
 

 

 

 

  

Memaparkan penelusuran paten, agar 

peneliti dapat dengan cepat 

mendapatkan refrensi paten, untuk 

dikembangkan, dicari kebaruannya, 

dirancang inovasi baru nya. Dimanfaatkan 

untuk PKM, Penelitian, Drafting Paten dll.  

PENELUSURAN PATEN 
DISKUSI DENGAN SEJAWAT PKM PENALARAN & PKM 

ACHMAD FAUZAN HERY SOEGIHARTO 
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PENELUSURAN PATEN  
Subtitle Text Here 

 
To get started right away, just tap any placeholder text (such as this) 

and start typing to replace it with your own. 

 
Want to insert a picture from your files or add a shape, text box, or 

table? You got it! On the Insert tab of the ribbon, just tap the option you 

need.  

 
To get started right away, just tap any placeholder text (such as this) 

and start typing to replace it with your own. 

 

Want to insert a picture from your files or add a shape, text box, or 

table? You got it! On the Insert tab of the ribbon, just tap the option you 

need.  

 

  

“Find even more easy-to-use tools on the Insert 

tab, such as to add a hyperlink or insert a comment” 
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BAB 1. PENDAHULUAN 
Sebagai contoh diuraikan disini karya yang telanjur dipamerkan 

dan diexpose, namun tidak dilakukan peninjauan paten secara 

memadai.  

Hal yang lebih penting adalah gagasan perlu disimpan sehingga 

kita siap teknnologinya agar tidak “dicuri”  (didahului) teknologinya 

oleh pihak lain.  

Paten merupakan perlndungan bagi kekayaan intelektual 

sekaligus sumber inspirasi, sumber pustaka untuk mencari solusi 

teknik, sumber belajar untuk dikembangkan, sumber refrensi untuk 

penelitian.  

 
Judul Invensi : Smart Helm :  

https://www.suara.com/otomotif/2019/12/07/140000/berjaya-helm-
cerdas-karya-mahasiswa-umm-raih-medali-di-korea-selatan.  

UMM berkreasi membuat helm pintar yang secara otomatis 

mengirim koordinat Global Positioning System (GPS) saat 

pengendara mengalami kecelakaan lalu lintas. Sehingga bila tadinya 

posisi kecelakaan tidak segera diketahui sehingga memperlambat 

tindak pertolongan, kini bisa lebih cepat ditangani. 

Adapun cara kerjanya: helm akan secara otomatis mengirimkan 

koordinat GPS ke aplikasi Telegram dan SMS biasa ke nomor yang 

telah didaftarkan (bisa kantor Polisi, keluarga, ataupun rumah sakit) 

secara otomatis ketika terjadi kecelakaan. Helm akan mengirim data 

berupa koordinat lokasi kecelakaan dengan tiga indikator yang ada, 

yakni getaran, kemiringan, dan percepatan. Lokasi sepeda motor 

pun akan segera diketahui. Helm cerdas atau pintar tadi juga 

dilengkapi solarcell sebagai pengisian daya, juga tersedia fasilitas isi 

ulang daya menggunakan pengisi charger telepon cerdas. 

Penelusuran paten ini hanya menggunakan google advanced 

patens search. Tidak menggunakan mesin pencari lain.  

Keywords: safety helmet with built in GPS, 4,210 hasil  
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Keywords: safety helmet with built in gps positiion tracker: 

3,240. Salah satu yang menarik untuk dikutip dalam naskah ini 

adalah sbb:  

 

Enhanced global positioning system (GPS) based functionality 
for helmets, US9247779B1, Peter Aloumanis; Elias W. Aloumanis, 
2012 

Helm pengendara sepeda motor dengan 11 item terpasang 

didalamnya.  Dapat mengantisipasi jika akan menabrak di depan, 

atau ada kendaraan terlalu cepat dari belakng. Deteks 

 

 Patent Citations (5); Cited By (27) ; Similar Documents 26.  

Paten dengan judul Enhanced global positioning system (GPS) 

based functionality for helmets,  dengan nomor US9247779B1, 
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merujuk kepada 5 dokemen paten pembanding, dan telah dijadikan 

rujukan bagi 28 Paten yang lain. Sementara itu terdapat 26 paten 

lain yang serupa dengan invensi US9247779B1.  

 

 

Judul Invensi : Ladang Garam Terapung 

http://www.umm.ac.id/id/berita/teknologi-smart-tongkang-karya-
mahasiswa-umm-siap-unjuk-gigi-di-jepang.html.  

 

Lahan terapung produksi garam. Serta disematkan teknologi 

tambahan berupa control device android untuk mengetahui posisi, 

kadar air, temperatur, dan pengaktifan fitur mekatronika 

otomatisnya,  dilengkapi atap, cermin, generator kincir, sekop yang 

bisa dikendalikan otomatis, tongkang anti karat, tow hook, dan 

anchor membuatnya mudah dipindahkan. Sehingga pembuatan 

tambak garam hybrid diharapkan jadi solusi untuk membantu petani 

mempercepat pembuatan garam yang sesuai standar keperluan 

industri. 

 

Penelusuran paten ini baru hanya menggunakan google 

advanced patens search. Tidak menggunakan mesin pencari lain.  

floating salt farm: Ditemukan 5,850 results  

“floating salt farm” ditemukan  41 results  

 

Floating salt farm, WO2014066111A1, Jae Hyun Lim, 2012, 

US20130318870A1, US20130318870A1,  

Tambak garam terapung yang tujuannya adalah untuk 

menghasilkan garam dan bittern yang mengkristal di lokasi lepas 

pantai melalui proses penguapan menggunakan air laut yang 

diekstraksi. Komponen tambak garam terapung dapat terdiri dari 

tangki air laut, tangki evaporator, tangki pemanas, tangki 

penyimpanan, tangki penyimpanan, dan panel fotovoltaik, yang 

komponen ini dipasang di atas pondasi apung. Komponen tangki 

evaporator dapat terdiri dari pelat evaporator dan wadah 
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evaporator. Pelat evaporator, yang menangkap garam kristal yang 

dihasilkan selama proses penguapan, memiliki permukaan saringan. 

Kandungan di dalam wadah evaporator dapat mempengaruhi sifat 

garam dan bittern yang mengkristal, seperti komposisi mineralnya, 

selama proses penguapan. 

 C01D3/06 Preparation by working up brines; seawater or spent 

lyes, WIPO (PCT), 2012. Patent Citations (8); Cited By (4); Similar 

Documents (26). 

.   
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Judul Invensi : Pendingin Ban Mobil Dengan 

Semprotan Air 

http://www.umm.ac.id/id/berita/smart-tyrender-karya-mahasiswa-
umm-sabet-bronze-medal-di-jerman.html. 

 

“Smart Tyrender secara otomatis akan menyemprotkan air 

ketika temperatur ban melebihi ambang batas suhu maksimal. 

Dengan demikian, usia ban dapat berumur lebih lama. Smart 

Tyrender memiliki fitur unggul berupa penyesuaian kecepatan 

kendaraan, manajemen daya yang cerdas dan pasokan, bobot 

kendaraan serta perubahan iklim yang bekerja secara otomatis, 

http://www.umm.ac.id/id/berita/tyrender-terobosan-

mahasiswa-umm-yang-lolos-ke-ajang-inovasi-dunia.html 

“Alat ini untuk menurunkan temperature berlebih yang timbul 

akibat gesekan ban dengan permukaan. Fungsi finalnya, untuk 

memperpanjang usia ban”.  



 

 

7 

 

Penelusuran paten ini baru hanya menggunakan google 

advanced patens search. Tidak menggunakan mesin pencari lain. .  

Keywords : wheel OR Tire Automobile cooler spray water: 

32,000 results   

Keyword: tire coolant water : 7,840 results  

Beberapa ditampilkan dalam analisis ini.  

 

Automobile tire, radiator and brake cooling system with 
passenger compartment water heater, US4771822A, 1987 

Pendinginan ban mobil dengan myemprotkan air ke bannya.  

 

 

 

CATATAN: terdapat sangat banyak pendingin ban mobil. Maka 

penyusunan dokumen paten menjadi penting untuk mengetahui 

kepastian langkah inventiv dan novelty nya.  
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BAB 2. RAGAM HKI  
Sumber Belajar: 

hki.umm.ac.id. => Pelatihan HKI=> Dasar Materi HKI.  

