SLOVENSKÁ REPUBLIKA

SK

(19)

(21)

ZVEREJNENÁ PRIHLÁŠKA
ÚŽITKOVÉHO VZORU
(22)
(31)
(32)
(33)
(43)
(62)

ÚRAD
PRIEMYSELNÉHO
VLASTNÍCTVA
SLOVENSKEJ REPUBLIKY

(67)
(86)
(87)

SK 50077-2021 U1

(96)

Dátum podania prihlášky: 4. 10. 2021
Číslo prioritnej prihlášky:
Dátum podania prioritnej prihlášky:
Krajina alebo regionálna
organizácia priority:
Dátum zverejnenia prihlášky: 26. 1. 2022
Vestník ÚPV SR č.: 02/2022
Číslo pôvodnej prihlášky
v prípade vylúčenej prihlášky:
Číslo pôvodnej patentovej prihlášky
v prípade odbočenia:
Číslo podania medzinárodnej prihlášky
podľa PCT:
Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky
podľa PCT:
Číslo podania európskej patentovej prihlášky:

Číslo dokumentu:

50077-2021
(13)

Druh dokumentu: U1

(51)

Int. Cl. (2022.01):

G09B 21/00

(71)

Prihlasovateľ:

ARNO-G, s.r.o., Bratislava, SK;

(72)

Pôvodca:

Gúziková Ildikó, PhDr., Bratislava, SK;
Maroš Vladimír, Ing., Stupava, SK;

(74)

Zástupca:

MAJLINGOVÁ & PARTNERS, s. r. o., Bratislava, SK;

(54)

Názov:

Hmatová a sluchová elektronická pomôcka informačného, prezentačného a edukačného charakteru najmä
pre nevidiace a slabozraké osoby

(57)

