moduł 
generowania drzewa rozbioru składni i moduł generowania kodu 
pośredniego, po czym z elementów drzewa rozbioru składni, 
wytwarza się kod pośredni zgodnie z regułami umieszczonymi 
w pliku, przyłączonym do modułu generowania kodu pośredniego 
i zawierającym zestaw reguł opisujących sposób dokonywania 
przekształcenia. 

(2 zastrzeżenia) 

 ) 347994 (22) 2001 06 08  ) G07C 1/30 

(75) Krygier Agenor, Warszawa; Krygier A1icja, 
Warszawa 

(54) Ukùad elektroniczny parkomatu 

(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania układu 
elektronicznego automatu parkingowego. Układ stanowi mikro
procesorowy układ (1) sprzęŜony z czytnikiem karty magnetycz
nej (2) oraz elektronicznym zegarem  przy czym do wejścia 
układu (1) włączona jest klawiatura (4), a do wyjścia - diodowy 
wyświetlacz (5) i moduł mowy (6) oraz głośnik (7). 

(1 zastrzeżenie) 