 

 

 

 

Ragam Kekayaan Intelektual 
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I. Hak Cipta (Copy Right) & Hak Terkait (Related Right) 

II. Hak Kekayaan Industri 

1) Merek (Trademarks) & Indikasi Geografis 

(Geographical Indication) 

2) Desain Industri (Industrial Design) 

3) Rahasia Dagang (Trade Secret) 

4) Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu 

5) Perlindungan Varietas Tanaman (PVT) 

6) Paten (Patent) 

Untuk memudahkan mengingat, Hak kekayaan intelektua 

hanya ada dua macam, yaitu 1) Hak Cipta (Copy Right) & Hak Terkait 

(Related Right), dan 2) Hak kekayaan Industri. Hak keayaan industry 

ini  ada 6 seperti disebutkan. Paten, merupakan salah satu hak 

kekayaan industri.  
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BAB 3. PATEN dan PENELUSURAN 

SECARA SEDERHANA.  
Terdapat ratusan kantor paten di dunia, juga situs paten. 

Biasanya suatu kantor paten atau suatu sisstus paten dikelola oleh 

negara. Namun begitu banyak pula situs paten swasta, baik berbayar 

ataupun tidak berbayar.  

 

1. Mesin Penelusur Paten 

Eropa :   

https://worldwide.espacenet.com/  

WIPO :   

 https://patentscope.wipo.int/search/en/search.jsf.    

US:    

 https://www.uspto.gov/patents-application-process/search-

patents  

Japan:  

 https://www.j-

platpat.inpit.go.jp/web/all/top/BTmTopEnglishPage     

WIPO:  

www.wipo.int/ipdl/en/resources/links.html   

Google Patents 

https://patents.google.com/  

The Lens  

https://www.lens.org/lens/  

The FDA Orange Book 

http://www.accessdata.fda.gov/scripts/cder/ob/default.cfm.  
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Pada latihan kali ini, dipilih cara sederhana untuk penelusuran 

paten, yaotu menggunakan google paten. Pada mesin pencari 

google cukup diketikkan Google Patents Advanced Search. Makan 

akan diperoleh alamat mesin pencari paten googl, khusus paten.  
 

Showing results for google advanced patent search.  
Search instead for google advanced patens search 

Search Results 

Google Patents Advanced Search 

https://patents.google.com › advanced 
Search and read the full text of patents from around the 
world with Google Patents, and find prior art in our index 
of non-patent literature. 

 

Google Patents https://patents.google.com 
Search and read the full text of patents from around the 
world with Google Patents, and find prior art in our index 
of non-patent literature. 

 
Selanjutnya tinggal dipilih 

https://patents.google.com › advanced.  
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Pada filed Advanced search tinggal diisi kata kunci, yang 

diperlukan.  

 

2. penelusuran kembali 

Jika sudah diketahui judul dan  nomor paten, dan memerlukan 

untuk meninjau kembali. Cukup menggunakan google biasa.  

Misal :  

 

US8061080B2 - Controlling device for a greenhouse.  
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BAB 4. PENELUSURAN DAN PEMBUATAN 

CATATAN PRIBADI PENLUSURAN  
Pada sesi ini dibahas satu contoh tentang greenhouse, dan 

hydroponic dan teknologi penyangganya.  Hendak dikembangkan 

suatu teknologi pemacu pertumbuhan menggunakan gabungan 

berbagai cara: LED, Microba penyubur, Sistem irigasi, yang dikontrol 

menggunakan suateu processor. Teknologi ini telah dikirimkan di 

pameran internasional, dan mendapatkan medali emas. Karya ini 

kemudian menjadi pijakan untuk pengembangan selanjutnya 

melalui penelitian, PKM dan lainnya.  

 

 
 

Penelusuran paten menggunakan petunjuk sbb:  

Suatu metode dan alat budidaya tanaman yang tersusun atas : 

1)sistem magnet, ionisasi nutrisi dan atau listrik statis 

tegangan tinggi,  
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2) percepatan fotosintesis menggunakan LED cultivation, 

3) injeksi mikroba indigenus sebagai anti hama dan pupuk 

4) injeksi nutrisi dan irigasi 

5) Kontrol menggunakan micro controler, dan internet of 

things. 

 

Topik tersebut adalah tentang semacam greenhouse yang 

disertai dengan control berbagai parameter. Dari informasi tersebut 

kemudian disusun kata kunci:  Controlling device for a greenhouse 

 

 

Kayta kunci Controlling device for a greenhouse  diketikkan pada 

kolom keywords (2) . Secara otomatis akan muncul penanda tipe 

filter (2) berupa tanda (;). Tanda tersebut memisahkan antar filter.  

Terdapat beberapa kolom (field) isian pada google advanced 

patens search: key words (1), tanggal (3) , inventor (4) pemegang 

paten (5), kantor paten (7) status (8), Tipe (9).  
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Hasil pencarian, diperoleh kira kira 135,828 hasil dokumen 

paten. Terdapat fasilitas menu pengurutan hasil penelusuran. Bisa 

dari paten terlama ke baru atau sebaliknya. Bisa dikelompokkan 

dalam family atau tidak, bisa disajikan dalam 10, 25, 50, 100 

perhalaman.  

 

Kebetulan paten pertama cukup menarik untuk didalami. “  

Controlling device for a greenhouse”.  

Klik kanan  open link in new tab.  
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Dalam upaya memudahkan pekerjaan penelusuran,dan 

memudahkan jika dilakukan penelusuran balik, memudahkan 

mengingat ingat yang ditelusur, maka sangat disarankan membuat 

logbook atau catatan penelusuran. Catatan penelusuran ini akan 

memudahkan pekerjaan jika diperlukan untuk membuat drafting 

paten, atau membuat narasi tinjauan pustaka n dalam perancangan 

alat atau penelitian.  

 

Adapun format yang digunakan bebas, namun penulis 

menggunakan format sbb.  

 Judul, inventor, tahun, nomor paten, IPC (jika diperlukan),  

 Abstrak 

 Gambar 

 

 

Format ini sangat membantu jika terpaksa perlu dilakukan 

editing pada Mendeley citation manager, saat menulis naskah 

penelitian atau paper conference.  
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Selanjutnya adalah mengerjakan abstraknya.  

 

 
 

 

Selanjutnya naskah tersebut menjadi berbahasa Indonesia  

Hasil lengkap dengan gambarnya  

 
Hasil lengkap dengan gambarnya adalah sbb:  
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Log book penelusuran yang dibuat ini memadai untuk bahan 

menulis proposal, laporan, publikasi, dll. Namun begitu bila 

diperlukan penjelasan lebih rinci dari cara kerjanya, dapat pula 

ditambahkan informasi dari “Klaim” paten tersebut.  
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Controlling Device For A Greenhouse, Hans-Peter Loebl, 

Wolfgang O. Budde, Joseph Hendrik Anna Maria Jacobs,  2007, 

US8061080B2, A01G9/26  

Penemuan ini berkaitan dengan perangkat pengontrol (10) 

untuk rumah kaca (15), dengan elemen kontrol terkomputerisasi 

(20), elemen pencahayaan (30) dan setidaknya satu elemen 

detektor (40), dimana elemen pencahayaan (30) dan elemen 

detektor (40) dihubungkan dengan elemen kontrol terkomputerisasi 

(20), dimana elemen penerangan (30) terdiri dari sekurang-

kurangnya satu rata-rata pemancar cahaya (31), memancarkan 

cahaya (32), dimana cahaya (32) menerangi a tanaman (70) tumbuh 

di rumah kaca (15)..  

 

 
 

Klaim (13) 

1. alat kontrol (10) yang digunakan untuk rumah kaca (15), 

memiliki elemen kontrol komputer (20), elemen penerangan (30) 

dan setidaknya satu elemen detektor (40), Dimana elemen 

pencahayaan (30) dihubungkan dengan elemen kontrol komputer 

(20) dengan elemen detektor (40), Dimana, elemen penerangan (30) 

terdiri dari perangkat pemancar cahaya (31) dari setidaknya satu 

pancaran cahaya (32), Dimana, cahaya (32) dipancarkan pada 

tanaman yang sedang tumbuh (70) di rumah kaca (15), Hal ini 

ditandai dengan, Elemen detektor (40) mengukur tekanan parsial 
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oksigen di rumah kaca (15), dan Jumlah emisi perangkat pemancar 

cahaya (32) cahaya (31) dapat dikontrol sesuai dengan tekanan 

parsial oksigen yang diukur oleh elemen kontrol komputer (20). 8. 

Cara Pertumbuhan Tanaman (A 70) yang Digunakan untuk 

Pengendalian Rumah Kaca (15), Metode ini terdiri dari: Ukur 

tekanan parsial oksigen (101) di rumah kaca (15), aktivitas 

fotosintesis tanaman (70) diuraikan tekanan parsial oksigen dan 

rumah kaca (15) relevan, Nilai tekanan parsial oksigen ditransfer ke 

elemen kontrol komputer (20), Tentukan jumlah optimal (111) 

cahaya yang diperlukan pertumbuhan optimal tanaman (70) 

menurut tekanan parsial oksigen yang diukur, dan Untuk 

disesuaikan menjadi jumlah optimal dengan jumlah sebenarnya dari 

emisi komponen pemancar cahaya (30).  
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BAB 5. PENELUSURAN DENGAN IPC 

(INTERNATIONAL PATENT 

CLASSIFICATION) 
 

1. Memanfaatkan classification paten mirip 

Dalam upaya menajamkan penelusuran, sehingga diperoleh 

paten yang terkait dengan kebutuhan, sedangkan paten paten lain 

tidak ditampilkan, maka ditambahkan satu filter yaitu IPC 

(INTERNATIONAL PATENT CLASSIFICATION).  