Anotácia:
Hmatová a sluchová elektronická pomôcka informačného,
prezentačného a edukačného charakteru najmä pre nevidiace a slabozraké osoby obsahuje rám (1) vybavený elektronikou a množinu 3D reliéfnych panelov na vloženie do rámu (1), kde 3D reliéfny panel je vybavený reliéfom skúmaného objektu a čipom na komunikáciu s elektronikou rámu
(1), kde elektronika obsahuje pamäťové médium na nahrávanie zvuku, zvukový výstup, zdroj energie a riadiacu jednotku. 3D reliéfny panel predstavuje reliéf umiestnený na
platni, znázorňuje objekt, ktorý nevidiaca osoba spoznáva
a vníma hmatom.
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Oblasť techniky
Technické riešenie sa týka najmä technických pomôcok informačného, prezentačného a edukačného charakteru, ktoré sú zamerané najmä na nevidiace a slabozraké osoby.
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Doterajší stav techniky
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V praxi používané pomôcky takéhoto charakteru sú ťažko prenosné predmety viazané na určité konkrétne
miesto. Reliéfne platne sa posúvajú na koľajničkách na princípe zásuviek a sú umiestnené v ohraničujúcom
objemnom objekte, alebo môžu byť umiestnené aj na stacionárnej masívnej kocke otáčajúcej sa okolo svojej
osi. Rozličné objekty určené na hmatové vnímanie v podobe priestorových modelov, bez podporného slovného výkladu, ktorý možno vnímať sluchom, nevidiaca osoba nevie spoľahlivo a jednoznačne vyhodnotiť a
identifikovať v súvislostiach a veľmi často dochádza k dezinterpretácii.
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Nedostatky doterajšieho stavu techniky odstraňuje hmatová a sluchová elektronická pomôcka informačného, prezentačného a edukačného charakteru najmä pre nevidiace a slabozraké osoby, ktorej podstatou je, že
obsahuje rám vybavený elektronikou a množinu 3D reliéfnych panelov na vloženie do rámu, kde 3D reliéfny
panel je vybavený reliéfom skúmaného objektu a čipom na komunikáciu s elektronikou rámu. Elektronika
môže obsahovať pamäťové médium na nahrávanie zvuku, zvukový výstup, zdroj energie a riadiacu jednotku.
Výhodou rámu hmatovej a sluchovej elektronickej pomôcky je, že je ľahko manipulovateľný, vybavený
elektronikou a zhotovený kombináciou dreva a plastových prvkov vytlačených na 3D tlačiarni.
Rám hmatovej a sluchovej elektronickej pomôcky podľa tohto technického riešenia obsahuje spodnú
platňu, vrchnú platňu, obe vo forme štvoruholníka, medzi ktorými je uložená elektronika, štyri bočnice a kde
aspoň vrchná platňa môže byť vybavená zvýšenou obrubou, ktorá vytvára priestor na vloženie 3D reliéfneho
panelu.
Podľa jedného uskutočnenia rám môže obsahovať ovládací panel lícujúci zvýšenú obrubu. Ovládací panel
môže byť usporiadaný pozdĺž jednej bočnice.
Podľa iného uskutočnenia rám štvorcového alebo obdĺžnikového tvaru vytvára priestor na vloženie 3D reliéfneho panelu. Rám pozostáva z dutého profilu, v ktorom je uložená elektronika. Vnútorný priestor nemusí
byť prekrytý platňou ako v predchádzajúcom uskutočnení. Výhodné je, ak dutý profil má prierez písmena L,
pričom 3D reliéfny panel je možné jednoducho vložiť a ostane zachytený medzi dutými profilmi.
Podľa iného uskutočnenia dutý profil môže mať štvorcový a/alebo obdĺžnikový prierez, ktorý je vybavený vnútornou obrubou na dosadnutie 3D reliéfneho panelu. Aj ak je rám vytvorený z dutých profilov, môže
byť priestor na vloženie 3D reliéfneho panelu prekrytý spodnou platňou.
Podľa iného uskutočnenia ovládacie prvky a konektory a zvukové výstupy môžu byť umiestnené na ovládacom paneli a/alebo na bočnici a alebo na dutom profile.
Podľa ďalšieho uskutočnenia zvukovým výstupom môže byť reproduktor a/alebo konektor na slúchadlá.
Podľa výhodného uskutočnenia zdroj energie môže byť nabíjateľný. Zdrojom energie môže byť dobíjateľný akumulátor alebo batérie.
Na uľahčenie vyberania 3D reliéfneho panelu z rámu obruba môže obsahovať vybranie, výhodne dve vybrania umiestnené oproti sebe.
Panel na ktorom je pripojený 3D reliéf môže byť vyrobený z tvrdého plastu, z dreva, preglejky a podobného materiálu, ktorý je dostatočne pevný a neohybný.
Technické riešenie v podobe 3D reliéfneho panelu a rámu predstavuje inovatívne, jednoduché a ľahko
prenosné zariadenie s nízkou hmotnosťou, s veľmi širokými možnosťami uplatnenia najmä pre nevidiacich a
