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De PCTFULL database op STN is compleet herladen. In deze Tips van de Helpdesk bespreken wij de 

veranderingen. 

SDI’s 

Bij automatische profielen (SDI’s) zult u geen hinder vinden van de reload. De nieuwe database is 26 januari 

herladen en alle records hebben daarbij een “Entry Date” gekregen tussen 20101130 en 20110224. De 

geschiedenis is behouden, zodat u, mits ingesteld, eerder geziene records niet meer terug ziet. Bij handmatige 

profielen dient u wel rekening te houden met de nieuwe “Entry Dates”.  

Numerieke zoekvelden 

Nieuw in PCTFULL is het zoeken op numerieke gegevens. Hieronder vindt u een overzicht van de gegevens die 

u kunt zoeken. De data is afkomstig uit Engelstalige documenten (Title, Abstract, Description en Claims).  

 

=> HELP NPS 
 
    Field Code*  Property                        De fault Unit 
    /AOS         AMOUNT OF SUBSTANCE             Mo le (mol) 
    /SAR         AREA (SURFACE AREA)             m2  (Square Metre) 
    /BIR         BIT RATE                        Bi t 
    /BYR         BYTE RATE                       By te 
    /CMOL        MOLAR CONCENTRATION             mo l/L (Mole 
                 (MOLARITY)                       p er Litre) 
    /CON         CONDUCTANCE                     S (Siemens) 
                 (ELECTRICAL CONDUCTANCE) 
    /DEG         DEGREE                          De gree 
    /DEN         DENSITY (MASS DENSITY)          kg /m3 (Kilogram 
                                                  p er Cubic Metre) 
    /DV          VISCOSITY, DYNAMIC              PA  s (Pascal Second) 
    /RES         ELECTRICAL IMPEDANCE/RESISTANCE oh m 
    /ENE         ENERGY                          J (Joule) 
    /FOR         FORCE                           N (Newton) 
    /FRE         FREQUENCY                       Hz  (Hertz) 
    /KV          VISCOSITY, KINEMATIC            m2 /s (Square Metre 
                                                 pe r Second) 
    /LUME        LUMINOUS EMITTANCE/ILLUMINANCE  Lu x 
    /LUMF        LUMINOUS FLUX                   Lu men 
                 (LUMINOUS POWER) 
    /LUMI        LUMINOUS INTENSITY              Ca ndela 
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    /M           MASS                            Kg  (Kilogram) 
    /MFS         MAGNETIC FIELD STRENGTH         T (Tesla) 
                 (MAGNETIC FLUX DENSITY) 
    /MFL         MASS FLOW (MASS TRANSFER)       Kg /s (Kilogram 
                                                 pe r Second) 
    /MW          MOLECULAR WEIGHT                g/ mol (Gram per Mole) 
                 (MOLAR MASS) 
    /PER         PERCENT (PROPORTIONALITY)       pe rcent 
    /PHV         PH VALUE                        pH  
    /POW         POWER                           W (Watt) 
    /PRES        PRESSURE                        Pa  (Pascal) 
    /RAD         RADIOACTIVITY                   Bq  (Becquerel) 
    /SCO         SPRING CONSTANT                 N/ m (Newton 
                                                 pe r Metre) 
    /SIZ         SIZE                            m (Metre) 
    /ST          SURFACE TENSION                 J/ m2 (Joule per 
    /TEMP        TEMPERATURE                     K (Kelvin)etre) 
    /TIM         TIME                            S (Second) 
    /VEL         VELOCITY                        m/ s (Metre per 
                                                 Se cond) 
    /VELA        VELOCITY, ANGULAR               rp m (Rotations per 
                                                 Mi nute) 
    /VOL         VOLUME                          m3  (Cubic Metre) 
    /VOLT        VOLTAGE                         V (Volt) 

 

Wanneer u in de numerieke velden zoekt, vindt u niet alleen de exact ingegeven waarde. U vind ook 

antwoorden waarin de waarde binnen een “range” valt. Zie het voorbeeld hieronder waarin we zoeken op 

een dichtheid van 1000 Kg/M
3
. 

 

=> S 1000/DEN 
L11       1886 1000 KG/M**3 /DEN 
 
=> D KWIC 
  
L11    ANSWER 1 OF 1886 PCTFULL COPYRIGHT 2011 LNU on STN 
  
DETDEN .  .  .   
  or/and crystalline in nature, may even be hollow.  Additive densities are not 
  critical, and will preferably range from below ab out 0.1 to about 4 g/cm3 
  or more. The additives may be naturally occurring  and synthetically prepared, 
  or mixture thereof.  .  . 

 

Ook worden eenheden, waar mogelijk omgerekend, naar andere eenheden. Zie hieronder een voorbeeld waar 

we zoeken op 90-110 °C en dan ook de omgerekende waarde in Fahrenheit (200 F ~ 93 °C) vinden. 