 

 

 

Geserkan kursor pada klasifikasi A01G9/26 Electric devices, maka 
akan muncul dropdown list penjelasannya, klik pada dropp downnya. List disampingnya 
akan muncul penjelasan.  

 
A - HUMAN NECESSITIES 
A01 - AGRICULTURE; FORESTRY; ANIMAL HUSBANDRY; HUNTING; TRAPPING; 

FISHING 
A01G - HORTICULTURE; CULTIVATION OF VEGETABLES, FLOWERS, RICE, FRUIT, 

VINES, HOPS OR SEAWEED; FORESTRY; WATERING 
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A01G9/00 - Cultivation in receptacles, forcing-frames or greenhouses; Edging for beds, lawn 
or the like 

A01G9/24 - Devices or systems for heating, ventilating, regulating temperature, illuminating, 
or watering, in greenhouses, forcing-frames, or the like 

 

A - KEBUTUHAN MANUSIA 

A01 - PERTANIAN; KEHUTANAN; PETERNAKAN; BERBURU; 

PENANGKAPAN; PENANGKAPAN IKAN 

A01G - HORTIKULTUR; BUDIDAYA SAYURAN, BUNGA, BERAS, 

BUAH, VINES, KUMPUL ATAU RUMPUT LAUT; KEHUTANAN; 

PENGAIRAN 

A01G9 / 00 - Budidaya dalam wadah, kerangka paksa atau 

rumah kaca; Tepi untuk tempat tidur, halaman atau sejenisnya 

A01G9 / 24 - Perangkat atau sistem untuk pemanas, ventilasi, 

pengaturan suhu, penerangan, atau penyiraman, di rumah kaca, 

rangka penahan, atau sejenisnya 

Paten dikelompokkan dalam kelas kelas. Pada saat menelussur 

paten menggunakan Class ini sangat membantu. Guna 

menyingingkirkan class yang tidak diperlukan, sehingga 

penelusursan bisa lebih focus.  

 

Sekarang dicobakan klasifikasi tersebut  pada penelusuran 

google patents.  
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Google mengenali A01G9 / 24, sebagai classification, oleh 

sebab itu memberi saran pngetikan  dengan pemisah (;).  

Semula  Controlling Device For A Greenhouse A01G9/26,  

Menjadi  Controlling Device For A Greenhouse; A01G9/26 

Pencarian tanpa classification, menemukan 132.828  paten 

Pencarian menggunakan  classification, menemukan hanya 

1,306 paten 

 

 
Google menyingkirkan yang diluar klasifikasi sehingga, hanya 

pada klasifikasi tersebut. Sehinggga penelusuran dapat lebih focus 

dan segera mendapat hasil yang dicari.  
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2. international paten classificaation 

 

Klasifikasi paten internasional merupakan hasil perjanjian, dan 

diikuti negara negara di dunia, sehingga semua menggunakan 

pemaknaan yang sama.. Untuk mengakses dapat ditelusur melalui 

google, dengan kata kunci “IPC Internatioanl patens classification” .  
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Kode A sampai H merupakan kelas utamanya, jika tanda (+) 

diklik maka akan muncul rinciannya.  

Demikian pula kode selain A, juga terdapat rinciannya. Pada 

rincian tersebut juga terdapat rincian lagi dan juga penjelasan apa 

isinya. .  

Terdapat amat banyak rincian.  
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2. SEARCHING CLASSIFICATION 

 

 

 

Semakin detil kata kunci diberikan semakin focus didapat 

classifikasinya.  

Bila misalnya pada A di-klik, maka akan muncul detilnya. 
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Masing masing masih ada rinciannya, dan ada penjelasannya.  

 

 

 

 

Semakin detil kata kunci diberikan semakin focus didapat 

classifikasinya.  
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Bila misalnya pada A di-klik, maka akan muncul detilnya. 

 

Masing masing masih ada rinciannya, dan ada penjelasannya.  

3. pencarian klasifikasi menggunakan cathwords 

 

 

Jika E04H 5/08, maka akan muncul rincian dan 
penjelasannya.  
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3. Penelusuran dengan bolean (OR; AND; NOR)  

Penelusuran dapat dikombinasikan dengan (Controlling Device 

For A Green house )  OR (Controlling Device For precision 

agriculture); (A01G9/26) 

Penelusuran ini artinya :  

Mencari semua terkait dengan Controlling Device For A Green 

house, kemudian ditambahkan dengan mecari (Controlling Device 

For precision agriculture), Tapi masih dibatasi dalam klasiifikasi 

(A01G9/26).  

Adalah berbeda pencarian menggunakan tanda AND , dimana 

artinya dalam naskah paten  harus ada keduanya. Sehingga hasilnya 

tentu akan menjadi berkurang.  

 

Menggunakan kata kunci OR  sebagaimana contoh, 

memberikan 1514 paten. Namun jika menggunaka penghubung 

bolean AND memberikan hasil 102 paten.  
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BAB 6. LOG BOOK PENELSURAN PATEN 

BIDANG PERTANIAN 
 

contoh 1 green house otomatis mini 

satu contoh tentang greenhouse, dan hydroponic dan teknologi 

penyangganya.  Hendak dikembangkan suatu teknologi pemacu 

pertumbuhan menggunakan gabungan berbagai cara: LED, Microba 

penyubur, Sistem irigasi, yang dikontrol menggunakan suateu 

processor. Teknologi ini telah dikirimkan di pameran internasional, 

dan mendapatkan medali emas. Karya ini kemudian menjadi pijakan 

untuk pengembangan selanjutnya melalui penelitian, PKM dan 

lainnya.  

 

 
 

Penelusuran paten menggunakan petunjuk sbb:  

Suatu metode dan alat budidaya tanaman yang tersusun atas : 
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1)sistem magnet, ionisasi nutrisi dan atau listrik statis 

tegangan tinggi,  

2) percepatan fotosintesis menggunakan LED cultivation, 

3) injeksi mikroba indigenus sebagai anti hama dan pupuk 

4) injeksi nutrisi dan irigasi 

5) Kontrol menggunakan micro controler, dan internet of 

things. 

 

Topik tersebut adalah tentang semacam greenhouse yang 

disertai dengan control berbagai parameter. Dari informasi tersebut 

kemudian disusun kata kunci:  Controlling device for a greenhouse 

 

LED Lamps For Agricultural Greenhouse, CN105757590A 

Penemuan ini mengungkapkan lampu LED untuk rumah kaca 

pertanian. Lampu LED disusun dalam badan rumah kaca dan 

merupakan lampu LED pertumbuhan tanaman, di mana panel surya 

dipasang miring di bagian atas sisi luar badan rumah kaca dan 

dihubungkan dengan sejumlah lampu LED pertumbuhan tanaman 

melalui pengontrol surya; setiap lampu LED pertumbuhan tanaman 

terdiri dari 7-18 manik-manik `u LED daya tinggi dan terdiri dari 

manik-manik lampu merah dan manik-manik lampu biru; rasio 

cahaya merah ke cahaya biru adalah (6-10): (1-8); rasio kromatografi 

dari manik-manik lampu merah ke manik-manik lampu biru dari 

lampu LED pertumbuhan tanaman adalah (4: 1) - (10: 1). Penemuan 

menyediakan lampu LED untuk rumah kaca pertanian, dan lampu 

LED untuk rumah kaca pertanian memiliki karakteristik bahwa 

energi listrik disediakan untuk rumah kaca pertanian melalui 

pembangkit tenaga surya.  
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Led Lighting Device For A Greenhouse Capable Of Promoting 

Plant Growth, WO2010101343A1.  

Penemuan ini berkaitan dengan penerangan yang digunakan 

dalam rumah kaca untuk meningkatkan pertumbuhan tanaman. 

Lebih khusus lagi, diungkapkan adalah perangkat penerangan 

menggunakan LED yang memancarkan cahaya dengan panjang 

gelombang yang berguna untuk mendorong pertumbuhan tanaman. 