slabozrakých. Manipulácia s ním je veľmi jednoduchá bez nárokov na osobitné, často obmedzujúce, umiestnenie v miestnosti. Možno ho preniesť kamkoľvek a sprostredkuje informácie s neobmedzeným tematickým
zameraním všetkým vekovým kategóriám.
Technické riešenie sa opiera o spojenie funkčných zmyslov nevidiacich – hmatu a sluchu – snaží sa kompenzovať ich nefunkčný, alebo obmedzene funkčný zmysel – zrak. Jeho používanie podporí inklúziu tejto
skupiny zdravotne znevýhodnených osôb do spoločenského života a umožní im zmysluplný prístup do múzeí
a galérií a umožní vnímať aj priestorové architektonické mestské prostredie. Rozširuje obzor vnímania týchto
ľudí a v neposlednom rade prispieva k edukácii takýchto osôb v každom veku. 3D reliéfny panel predstavuje
reliéf umiestnený na platni a znázorňuje objekt, ktorý nevidiaca osoba spoznáva a vníma hmatom. Pri jednoduchom predstavovaní stavebných objektov so zameraním na ich architektonické riešenie je budova znázornená na jednej platni – jej priečelie tak, ako k budove prichádza vidiaca osoba. V prípade širšieho zamerania
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je budova v reliéfnej podobe variabilne znázornená na viacerých platniach – zboku, jej pôdorys, podľa potreby orientačný plán so zobrazením jednotlivých podlaží, dôležité detaily exteriéru, resp. interiéru.
3D reliéfny panel predstavuje objekt znázornený v podobe reliéfu a umiestnený na platni môže znázorňovať výtvarné diela, ktorých vzhľad reliéf vytlačený na 3D tlačiarni premietne svojou vykreovanou hĺbkou do
hmatateľnej podoby a počuteľné slovné vyjadrenie ho upresní do úplných detailov.
Objekt zobrazený v podobe reliéfu môže znázorňovať akýkoľvek objekt a technické riešenie možno využiť ako učebnú pomôcku v rámci výuky nevidiacich a slabozrakých detí. Je vhodný aj pre vidiace deti na vysvetlenie a priblíženie objektov, ktoré vzhľadom na ich rozmery, uloženie a výskyt nemožno vnímať zrakom
resp. hmatom (geológia, vesmír, zemepis a pod.).
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Prehľad obrázkov na výkresoch
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Na obrázkoch 1a, 1b a 1c je znázornený rám podľa tohto technického riešenia na vloženie 3D reliéfneho
panelu v rozloženom stave, kde na obr. 1a je pohľad zhora a na obrázku 1b je pohľad zospodu a na obrázku
1c z každého boku.
Na obrázku 2 je znázornený perspektívny pohľad na rám.
Na obrázku 3 sú je znázornená časť rámu s detailmi ovládacích prvkov, reproduktora a konektorov.
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Príklady uskutočnenia
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Príklad 1
Hmatová a sluchová elektronická pomôcka informačného, prezentačného a edukačného charakteru podľa
tohto technického riešenia je tvorená rámom 1 vybavenom elektronikou a množinou 3D reliéfnych panelov
na postupné vkladanie do rámu 1. 3D reliéfny panel je na jednej strane vybavený reliéfom a na opačnej strane
čipom na komunikáciu s elektronikou rámu 1. Na priložených obrázkoch je znázornený len rám 1. Reliéfny
panel nie je znázornený.
Bol vyrobený rám s rozmermi 50 x 45 cm o hrúbke 2,5 cm. Rám 1 má hmotnosť asi 1,5 kg. Rám 1 pozostáva zo spodnej platne 2, vrchnej platne 3, ktorými je v tomto prípade preglejka. Spodná platňa 2 a vrchná
platňa 3 sú po obvode vybavené zvýšenou obrubou 5. Rám 1 ďalej obsahuje štyri bočnice 4, ktoré spájajú
vrchnú platňu 3 so spodnou platňou 2. Jedna je vybavená ovládacími prvkami 8 a konektormi 9. Na vrchnej
platni 3 je umiestnený reproduktorový panel 6 s reproduktorom 7 a ovládacím prvkom 8, ktorým je tlačidlo
spúšťania nahrávky zodpovedajúcej príslušnému reliéfnemu panelu. Reproduktorový panel 6 a oproti nemu
ležiaca zvýšená obruba 5 sú vybavené vybraniami 10 na uľahčenie vyberania reliéfneho panelu.
Elektronika rámu 1 obsahuje zdroj napätia napríklad dobíjateľný akumulátor alebo nabíjateľnú batériu,
riadiacu jednotku a pamäťové médium, ktorým môže byť napríklad SD karta. Jedna z bočníc 4 obsahuje
ovládacie prvky 8, ktorými sú hlavný vypínač nabíjateľného zdroja energie, dve tlačidlá na ovládanie hlasitosti nahrávky a konektory 9 na nahrávanie textov na pamäťové médium a na pripojenie slúchadiel.
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Príklad 2
