АВТОРСКИ СВИДЕТЕЛСТВА

1. Фазочувствително устройство, реагиращо при изменение посоката на въртенето
на магнитното поле, No 99 от 11.ХII.1959 г.
2. Апаратура О3, Nо О3 от 4.IV.1963 г., зарегистрирано в Министерството на
народната отбрана.
3. Суматор с паралелно въвеждане на информацията, Nо 13241 от 1.VIII.1968 г.
4. Логическа схема за извеждане на информацията на пишеща машина и
перфоратор, Nо 128O9, от 29.I.1968 г.
5. Метод и схема за организиране на приоритета на периферните устройства в
системи за вход-изход на цифрови електронни изчислителни машини, Nо 15352
от 25.III.1971 г.
6. Система за организация вход изход в цифрови ЕИМ, Nо 1515О от 25.ХII.1971 г.
7. Система за измерване времето за работа на цифрова ЕИМ, No 16953 от
25.XII.1972 г
8. Устройство за въвеждане и извеждане на информация към/от управляваща
машина диспечер, Nо 1742O от 25.IV.1973 г.
9. Метод за разпознаване на цели символни съчетания, Nо 18366 от 25.XII.1973 г.
10. Симулатор на устройство за управление на периферно устройство, Nо 2O963 от
25.X.1975 г.
11. Симулатор за изпитване на запомнящи устройства на маг нитен диск, Nо 242OO
от 25.X.1977 г.
12. Устройство за управление на запомнящи устройства за маг нитни дискове, Nо
218O2 от 25.VI.1976 г.
13. Система за изпитания на периферни устройства, Nо 22O18 от 25.VIII.1976 г.
14. Система за паралелна обработка на данни, Nо 2549O от 1О.X.1978 г.
15. Имитатор на управляващо устройство на запомнящи устройства на магнитен
диск, Nо 26784 от 12.VI.1979 г.
16. Изчислителна система за паралелна обработка на данни, Nо 3O443 от
28.10.1981г.
17. Устройство
за
разработка
и
настройка
на
микропроцесорни устройства, Nо 31914 от 12.10.1982 г.

микропрограмируеми

18. Устройство за управление на обмена на данни между малка
електронноизчислителна машина и телекомуникационни линии, Nо 34728 от
23.05.1984 г.
19. Симулиращ адаптер за високоскоростна интерфейсна връзка между голяма и
малка изчислителна машина, Nо 33128 от 29.04.1985 г.
20. Паралелна изчислителна система, No 36606 от 21.01.1986.
21. Авторское свидетельство, No 1324032 от 15.03.1987 г. Управляющее устройство

для запоминающего устройства магнитных дисков,СССР, заявитель ДСО "Изот"
(НРБ)
22. Пулт за въвеждане на информация, Nо 41790 от 27.10.1989 г.

23. GB2187012 - Bojanov Kiril Lyubenov, Vetzev Nikola Georgiev, Turlakov Hristo
Alexandrov “Data input device ………………………..