Penemuan ini menyediakan perangkat penerangan LED untuk 

rumah kaca, yang terdiri dari: papan sumber cahaya di mana LED 

biru dengan panjang gelombang utama 420-470 nm dan LED merah 

dengan panjang gelombang utama 640-690 nm disusun secara acak; 

pelat radiasi panas dan konsentrasi cahaya yang digabungkan 

dengan bagian belakang papan sumber cahaya dan memiliki bentuk 

yang mampu memusatkan cahaya yang dipancarkan dari papan 

sumber cahaya; dan modul daya yang dikombinasikan dengan 

radiasi panas dan pelat konsentrasi cahaya dan memasok daya ke 

papan sumber cahaya.. 
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contoh 2: LOG BOOK  PENELUSURAN automatic 

washing egg packaging 

Hendak diteliti dirancang mesin untuk packing telur, maka 

ditelusur mesin mesin relevan atau ,metode yang sesuai.  
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Berdasarkan kata kunci : automatic washing egg packaging, 

dan IPC: B65B 23/02 

 
 

Didapatkan 183 paten, penelusuran lebih lanjut dijelaskan 

paten paten berikut yang bersesuaian:  
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Apparatus and method of egg transfer within an egg handling 
machine, George N. Bliss, Keith H Pietila, 2012, US9199795B2 

 
 

Sebuah telur pembawa termasuk mekanisme gripper dimana 

telur pembawa beroperasi untuk memegang dan melepaskan 

telurpada orientasi yang telah ditentukan sebelumnya. Dengan 

demikian,telur pembawa termasuk mekanisme dimana mekanisme 

gripper dapat diputar dimana sebuah telurdapat dilepaskan pada 

sudut yang lebih besar atau kurang dari 90 °. Mekanisme gripper 

mampu menggenggamtelur dalam satu orientasi dan kemudian 

melakukan pivot atau mengubah orientasi file telur seperti itu telur 

dilepaskan pada sudut yang telah ditentukan. 
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Full-automatic egg packaging system, CN106043786A, 丛 佩 超, 

孙 方 红 , 谢 磊 超, 张欣, 王广桢 

 

Penemuan ini berkaitan denganotomatis telur 

pengemasansistem. Penuh-otomatis telur pengemasan sistem 

terdiri dari mekanisme pembersihan, mekanisme pengeringan dan 

sterilisasi udara, mekanisme penimbangan dan penyortiran, dan 

telur pengemasan mekanisme, dimana mekanisme pembersihan 

terdiri dari tangki pembersih, dan tata cara pembersihan, 

pengeringan udara, sterilisasi, penyortiran dan pengemasan dapat 

diselesaikan secara otomatis, sehingga file telur waktu 

pengumpulan pada tahap awal proses pengangkutan telur 

berkurang, kebutuhan pengangkutan jarak jauh dapat langsung 

dipenuhi, persyaratan konsumen akan kebersihan dan keamanan 

telur terpenuhi, batch diulang pengemasanprosedur telur 

berkurang, telur pecah dan telur rusak berkurang, dan keamanan 

transportasi ditingkatkan; Selain itu, telur disortir dan dikemas 

menurut ukurannya, sehingga sesuaipengemasan kotak dapat 

dipilih untuk produk dengan ukuran yang berbeda, dan izin bergerak 
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dalam proses pengangkutan produk berkurang, sehingga secara 

tidak langsung mengurangi kerusakan dalam proses pengangkutan 

produk, memenuhi kebutuhan pengangkutan modern telur produk 

dan membebaskan angkatan kerja pekerja, sehingga lebih banyak 

kekayaan diciptakan, dan kebutuhan pembangunan modern 

terpenuhi.. 
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BAB 6.  SUMBER BELAJAR LAIN:  
 

Times Best Invention:  

https://time.com/collection/best-inventions-2019/.  

Majalah times menerbitkan edisi Best Invention, invensi nya 

beragam bidang. Sangat baik untuk dikunjungi  webnya sebagai 

sumber gagasan.  
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BAB 7.  ALAT BANTU SITASI “MENDELEY”  
 

pengenalan mendeley 

Mendeley merupakan sebuah program aplikasi akademis gratis 

yang digunakan untuk mengelola dan berbagi jurnali penelitian, data 

penelitian, pengaturan referensi, bahkan dapat digunakan untuk 

bekerja sama kepada sesama peneliti secara online. 

 

 “Citation” merupakan elemen penting dalam sebuah penulisan 

karya ilmiah. Seringkali penulis pemula, pelajar, mahasiswa dan 

masyarakat akademik pada umumnya, terjebak dalam tindakan 

plagiasi yang tidak disengaja karena kurang hati-hati dalam 

membuat sebuah sitiran. Oleh karenanya, keberadaan sebuah 

perangkat lunak yang berfungsi sebagai “citation & reference 

manager” adalah sebuah kebutuhan. Dengan perangkat lunak 

dimaksud, setiap penulis dapat mengidentifikasi kualitas dan 

keaslian (baca melacak) setiap referensi yang digunakan. Di samping 

itu dengan “citation & reference manager”, penulis dapat mengolah 

dokumen referensi yang dimiliki, membuat pengelompokan 

berdasarkan topik/kategori tertentu, sekaligus me-retrieve 

metadata yang terdapat di dalam dokumen. 

Saat ini banyak sekali bermunculan perangkat lunak “citation & 

reference manager” yang menawarkan berbagai fitur yang 

memudahkan penulis maupun dosen pembimbing untuk melacak 

keaslian referensi yang digunakan oleh mahasiswanya. Salah satu 

perangkat lunak “citation dan reference manager” yang belakangan 

ini mencuri perhatian banyak pihak adalah Mendeley. 

Mendeley adalah sebuah perangkat lunak yang kelahirannya 

diilhami oleh sebuah upaya untuk mengintegrasikan “citation & 

reference manager” ke dalam sebuah jejaring sosial. Dengan jejaring 

semacam ini, peneliti di berbagai belahan dunia dapat berkolaborasi 

dan melakukan sharing data penelitian. 
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Perangkat lunak Mendeley saat ini tersedia dalam 2 (dua) versi, 

Desktop Edition dan Institutional Edition. Mendeley Desktop Edition 

(selanjutnya dalam panduan ini akan disebut Mendeley saja) adalah 

perangkat lunak “citation & reference manager” yang bisa 

didapatkan secara gratis (tidak berbayar) dan sangat kompatibel 

dengan program pengolah kata MS Word (2003,2007,2010), Mac 

Word (2008, 2011), Open Office/Libre Office (3.2), dan Bib Tex. 

 

Beberapa fitur yang menjadi andalan Mendeley antara lain: 

 Dapat berjalan pada MS Windows, Mac, ataupun Linux. 

 Menampilkan metadata dari sebuah file PDF secara otomatis. 

 Backup dan sinkronisasi data dari beberapa komputer dengan akun 

online. 

 Smart filtering dan tagging. 

 PDF viewer dengan kemampuan anotasi dan highlighting. 

 Impor dokumen dan makalah penelitian dari situs-situs eksternal 

(misalnya PubMed, Google Scholar, arXiv, dll). 

 Integrasi dengan berbagai perangkat lunak pengolah kata seperti 

MS Word, Open Office, dan Libre Office. 

 Fitur jejaring sosial. 

 iPhone dan iPad app. 

 Free web storage sebesar 2 GB yang dapat dimanfaatkan sebagai 

online backup. 

Disamping itu, pengaturan dan manajemen file hasil download 

sangat mudah dilakukan dengan “drag and drop”, sehingga terasa 

sangat user friendly. Namun demikian bukan berarti Mendeley tidak 

memiliki kelemahan. Mendeley akan mengunggah semua file yang 

ada di hard disk lokal ke web site Mendeley, sehingga apabila file-

file ini kita dapatkan dari jurnal berbayar seperti ScienceDirect, 

ProQuest, ClinicalKey tentunya akan sedikit bermasalah khususnya 

dengan hak akses terhadap file-file tersebut.. 

(http://lib.ugm.ac.id/ind/?page_id=336).  
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INSTALASI MENDELEY 

Proses instalasi Mendeley sangatlah mudah. Langkah-langkah berikut 

ini memperlihatkan proses instalasi perangkat lunak Mendeley ke dalam 

komputer. 

Membuat Akun Mendeley 

a. Jalankan web browser yang Anda gunakan, dan akses laman web 

https://ejournal.umm.ac.id/index.php/JEMMME/index. Didalamnya terdapat 

link untuk menuju Mendeley.  

b. Klik “sign up & download” untuk memulai proses membuat  akun 

Mendeley sekaligus mengunduh perangkat lunaknya. Akun Mendeley juga 

dapat dibuat menggunakan akun facebook yang Anda miliki. 

c. Ketikkan nama depan, nama belakang, dan juga alamat email Anda. 

Kemudian klik “create free account”. 

