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 priom k riadiacej jednotke (21) je tie� pripojený 

aspo jeden elektromotor (23) umiestnený na 
hnanej rotujúcej asti (20, 201, 42) vozidla (1, 4) 
alebo prívesu (3). 

 

  

 
 

(51) B60L 5/00 
(21) 50036-2013 
(22) 6.8.2013 
(31) PV 2012-535 
(32) 7.8.2012 
(33) CZ 
(71) FAIVELEY TRANSPORT LEKOV a.s., Blovi-

ce, CZ; 
(72) Dolák Miroslav, Ing., Blovice, CZ; 
(74) Kubínyi Peter, Bc., Trenín, SK; 
(54) Skria lo�iska trolejbusového zberaa 
(57) Skria lo�iska trolejbusového zberaa pozostáva-

júca z puzdra (1), z ktorého po stranách vystupu-
jú dr�iaky (2) s otvormi (21, 22, 23) prispôsobe-
nými na upevnenie tye (3), zdvíhacích pru�ín 
(4) a pneumatického valca (5) alebo dorazu (6). 
Dr�iaky (2) sú s puzdrom (1) spojené rozobera-
tenými spojmi (7). 

 

  

 
 

(51) F03B 1/00, F03B 15/00 
(21) 59-2012 
(22) 14.8.2012 
(71) Vejík Alexander, Ko�ice, SK; Badová Alexan-

dra, MUDr., Ko�ice, SK; Vejík Michal, Ing., 
Ko�ice, SK; 

(72) Vejík Alexander, Ko�ice, SK; Badová Alexan-
dra, MUDr., Ko�ice, SK; Vejík Michal, Ing., 
Ko�ice, SK; 

(54) Horizontálna vodná turbína 
 
 
 
 

(57) Horizontálna vodná turbína je umiestnená mimo 
vodného toku, pozostáva zo segmentov, pomo-
cou ktorých je kvapalina usmerovaná na lopatky 
(4) turbíny obe�ného kolesa (5), ktoré je spojené 
ramenami s prevodovkou (7) a generátorom (8). 
Kvapalina je privádzaná potrubím (1) do delených 
segmentov (3), ktorých d�ka a vekos sú pri-
spôsobené vodným pomerom. V delených segmen-
toch (3) sa nachádzajú usmerovacie dýzy (2). 

 

  

 
 

(51) F24D 13/00 
(21) 28-2012 
(22) 27.4.2012 
(71) Pojezdala Jozef, Ing., Svinná, SK; 
(72) Pojezdala Jozef, Ing., Svinná, SK; 
(54) Zariadenie na vykurovanie domov 
(57) Zariadenie na vykurovanie domov pozostáva  

z odporového výhrevného kábla (1) vyznaujú-
ceho sa tým, �e je ulo�ený v zaoblených drá�kach 
tvaru skrutkovice (2) v liatinovom telese (3), na-
pojenom na svorkovnice (4), ovládaciu a regu-
lanú techniku. 

 

  

 
 

(51) G01B 11/00 
(21) 50038-2012 
(22) 7.9.2012 
(31) P.400468 
(32) 22.8.2012 
(33) PL 
(71) KOTARBA ALICJA BIURO TECHNICZNO - 

HANDLOWE BTH IMPORT STAL, Kraków, 
PL; 

(72) Kwaniewski Jerzy, Kraków, PL; Grzybowski Jó-
zef, Rzeszów, PL; 

(74) Fajnor IP, s. r. o., Bratislava, SK; 
(54) Spôsob a zariadenie na hodnotenie paramet-

rov plochých geometrických �truktúr 
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(57) Spôsob hodnotenia geometrických parametrov plo-

chých �truktúr spoíva v tom, �e sa uruje poloha 
krajných bodov meraného hárka (1) na základe 
údajov z nezávislých snímaov (3A, 3B, 3C, 3D), 
ktorých poet zodpovedá potu krajných bodov, 
priom v prvej fáze merania jeden zo snímaov 
(3A) uruje polohu prvého krajného bodu �A� 
meraného hárka (1) takým spôsobom, �e jeho 
meracia rovina (6) je nastavená rovnobe�ne s me-
raným hárkom (1) a jej centrálny bod (7) a krajný 
bod �A� meraného hárku (1) le�ia na jednej 
priamke kolmo k meracej rovine (6) a k merané-
mu hárku (1), centrálny bod meracej roviny (6) 
prvého snímaa (3A) sa stáva vza�ným bodom 
pre al�ie meranie, následne na základe výstup-
ného signálu z prvého snímaa (3A) ostatné sní-
mae (3B, 3C, 3D) sa rozmiestujú poda sta- 
novených nominálnych rozmeroch �ablóny �X�  
v polohe, v ktorej sa musia nachádza ostatné 
krajné body meraného hárka (1), následne elek-
tronickým logickým obvodom(8) sa nastaví ur-
enie polohy ostatných náro�í meraného hárka 
(1) vzhadom na nulové body (7) ostatných sní-
maov (3B, 3C, 3D); v poslednej fáze merania 
logický obvod (8) porovnáva skutoný tvar hárka 
�Y�, urený na základe výstupného signálu zo 
snímaov (3A, 3B, 3C, 3D), s nastavenou �abló-
nou �X�. Zariadenie na hodnotenie geometric-
kých parametrov plochých �truktúr poda vyná-
lezu sa skladá z obd�nikového rámu (9) s posuv-
ne pripevnenými snímami (3A, 3B, 3C a 3D) vy-
bavenými meracími rovinami (6) pravidelných 
tvarov s vyznaenými nulovými bodmi (7); lo-
gického obvodu (8); pohonných mechanizmov 
(4) pripevnených k jednotlivým snímaom (3A, 
3B, 3C, 3D) a tie� lineárneho impulzátora (10) 
prepojeného s valekmi dopravníka (2) výrobnej 
linky a s jedným zo snímaov (3A). 