Rám 1 je zo spodnej časti uzavretý preglejkovou platňou. V ľavej časti rámu je pripravená mierne prehĺbená plocha, na ktorú sa vloží 3D reliéfny panel vo forme platne s informačným obsahom. 3D reliéfnych panelov k rámu 1 môže byť koľkokoľvek, lebo 3D reliéfny panel možno kedykoľvek jednoduchým uchopením
vybrať z rámu a nahradiť ho ďalším 3D reliéfnym panelom s iným informačným obsahom. Každý 3D reliéfny panel je na spodnej strane vybavený čipom, prostredníctvom ktorého rám 1 rozpozná aktuálne vložený
3D reliéfny panel a cez malý reproduktor 7, ktorý je súčasťou rámu 1 na jeho pravom okraji, spustí prehrávanie príslušného zvukového záznamu. Zvukový záznam je zvuková verzia textu k danému reliéfu, možno aj
v kratšej a dlhšej verzii, ktorý vedie ruky nevidiacej osoby pri ohmatávaní reliéfu a presne jej vysvetľuje –
opisuje to, čo má práve pod prstami. Týmto vnímaním dvomi zmyslami – hmatom a súčasne sluchom – sa
zabráni nesprávnej interpretácii hmataného objektu zo strany nevidiaceho. V pravej časti rámu 1, na ploche a
zboku, je umiestnený ovládací prvok 8 vo forme tlačidla na jednoduché ovládanie, prehrávania a hlasitosti,
s možnosťou pripojenia slúchadiel.
Prehrávacie elektronické zariadenie pracuje na báze SD-karty a dobíjateľného akumulátora.
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Zoznam vzťahových značiek
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spodná platňa
vrchná platňa
bočnice
zvýšená obruba
ovládací panel
reproduktor
ovládacie prvky
konektory
vybranie
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NÁROKY NA OCHRANU
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1. Hmatová a sluchová elektronická pomôcka informačného, prezentačného a edukačného charakteru
najmä pre nevidiace a slabozraké osoby, v y z n a č u j ú c a s a t ý m , že obsahuje rám (1) vybavený
elektronikou a množinu 3D reliéfnych panelov na vloženie do rámu (1), kde 3D reliéfny panel je vybavený
reliéfom skúmaného objektu a čipom na komunikáciu s elektronikou rámu (1), kde elektronika obsahuje pamäťové médium na nahrávanie zvuku, zvukový výstup, zdroj energie a riadiacu jednotku.
2. Hmatová a sluchová elektronická pomôcka podľa nároku 1, v y z n a č u j ú c a s a t ý m , že
rám 1 je vo forme panelu obsahuje spodnú platňu (2), vrchnú platňu (3) obe vo forme štvoruholníka, medzi
ktorými je uložená elektronika, štyri bočnice (4) a kde aspoň vrchná platňa (3) je vybavená zvýšenou obrubou (5), ktorá vytvára priestor na vloženie reliéfneho panelu.
3. Hmatová a sluchová elektronická pomôcka podľa nároku 2, v y z n a č u j ú c a s a t ý m , že
rám (1) obsahuje ovládací panel (6) lícujúci zvýšenú obrubu (5) a usporiadaný pozdĺž jednej bočnice.
4. Hmatová a sluchová elektronická pomôcka podľa nároku 1, v y z n a č u j ú c a s a t ý m , že
rám (1) je štvorcového alebo obdĺžnikového tvaru na vloženie 3D reliéfneho panelu a pozostáva z dutého
profilu, v ktorom je uložená elektronika.
5. Hmatová a sluchová elektronická pomôcka podľa nároku 4, v y z n a č u j ú c a s a t ý m , že
dutý profil má prierez písmena L.
6. Hmatová a sluchová elektronická pomôcka podľa nároku 4, v y z n a č u j ú c a s a t ý m , že
dutý profil má štvorcový a/alebo obdĺžnikový prierez a je vybavený vnútornou obrubou na dosadnutie 3D reliéfneho panelu.
7. Hmatová a sluchová elektronická pomôcka podľa nároku 4 alebo 5, v y z n a č u j ú c a s a
t ý m , že rám (1) ďalej obsahuje spodnú platňu (2).
8. Hmatová a sluchová elektronická pomôcka podľa ktoréhokoľvek z predchádzajúcich nárokov, v y z n a č u j ú c a s a t ý m , že ovládacie prvky (8) a konektory (9) a zvukové výstupy sú umiestnené na
ovládacom paneli (6) a/alebo na bočnici (4) a/alebo na dutom profile.
9. Hmatová a sluchová elektronická pomôcka podľa ktoréhokoľvek z predchádzajúcich nárokov, v y z n a č u j ú c a s a t ý m , že zvukovým výstupom je reproduktor (7) a/alebo konektor na slúchadlá.
10. Hmatová a sluchová elektronická pomôcka podľa ktoréhokoľvek z predchádzajúcich nárokov, v y z n a č u j ú c a s a t ý m , že zdroj energie je nabíjateľný.
11. Hmatová a sluchová elektronická pomôcka podľa ktoréhokoľvek z predchádzajúcich nárokov, v y z n a č u j ú c a s a t ý m , zvýšená obruba (5) obsahuje vybranie (10) na uľahčenie vyberania 3D reliéfneho panelu z rámu 1, výhodne dve vybrania (10) umiestnené oproti sebe.
3 výkresy
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