Maka Mendeley Desktop telah terinstal  

Langkah selanjutnya adalah dari Mendeley desktop, mengistal  

 

MS WORD Plug in. Hal ini dilakukan agar words terkoneksi 

dengan Mendeley, sedemikian rupa sehingga Menu Mendeley hadir 

di dalam Menu Ms Words.  
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petunjuk pemakaian Mendeley 

Petunjuk pemakaian Mendeley ada banyak bertebaran di 

internet, dapat dipelajari langsung. Cukup mudah. Beberapa 

dicontohkan di sini:  
1. https://dilinesite.wordpress.com/2018/04/29/tutorial-

menggunakan-mendeley-bagi-pemula/.  

2. https://kumparan.com/berita-hari-ini/cara-menggunakan-

mendeley-mahasiswa-wajib-tahu-1urshTzywQR.  

 

Menambahkan File ke Data Mendeley 

File pdf dari buku dan jurnal sudah didonload ditempatkan dalam satu 

folder. File juranal internasional bereputasi, lebih disuka, karena lebih mudah 

diadopsi ileh Mendeley. Sementara file file local tidak berkualitas kurang bisa 

diapadtasi oleh mendely, sehingga merepotkan.  

 

   

File  Add folder  arahkan pada folder dimana file sudah 

dikumpulkan  

Maka navigator , recently added akan muncul jurnal jurnal yang 

diekstrak.  
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Mendeley membuat table ekstraksi : Author, Title, Year, Published in, 

dll. Data ekstrasksi inilah yang akan digunakan untuk insert citation 

 

INSERT CITATION 

Pada naskah word, cursor ditempatkan pada posisi meletakkan sitasi.  

 

Menu refrences Insert Citation   
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Dipilih artikel yang hendak disitasi, dalam contoh ini  
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Maka Clink: Sitasi lansung muncul. Karena disetting dengan style Harvard, 

maka sitasinya berujud nama, tahun. Karena yang diinsertkan 4 artikel, maka 

dalam ditasi ini pun muncul 4 sitasi.  

 

 

Mengubah Style Citation: Pada Style klik drop down list nya.  

 

 

 

Dan hasilnya :  
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Jika ingin membuat Daftar Pustaka, maka tinggal lakukan insert Bibliography:  
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Jika disisipkan sitasi baru, maka Mendeley akan menyesuaikan penomoran 

dan menulisan DAFTAR PUSTAKA. Jumlah pustaka pun akan berubah.  
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MEMASUKKAN PATEN KE DATA MENDELEY 

Normalnya persiapan menggunakan sitasi ini adalah 

menambahkan forlder atau file pdf pustaka ke dalam Mendeley. 

Mendeley akan mengekstraknya sehingga memiliki table data 

berupa judul, penulis/ pengarang/ pencipta/ inventor, tahun, jurnal 

atau penerbit atau penyedia informasi, dan lain lain. Namun begitu 

seringkali terjadi, pemasukan data dokumen paten ke dalam 

sistemnya Mendeley terkendala. Kendala yang muncul adalah, 

nama, judul, tahun terdeteksi berbeda. Oleh sebab itu diperlukan 

untuk entry atau edit manual.  

Edit manual mendeley dimulai dengan membuka Mendeley 

desktop 
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Disamping membuka Mendeley bukalah juga situs patennya 

atu dokumen patennya. Lakukan copy & paste pada field yang 

sesuai. Sertakan pula file pdf nya.  

 

 
 

Selanjutnya tinggal melakukan sitasi.  

Dan membuat daftar pustaka menggunakan Insert Library.  
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56 

 

BAB 9 UNDUH MAKALAH RISET DAN 

ARTIKEL ILMIAH SECARA GRATIS 
 (TAUTAN SCI-HUB DAN LIBRARY GENESIS DIPERBARUI 
JANUARI 2021) 

 

Naskah ini di-copast  langsung dari internet dan diterjemahkan 

langsung, dari situs: https://citationsy.com/blog/download-research-papers-

scientific-articles-free-scihub-library-genesis/, pada tanggal 6 Januari 2021 

 
Banyak mahasiswa dan peneliti perlu mencari makalah untuk 

penelitian mereka, untuk melengkapi review artikel, atau saat menulis 
tesis mereka. Banyak makalah dapat ditemukan melalui perpustakaan 
universitas Anda, tetapi bagi mereka yang mungkin tidak dapat Anda 
akses melalui institusi Anda, kami melihat tiga situs akses terbuka 
terbesar, serta sci hub dan Library Genesis . 

 
Unpaywall 

Unpaywall  adalah situs web yang dibuat oleh Impactstory, sebuah 
lembaga nonprofit yang bekerja untuk membuat sains lebih terbuka dan 
dapat digunakan kembali secara online. Mereka didukung oleh dana 
dari National Science Foundation dan Alfred P. Sloan Foundation. Apa 
yang mereka lakukan adalah mengumpulkan semua artikel yang 
mereka dapat dari semua repositori akses terbuka di internet. Ini adalah 
makalah yang disediakan oleh penulis atau penerbit secara gratis, dan 
dengan demikian Unpaywall sepenuhnya legal. Mereka mengatakan 
mereka memiliki sekitar 50-85% dari semua artikel ilmiah yang tersedia 
di arsip mereka. Bekerja dengan Chrome atau Firefox. 

  
Kopernio 

Kopernio adalah ekstensi browser gratis untuk Chrome, Firefox, 
dan Opera yang memberi Anda akses legal satu klik ke artikel jurnal. 
Secara otomatis mencari langganan jurnal perpustakaan Anda, 
database terbuka, PubMed dan Google Cendekia untuk menemukan 
PDF teks lengkap. 

  
Buka Akses Tombol 

The Open Access Tombol  melakukan sesuatu yang sangat mirip 
dengan Unpaywall, dengan beberapa perbedaan utama. Mereka 
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mencari ribuan repositori publik, dan jika artikel tersebut tidak ada di 
dalamnya, mereka mengirimkan permintaan kepada penulis untuk 
membuat makalah tersebut tersedia untuk umum. Semakin banyak 
orang mencoba menemukan artikel melalui mereka, semakin banyak 
permintaan yang didapat penulis. Anda dapat mencari artikel / makalah 
langsung dari halaman mereka, atau mengunduh ekstensi browser 
mereka. 

 
Library Genesis 

Library Genesis adalah basis data lebih dari 5 juta (ya, jutaan) 
makalah, artikel, seluruh jurnal, dan buku non-fiksi gratis. Mereka juga 
memiliki komik, buku fiksi, dan buku dalam banyak bahasa non-
Inggris. Mereka juga dikenal sebagai LibGen atau Genesis Library. 
Banyak makalah di Library Genesis sama dengan sci hub, tetapi yang 
membedakannya adalah Library Genesis juga memiliki buku. 

  
Citationsy Archives 

Citationsy Archives memungkinkan Anda mencari artikel dan 
makalah jurnal, mengunduhnya, dan tentu saja mengutipnya dalam 
proyek Kutipan Anda. 
Setelah memasukkan kueri, ia mencari semua makalah yang diterbitkan 
di dunia dan menunjukkan kepada Anda kecocokannya. Anda 
kemudian dapat mengklik hasil untuk melihat detail selengkapnya, dan 
langsung mengutipnya dari sana. 
Ini juga akan memungkinkan Anda mengunduh makalah melalui 
beberapa layanan akses terbuka yang sepenuhnya legal. 

Daftar disini 
  
Sci-Hub (tautan diperbarui Januari 2021) 

Akhirnya, ada Sci Hub . Science-Hub bekerja dengan cara yang sangat 

berbeda dari dua cara lainnya: peneliti, mahasiswa, dan akademisi lainnya 

mendonasikan login institusional mereka ke Schi-Hub, dan ketika Anda 

mencari makalah, mereka mendownloadnya melalui akun tersebut. Setelah 

artikel diunduh, mereka menyimpan salinannya di server mereka sendiri. Pada 

dasarnya Anda dapat mengunduh 99% dari semua artikel dan makalah ilmiah 

di SciHub. Cukup masukkan DOI untuk mengunduh makalah yang Anda 

butuhkan secara gratis dari scihub. Shihub diluncurkan oleh peneliti Alexandra 

Elbakyan pada tahun 2011 dengan tujuan memberikan akses gratis untuk 

penelitian kepada semua orang, tidak hanya mereka yang memiliki uang untuk 

membayar jurnal. Banyak komunitas ilmiah memuji hub-sci / sciencehub 
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karena memajukan pengetahuan umat manusia dan membantu akademisi 

dari seluruh dunia. shi hub telah digugat berkali-kali oleh penerbit seperti 

Elsevier tetapi masih dapat diakses, misalnya dengan menggunakan proxy hub 

sci. 

Anda dapat menemukan tautan ke Sci-Hub di Wikipedia ( 
https://en.wikipedia.org/wiki/Sci-Hub ) atau WikiData ( 
https://www.wikidata.org/wiki/Q21980377#P856 ). 

  
Tentu saja, setelah membaca artikel / makalah jurnal tentang 

sci.hub Anda pasti ingin merujuknya dalam esai Anda. Anda dapat 
menggunakan  Citationsy  untuk membuat kutipan. Gratis! 