 

  

 
 

(51) G05D 23/00 
(21) 50049-2013 
(22) 2.11.2011 
(71) Technická univerzita v Ko�iciach, Fakulta vý-

robných technológií so sídlom v Pre�ove, Pre�ov, 
SK; 

(72) Pite Ján, doc. Ing., PhD., Pre�ov, SK; Balara Mi-
lan, doc. Ing., PhD., Pre�ov, SK; Mi�áková Jana, 
PaedDr., PhD., Pre�ov, SK; Mi�ák Jozef, Ing., Pre-
�ov, SK; Ho�ovský Alexander, Ing., PhD., Pre�ov, 
SK; 

 

(54) Korigovaný adaptívny ekvitermický systém ria-

denia teploty objektov 
(57) Korigovaný adaptívny ekvitermický systém ria-

denia teploty objektov, tvorený blokom (7) vyku-
rovaných priestorov, blokom (6) vykurovacieho 
systému, blokom (3) ekvitermických kriviek, blo-
kom (4) zadávania posuvu, blokom (5) zadávania 
krivky, blokom (2) adaptivity, blokom (1) dife-
rencie teploty, blokom (9) snímaa vnútornej tep-
loty, blokom (8) snímaa vonkaj�ej teploty a blo-
kom (23) snímaov poruchových veliín. Spoj 
(11) riadiaceho vstupu je pripojený k bloku (1) 
diferencie teploty, z neho vystupujúci spoj (16) je 
pripojený k bloku (2) adaptivity, z neho vystupu-
júci spoj (17) je pripojený k bloku (3) ekvitermic-
kých kriviek. Z neho vystupujúci spoj (18) je 
pripojený k bloku (6) vykurovacieho systému  
a z neho vystupujúci spoj (19) je pripojený k blo-
ku (7) vykurovaných priestorov, z ktorého vystu-
puje spoj (10) vnútornej (výstupnej) teploty. Viac-
rozmerový prívod (22) poruchových veliín a prí-
vod (21) vonkaj�ej teploty vstupujú do bloku (7) 
vykurovaných priestorov a viacrozmerový prívod 
(22) poruchových veliín zárove vstupuje do 
bloku (23) snímaov poruchových veliín. Z ne-
ho vystupuje viacrozmerový spoj (24), ktorý je 
pripojený k bloku (2) adaptivity. Zárove prívod 
(21) vonkaj�ej teploty je pripojený k bloku (8) 
snímaa vonkaj�ej teploty, z ktorého vystupuje 
spoj (20), ktorý je pripojený k bloku (3) ekviter-
mických kriviek, priom je k nemu súasne pri-
pojený blok (4) voby posuvu spojom (13) a blok 
(5) voby krivky spojom (14). Spoj (10) vnútornej 
(výstupnej) teploty je spojený s blokom (9) sní-
maa vnútornej teploty a ten je spojom (12) pri-
pojený ku bloku (1) diferencie teploty. 

 

  

 
 

(51) H04B 15/00, H01B 1/00, H03M 3/00 
(21) 50050-2013 
(22) 15.3.2012 
(71) Technická univerzita v Ko�iciach, Fakulta vý-

robných technológií so sídlom v Pre�ove, Pre�ov, 
SK; 

(72) Balara Milan, doc. Ing., PhD., Pre�ov, SK; Mi�áko-
vá Jana, PaedDr., PhD., Pre�ov, SK; Mi�ák Jozef, 
Ing., Pre�ov, SK; Pite Ján, doc. Ing., PhD., Pre�ov, 
SK; 

(54) Diskrétny váhový spriemerova signálu 
(57) Diskrétny váhový spriemerova je zariadenie na 

filtráciu analógových signálov obsahujúcich pa-
razitnú stochastickú zlo�ku. Je to obvod fungujúci 
tak, �e k vstupnej pamäti (1) je pripojený vstupný 
spoj (9) a z nej vystupuje viackanálový spoj (10),  
 