 

=> S 90-110 C/TEMP 
L9      105074 90-110 C/TEMP 
 
L9     ANSWER 7 OF 105074 PCTFULL COPYRIGHT 2011 LN U on STN 
  
DETDEN .  .  .   
  Wells having an electrical potential applied to o ne or both of the casing and 
  annulus could be treated at about 200 degrees F using about 1 to about 2 
  wt% concentration of the subject additive composi tion containing at least 
  some produced.  .  .   
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Applicatie en Prioriteitsnummers 

Een nieuwe werkwijze zorgt voor gestandaardiseerde Applicatie en Prioriteitsnummers. Deze verandering is 

vooral van invloed wanneer u octrooinummers wilt overhevelen naar andere databases en wanneer u FSORT, 

FSEARCH, of de Patent Family Manager gebruikt.  

Nieuwe taalvelden 

Betreffende de talen zijn een aantal nieuwe velden toegevoegd en andere velden aangevuld.  

Naast de vier hoofdtalen kan er ook gezocht worden op andere talen. Deze velden eindigen op OL (Other 

Languages, TIOL, ABOL, DETOL, CLMOL en MCLMOL) en zijn zowel afzoekbaar als toonbaar.  

 

=> S AANGEBRACHT/ABOL 
L18         12 AANGEBRACHT/ABOL 
 
=> D ABOL 
  
L18    ANSWER 1 OF 12 PCTFULL COPYRIGHT 2011 LNU on  STN 
  
ABOL 
  Mechatronisch systeem, omvattende een actuator me t tenminste twee door middel 
  van een mechanische aandrijving langs een verstel weg ten opzichte van elkaar 
  verstelbaar opgestelde actuatordelen en een met d e aandrijving gekoppelde 
  elektronische besturing, voorzien van een positie detector voor het in 
  tenminste een positie langs de verstelweg detecte ren van de relatieve stand 
  van de actuatordelen, waarbij de positiedetector een met een elektrische 
  veldbron samenwerkende halfgeleider omvat, waarbi j de elektrische veldbron is 
  aangebracht op een actuatordeel en de halfgeleide r is aangebracht op een 
  ander actuatordeel, zodanig dat de elektrische ve ldbron langs de verstelweg 
  een elektrisch veld veroorzaakt waarbij in tenmin ste een positie langs de 
  verstelweg een flux van het elektrische veld indr ingt in de halfgeleider. 

 

Tekst met speciale karakters kan alleen getoond worden. Deze velden/ formaten eindigen op OR (INOR, PAOR, 

AGOR, TIOR, ABOR, DETDOR, CLMOR, MCLMOR, ALLOR, MAXOR).  Op deze manier kunt u bijvoorbeeld 

Aziatische en Cyrillische tekens tonen.  

 

=> S RUSSIAN/LA 
L19       3379 RUSSIAN/LA 
 
=> D ABOR 
  
L19    ANSWER 1 OF 3379 PCTFULL COPYRIGHT 2011 LNU on STN 
  
ABOR  
  Изобретение 
  относится к 
  сельскому 
  хозяйству, а 
  более точно, 
~~~~~~~~ 
  процессов в 
  течение 
  всего времен 
  и компостиро 
  вания. Л. 
 
 
=> S ABOR.KO/FA 
L26       8193 ABOR.KO/FA 
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=> D ABOR 
  
L26    ANSWER 1 OF 8193 PCTFULL COPYRIGHT 2011 LNU on STN 
  
ABOR  
  본 발명은 종래의 
  오프라인 당구서비스 
  를 컴퓨터라이징 하여 
  온라인 서비스와 
  결합함으로써 
  오프라인뿐만 아니라 
~~~~~~~~~~ 
  상기 제어부로부터 
  출력되는 상기 
  진로정보를 상기 
  당구대 상면에 
  표시하고 상기 
  타법정보를 음성으로 
  출력하는 가이드부; 를 
  더 포함하는 것을 
  특징으로 한다. 

 

Zoals in bovenstaand voorbeeld ziet, is de beschikbaarheid van de originele taal te zoeken met het /FA veld 

(Field Availability).  

Zoeken op adressen 

Op verzoek van veel klanten zijn de volgende velden toegevoegd: /INA, /PAA en /AGA respectievelijk de 

adresvelden voor Inventors, Patent Assignees en Agents. Alle vermelde informatie over een persoon, bedrijf 

of agent kan worden opgezocht in het IN.T, PA.T of het AG.T veld.  

 

Voorbeeld:  

=> S AMSTERDAM/AG (de naam van de agent bijvoorbeeld “van Amsterdam” ) 
L42        147 AMSTERDAM/AG 
 
=> S AMSTERDAM/AGA (adres van de Agent) 
L43       1945 AMSTERDAM/AGA 
 
=> S AMSTERDAM/AG.T (Amsterdam genoemd ergens in het AG veld) 
L44       2092 AMSTERDAM/AG.T 
 
=> S L42 OR L43 
L45       2092 L42 OR L43 

 