 

 

 

DOWNLOAD JURNAL 
Paten merupakan sumber pustaka luar biasa dengan penyedia layanan 

yang gratis. Persoalan berikutnya mahasiswa adalah ketika mencari bahan 

pustaka berupa jurnal dan untuk kajian teoritik. 

Terdapat banyak portal internet yang menyediakan layanan sehingga 

suatu jurnal atau buku dapat di-download secara gratis. Seperti layanan jurnal 

dan buku gratis yang disediakan DIKTI. Namun begitu terdapat pula situs situs 

penyedia layanan mirror gratis.  

Penelusuran yang dilakukan terhadap penyedia layanan gratis 

ditemukan sangat banyak. Website yang membahas berbagai 

layanan donload gratis juga sangat banyak. Tinggal buka diinternet.  

Diantara Contohnya adalah:   

https://sci-hub.41610.org/ 

https://sci-hub-links.com/  

 

Berikut adalah Hasil translate dari situs tersebut.  

 

https://sci-hub-links.com/  

Apa itu SciHub? 

Sci.Hub adalah situs untuk mengunduh makalah referensi dan artikel 

jurnal secara gratis. Cukup tempel DOI artikel jurnal yang Anda inginkan, dan 

ScienceHub akan mengambil PDF untuk Anda secara gratis. 
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Situs ini menyediakan akses gratis ke artikel jurnal dan jurnal akademik. 

Jika tujuan Anda adalah untuk mengakses pengetahuan, mirror sci-hub ini 

cocok untuk Anda. 

 

Apa Library Genesis? 

Library Genesis adalah apa yang disebut "perpustakaan bayangan", 

dengan lebih dari lima juta buku dan makalah. Anda dapat menemukan link 

Library Genesis di halaman ini. 

 

Bagaimana cara mengakses SciHub? 

Semua tautan di atas harus berfungsi untuk mengakses schihub. Dalam 

kasus terburuk Anda juga dapat menggunakan Library Genesis ( 

http://gen.lib.rus.ec ) untuk mengakses makalah. 

 

Apakah tautan ini mutakhir? 

Ya, kami memeriksa tautan Sci Hub terbaru secara otomatis setiap 

menit sehingga tautan ini pasti akan berfungsi. 

Apakah Sci Hub diblokir di Prancis? 

Sayangnya ya. Tetapi ada dua cara untuk mengatasinya: 

1. Gunakan Google DNS sebagai server DNS Anda. 

Lihat pengaturan di sini: Cara mengatur Google Public DNS 

2. Tor. Unduh di sini . Buka Tor Browser dan buka salah satu tautan 

scihub di atas atau tautan Sci-Hub khusus Tor ini: 

https://scihub22266oqcxt.onion.  

 

Apakah Sci Hub sedang down? 

Saat ini, sci hub tampaknya aktif dan berjalan . Jika Anda tidak dapat 

mengakses hub sains, coba beberapa tautan alternatif di atas, seperti 

whereisscihub. 

 

Tautan dan mirror sci hub alternatif lain yang mungkin berfungsi untuk 

mengakses sci-hub: 

https://sci-hub.tw/ 

https://sci-hub.se/ 

https://sci-hub.pl/ 

Sci Hub Guide 

Library Genesis 

http://80.82.77.84 

http://41610.org/ 
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http://sci-hub.se 

http://sci-hub.tw 

http://sci-hub.shop 

SciHub April 2020 

http://sci-hub.ooo 

http://sci-hub.ga 

whereisscihub 

http : //sci-hub.nz 

http://sci-hub.is 

http://sci-hub.la 

http://80.82.77.83 

http://80.82.77.84 

ShiHub 

Sci-Hub 
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BAB 9. TRIZ 

Teoriya Resheniya Izobretatelskikh 

Zadatch 

The Theory of Inventive-Problem Solving 
 

SUmber belajar 

1. https://www.triz.co.uk/what-is-triz.  

 
2. https://www.mindtools.com/pages/article/newCT_92.htm#:~:text=

TRIZ%20is%20the%20Russian%20acronym,form%20the%20basis%

20of%20innovation. 

 
 

3. http://www.triz40.com/TRIZ_GB.php 

 
 

4. https://triz-journal.com/ 
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5. https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S01664972

12001356.  
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NORMAL PROBLEM Vs INVENTIV PROBLEM 

 

Normal Problem 

“ I want to increase the quality of publication 

and I can provide budget for that”. 

 

Inventiv Problem 
“I want to increase the quality of publication 

and reduce the research  budget”. 

 

 

Meja harus besar supaya menampung banyak orang, tapi harus kecil 

supaya bisa lewat pintu. 
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Air safety cushion for diving 

 

The Cushion Air Keselamatan untuk menyelam , sering disebut sebagai “sistem 

gelembung”, menciptakan lembut, zona pendaratan yang aman untuk 

platform dan loncatan penyelam. Digunakan di seluruh dunia dalam fasilitas 

Olimpiade dan kompetisi tingkat tinggi, bubbler menghasilkan campuran air 

dan udara di area masuk penyelaman dan secara signifikan mengurangi risiko 

cedera bagi penyelam yang berlatih penyelaman tingkat tinggi. 

Bantalan Pengaman Udara dipasang untuk setiap papan loncatan dan 

posisi menyelam platform dan dikendalikan oleh pelatih menggunakan 

remote genggam yang memulai dan menghentikan aliran udara ke 

penggelembung. 

Sistem Bantalan Keselamatan Udara terdiri dari kompresor bertekanan 

tinggi, tangki udara berkapasitas besar, dan semua tabung serta konektor 

yang diperlukan ke sparger (sistem distribusi udara) yang dipasang di lantai 

kolam. 
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BAB 8. PENELUSURAN PATEN 

KEDOKTERAN/ FARMASI/ PETERNAKAN/ 

BIOTEK  
 

Menkondisikan tikus untuk keperluan percobaan farmasi, atau 

percobaan medis, memerlukan suatu metode, tau prses, atau 

sedemikian rupa. Telah ada percobaan menghasilkan model tikus 

Alzemier. Model tersebut hendak dipatenkan sehinggan 

memerlukan penelusuran paten untuk melihat patenabilitasnya. . 

MODEL OF ALZHEIMER'S DISEASE US 2016/0081312 A1 
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BAB 9. PENELUSURAN PATEN “ANTI 

KEGAGALAN REM”  
  

Pendingin Rem Secara umum. 

Sistem ini menggunakan pendingin semprot air 

Kata kunci:  

car brake water jet cooling system 

 

Ditemukan paten paten beriut:  

About 27,093 results. Ditampiklan dalam bentuk daftar dan sedikit deskripsi.  

Dilakukan baca cepat terhadap judul judul tersebut.  

 

Vehicle brake cooling system. KR KR200440848Y1 정유진 정유진. Priority 

2008-04-10 • Filed 2008-04-10 • Granted 2008-07-04 • Published 2008-07-04 
The present invention relates to a vehicle brake cooling system, and in particular, by forming 

a nozzle in the vehicle brake device and spraying the drainage generated from the vehicle air 
conditioner, the drainage naturally generated in the air conditioner operating to lower the room 
temperature … 

 

Klik kanan, translate to Indonesia:  

 

 

Sistem pendingin rem kendaraan.  KR KR200440848Y1 정유진 정유진 

Prioritas 2008-04-10 • Diarsipkan 2008-04-10 • Diberikan 2008-07-04 • 

Diterbitkan 2008-07-04.  

Penemuan ini berkaitan dengan sistem pendingin rem kendaraan, dan 

khususnya, dengan membentuk nosel di perangkat rem kendaraan dan 

menyemprotkan drainase yang dihasilkan dari AC kendaraan, drainase yang 

secara alami dihasilkan dalam AC yang beroperasi untuk menurunkan suhu 

ruangan ... 

 

Klik kanan open in new tab:  
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Terdapat Classification :  

 B60T5/00 Vehicle modifications to facilitate cooling of brakes 

 Jika cursor disentuhkan  maka  terdapat: rincian:  

klik kanan dan  translate to Indonesian:  

adalah sbb:  
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Klik pada Classification tersebut:  

 

 
 

Dengan klasifiklasi ini maka pencarian menjadi makin sempit. Sehingga 

memfokuskan hasil, dan ketepatannya tinggi. Dengan cara ini didapat 120 

hasil.  

 

Berikut adalah daftar diantara yang diperoleh dalam pencarian 

tersebut:  

Judul, Inventor, tahun, Nomor Paten, Klasifikasi  

Abstrak.  

Gambar.  
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Cooling system for vehicle. 남종우, 조현, 이준호 , 정한신, 

2014. KR101542992B1,.  B60K11/00 Arrangement in connection 

with cooling of propulsion units.  

 

SEBUAH pendinginanperangkat untuk kendaraan sesuai dengan 

perwujudan dari penemuan ini mencakup paling sedikit dua saluran udara 

yang dibentuk pada kedua sisi pemasukan udara eksternal yang menerima 

udara luar di sisi depan kendaraan ke ruang mesin, menerima udara luar di sisi 

depan kendaraan, dan setelah itu membuang udara luar yang diterima ke arah 

roda; radiator suhu rendah terbentuk pada asupan udara eksternal dan 

memancarkan panaspendinginan airke udara; radiator suhu tinggi terbentuk 

pada asupan udara eksternal dan memancarkan panaspendinginan airke 

udara; sub-radiator bersuhu rendah terbentuk pada setidaknya satu di antara 

saluran udara dan memancarkan panaspendinginanudara ke udara; sub-

radiator bersuhu tinggi yang terbentuk di seluruh saluran udara dan 

memancarkan panaspendinginanudara ke udara; supercharger menghasilkan 

udara tekan dan memasok udara tekan ke mesin; intercoolerpendinginan 

udara terkompresi yang dihasilkan oleh supercharger dengan menggunakan 

pendinginan airmenembus radiator suhu rendah dan radiator suhu tinggi; 

kompresor yang menghasilkan pendingin terkompresi dan memasok 

pendingin terkompresi ke AC; kondensorpendinginan pendingin terkompresi 

yang diproduksi oleh kompresor menggunakan pendinginan airmenembus 

radiator suhu tinggi; suhu tinggipendinginan air bagian yang dibentuk untuk 

mengedarkan pendinginan airmenembus melalui radiator suhu tinggi di 

radiator suhu tinggi lagi melalui mesin; dan suhu rendahpendinginan air 

bagian yang dibentuk untuk mengedarkan pendinginan air menembus 

radiator suhu rendah ke radiator suhu rendah lagi melalui a air-pendinginan 

kondensator. 
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A kind of the micro liquid cooling device and 

method of automotive brake heat fading, 矫仟慧, 薛勇

, 程涛, 于洋, 肖雄, , 2018, CN108583545A 

 
Penemuan ini memberikan sejenis cairan mikro pendinginan perangkat dan metode 

otomotif rem memudar panas, tidak mudah rem memudar, dan pendinginan distabilkan, dan 

konsumsi energi rendah.Pendinginan Perangkat termasuk tabung akses gas bertekanan tinggi, 

katup pemutus sirkuit udara, tiga arah, nosel, air katup sakelar jalur, air pompa, air tangki, 

pengontrol dan elemen pengukur suhu ； Katup pemutus sirkuit udara disusun pada tabung akses 

gas bertekanan tinggi, dan salah satu ujung sambungan ujung keluaran tiga jalur tabung akses gas 
bertekanan tinggi, ujung kedua dari tiga saluran dihubungkan ke nosel, dan ujung ketiga dari tiga 

jalan dihubungkan oleh air jalur sakelar katup dengan air pompa, dan air pompa terhubung ke air 

tangki ； Katup pemutus sirkuit udara dan air katup sakelar jalur terhubung dengan pengontrol, 

elemen pengukur suhu digunakan untuk mendapatkan sinyal suhu rem dan sinyal suhu dikirim ke 

pengontrol, dan pengontrol mengontrol keadaan off dari katup pemutus sirkuit udara dan air jalur 
katup sakelar sesuai dengan sinyal suhu yang diterima Nilai ambang batas suhu untuk menghitung 

rem mulai pertama pendinginan kemajuan perangkat rem dan mendingin ketika sinyal suhu 
akuisisi mencapai nilai ambang batas suhu. 
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Commercial vehicle rotation brake part 

temperature monitoring early warning system and 

method. 冯昌鑫, 2019 ,  CN109987079A.   B60T17/22 

Devices for monitoring or checking brake systems; 

Signal devices 

 

Rotasi kendaraan komersial rem bagian peringatan dini pemantauan 

suhu sistem dan metode, termasuk sensor suhu, modul tampilan, modul 

pemrosesan kontrol modul CAN, modul operasi, modul komunikasi, 

pendinginan sistem；  Setelah lebih dari rotasi rem bagian suhu normal 

pengaturan, sementara alarm suara-cahaya, itu mengontrol modul 

pemrosesan dan sinyal start-up, dimulainya rotasi rem bagian air pompa, 

semprotan kepala semprot pendinginan rotasi itu rem bagian terhubung 

dengan pendinginan air pompa melalui pipa dikirim ke sakelar kendali jarak 

jauh dengan modul komunikasi ；  Alarm berhenti otomatis setelah suhu 

mencapai suhu yang telah ditetapkan atau kurang ；  Suhu prasetel lebih 
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rendah dari 80 DEG C -150 DEG C suhu normal ；  Penemuan ini dapat 

memutar pemantauan waktu nyata rem suhu bagian, umpan balik ke 

pengemudi, dan secara otomatis mengontrol semprotan pendinginan, 

ingatkan perbaikan pengemudi tepat waktu, jaga pengoperasian yang aman. 

 

Spray cooling control system for automobile drum 

brake and control method for spray cooling control 

system, 赵凯辉, 范小彬, 刘华峰, 谢洪波, 焦峰, ,2015, 

CN105151019A,.  

Penemuan ini berkaitan dengan semprotan pendinginan kontrol sistem 

untuk drum mobil rem dan metode kontrol untuk semprotan pendinginan 

kontrol sistem. Semprotannyapendinginan kontrol sistemterdiri dari alat 

pengukur sensor suhu, pengontrol fuzzy, alat penggerak semprotan dan alat 

pengontrol tekanan. Menurut pendeteksian suhu waktu nyata dari alat 

pengukur sensor suhu, pengontrol fuzzy dapat meningkatkan aturan fuzzy 

secara offline dan menentukan daftar polling pengontrol fuzzy dan cara 

aplikasi online daftar polling pengontrol fuzzy untuk mengontrol perangkat 

penggerak semprotan menyemprot dan mendinginkan secara kuantitatif 

aremdrum secara real time. Perangkat pengontrol tekanan dapat 

mendeteksiair tekanan dalam alat penggerak semprot secara real time untuk 

menjamin penyemprotan air tekanan dan air volume dalam alat penggerak 

semprotan stabil. 
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Electronic water-cooled heat dissipation system of automobile hub, 段

家忠, 2015 , CN104590220B 

Penemuan mengungkapkan elektronik airdisipasi panas -dingin 

sistemdari sebuah hub mobil, dan termasuk dalam bidang aksesoris mobil. 

Poros transmisi digerakkan oleh inersia selamarem dari sebuah mobil untuk 

menggerakkan generator untuk menghasilkan tenaga, kemudian kipas 

sentrifugal berkecepatan tinggi digerakkan melalui pengontrol, dan aliran 

udara yang dihasilkan didistribusikan ke setiap hub oleh pipa pasokan udara 

untuk melakukan pemaksaan. Pendinginan. Elektronikairdisipasi panas -dingin 

sistem hub mobil terdiri dari rangka, generator yang dapat disesuaikan, 

gearbox, kabel utama, kapasitor daya tinggi, kipas sentrifugal berkecepatan 

tinggi, pipa pasokan udara depan, pipa pasokan udara belakang, multi- lubang 

nosel, hub, poros depan, poros belakang, poros generator, poros transmisi, a 

rem pedal, sensor, garis sinyal, pengontrol dan kapasitor start. 

.  
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SELANJUTNYA: 

Buatlah seperti contoh di atas.  

Untuk paten paten terkait. Silahkan dipilih, dari daftar penelusuran 

paten.  Dari Google patens advanced search. Dengan kata kunci :  

(car disk brake water jet cooling system) (B60T5/00).  

 

Hasil search nya ada pada link sbb: 

  

https://patents.google.com/?q=(car+disk+brake+water+jet+coolin

g+system)&q=(B60T5%2f00)&oq=(car+disk+brake+water+jet+cooli

ng+system)+(B60T5%2f00).  
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BAB 9. PENELUSURAN PATEN “ANTI 

KEGAGALAN REM”  
  

Pendingin Rem Secara umum. 

Sistem ini menggunakan pendingin semprot air 

Kata kunci:  

car brake water jet cooling system 

 

Ditemukan paten paten beriut:  

About 27,093 results. Ditampiklan dalam bentuk daftar dan sedikit deskripsi.  

Dilakukan baca cepat terhadap judul judul tersebut.  

 

Vehicle brake cooling system. KR KR200440848Y1 정유진 정유진. Priority 

2008-04-10 • Filed 2008-04-10 • Granted 2008-07-04 • Published 2008-07-04 
The present invention relates to a vehicle brake cooling system, and in particular, by forming 

a nozzle in the vehicle brake device and spraying the drainage generated from the vehicle air 
conditioner, the drainage naturally generated in the air conditioner operating to lower the room 
temperature … 

 

Klik kanan, translate to Indonesia:  

 

 

Sistem pendingin rem kendaraan.  KR KR200440848Y1 정유진 정유진 

Prioritas 2008-04-10 • Diarsipkan 2008-04-10 • Diberikan 2008-07-04 • 

Diterbitkan 2008-07-04.  

Penemuan ini berkaitan dengan sistem pendingin rem kendaraan, dan 

khususnya, dengan membentuk nosel di perangkat rem kendaraan dan 

menyemprotkan drainase yang dihasilkan dari AC kendaraan, drainase yang 

secara alami dihasilkan dalam AC yang beroperasi untuk menurunkan suhu 

ruangan ... 

 

Klik kanan open in new tab:  
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`

 
 

 
 

Terdapat Classification :  

 B60T5/00 Vehicle modifications to facilitate cooling of brakes 

 Jika cursor disentuhkan  maka  terdapat: rincian:  

klik kanan dan  translate to Indonesian:  

adalah sbb:  
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Klik pada Classification tersebut:  

 

 
 

Dengan klasifiklasi ini maka pencarian menjadi makin sempit. Sehingga 

memfokuskan hasil, dan ketepatannya tinggi. Dengan cara ini didapat 120 

hasil.  

 

Berikut adalah daftar diantara yang diperoleh dalam pencarian 

tersebut:  

Judul, Inventor, tahun, Nomor Paten, Klasifikasi  

Abstrak.  

Gambar.  
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Cooling system for vehicle. 남종우, 조현, 이준호 , 정한신, 

2014. KR101542992B1,.  B60K11/00 Arrangement in connection 

with cooling of propulsion units.  

 

SEBUAH pendinginanperangkat untuk kendaraan sesuai dengan 

perwujudan dari penemuan ini mencakup paling sedikit dua saluran udara 

yang dibentuk pada kedua sisi pemasukan udara eksternal yang menerima 

udara luar di sisi depan kendaraan ke ruang mesin, menerima udara luar di sisi 

depan kendaraan, dan setelah itu membuang udara luar yang diterima ke arah 

roda; radiator suhu rendah terbentuk pada asupan udara eksternal dan 

memancarkan panaspendinginan airke udara; radiator suhu tinggi terbentuk 

pada asupan udara eksternal dan memancarkan panaspendinginan airke 

udara; sub-radiator bersuhu rendah terbentuk pada setidaknya satu di antara 

saluran udara dan memancarkan panaspendinginanudara ke udara; sub-

radiator bersuhu tinggi yang terbentuk di seluruh saluran udara dan 

memancarkan panaspendinginanudara ke udara; supercharger menghasilkan 

udara tekan dan memasok udara tekan ke mesin; intercoolerpendinginan 

udara terkompresi yang dihasilkan oleh supercharger dengan menggunakan 

pendinginan airmenembus radiator suhu rendah dan radiator suhu tinggi; 

kompresor yang menghasilkan pendingin terkompresi dan memasok 

pendingin terkompresi ke AC; kondensorpendinginan pendingin terkompresi 

yang diproduksi oleh kompresor menggunakan pendinginan airmenembus 

radiator suhu tinggi; suhu tinggipendinginan air bagian yang dibentuk untuk 

mengedarkan pendinginan airmenembus melalui radiator suhu tinggi di 

radiator suhu tinggi lagi melalui mesin; dan suhu rendahpendinginan air 

bagian yang dibentuk untuk mengedarkan pendinginan air menembus 

radiator suhu rendah ke radiator suhu rendah lagi melalui a air-pendinginan 

kondensator. 

 



 

 

85 

 

 
 

 

A kind of the micro liquid cooling device and 

method of automotive brake heat fading, 矫仟慧, 薛勇

, 程涛, 于洋, 肖雄, , 2018, CN108583545A 

 
Penemuan ini memberikan sejenis cairan mikro pendinginan perangkat dan metode 

otomotif rem memudar panas, tidak mudah rem memudar, dan pendinginan distabilkan, dan 

konsumsi energi rendah.Pendinginan Perangkat termasuk tabung akses gas bertekanan tinggi, 

katup pemutus sirkuit udara, tiga arah, nosel, air katup sakelar jalur, air pompa, air tangki, 

pengontrol dan elemen pengukur suhu ； Katup pemutus sirkuit udara disusun pada tabung akses 

gas bertekanan tinggi, dan salah satu ujung sambungan ujung keluaran tiga jalur tabung akses gas 
bertekanan tinggi, ujung kedua dari tiga saluran dihubungkan ke nosel, dan ujung ketiga dari tiga 

jalan dihubungkan oleh air jalur sakelar katup dengan air pompa, dan air pompa terhubung ke air 

tangki ； Katup pemutus sirkuit udara dan air katup sakelar jalur terhubung dengan pengontrol, 

elemen pengukur suhu digunakan untuk mendapatkan sinyal suhu rem dan sinyal suhu dikirim ke 

pengontrol, dan pengontrol mengontrol keadaan off dari katup pemutus sirkuit udara dan air jalur 
katup sakelar sesuai dengan sinyal suhu yang diterima Nilai ambang batas suhu untuk menghitung 

rem mulai pertama pendinginan kemajuan perangkat rem dan mendingin ketika sinyal suhu 
akuisisi mencapai nilai ambang batas suhu. 
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Commercial vehicle rotation brake part 

temperature monitoring early warning system and 

method. 冯昌鑫, 2019 ,  CN109987079A.   B60T17/22 

Devices for monitoring or checking brake systems; 

Signal devices 

 

Rotasi kendaraan komersial rem bagian peringatan dini pemantauan 

suhu sistem dan metode, termasuk sensor suhu, modul tampilan, modul 

pemrosesan kontrol modul CAN, modul operasi, modul komunikasi, 

pendinginan sistem；  Setelah lebih dari rotasi rem bagian suhu normal 

pengaturan, sementara alarm suara-cahaya, itu mengontrol modul 

pemrosesan dan sinyal start-up, dimulainya rotasi rem bagian air pompa, 

semprotan kepala semprot pendinginan rotasi itu rem bagian terhubung 

dengan pendinginan air pompa melalui pipa dikirim ke sakelar kendali jarak 

jauh dengan modul komunikasi ；  Alarm berhenti otomatis setelah suhu 

mencapai suhu yang telah ditetapkan atau kurang ；  Suhu prasetel lebih 
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rendah dari 80 DEG C -150 DEG C suhu normal ；  Penemuan ini dapat 

memutar pemantauan waktu nyata rem suhu bagian, umpan balik ke 

pengemudi, dan secara otomatis mengontrol semprotan pendinginan, 

ingatkan perbaikan pengemudi tepat waktu, jaga pengoperasian yang aman. 

 

Spray cooling control system for automobile drum 

brake and control method for spray cooling control 

system, 赵凯辉, 范小彬, 刘华峰, 谢洪波, 焦峰, ,2015, 

CN105151019A,.  

Penemuan ini berkaitan dengan semprotan pendinginan kontrol sistem 

untuk drum mobil rem dan metode kontrol untuk semprotan pendinginan 

kontrol sistem. Semprotannyapendinginan kontrol sistemterdiri dari alat 

pengukur sensor suhu, pengontrol fuzzy, alat penggerak semprotan dan alat 

pengontrol tekanan. Menurut pendeteksian suhu waktu nyata dari alat 

pengukur sensor suhu, pengontrol fuzzy dapat meningkatkan aturan fuzzy 

secara offline dan menentukan daftar polling pengontrol fuzzy dan cara 

aplikasi online daftar polling pengontrol fuzzy untuk mengontrol perangkat 

penggerak semprotan menyemprot dan mendinginkan secara kuantitatif 

aremdrum secara real time. Perangkat pengontrol tekanan dapat 

mendeteksiair tekanan dalam alat penggerak semprot secara real time untuk 

menjamin penyemprotan air tekanan dan air volume dalam alat penggerak 

semprotan stabil. 
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Electronic water-cooled heat dissipation system of automobile hub, 段

家忠, 2015 , CN104590220B 

Penemuan mengungkapkan elektronik airdisipasi panas -dingin 

sistemdari sebuah hub mobil, dan termasuk dalam bidang aksesoris mobil. 

Poros transmisi digerakkan oleh inersia selamarem dari sebuah mobil untuk 

menggerakkan generator untuk menghasilkan tenaga, kemudian kipas 

sentrifugal berkecepatan tinggi digerakkan melalui pengontrol, dan aliran 

udara yang dihasilkan didistribusikan ke setiap hub oleh pipa pasokan udara 

untuk melakukan pemaksaan. Pendinginan. Elektronikairdisipasi panas -dingin 

sistem hub mobil terdiri dari rangka, generator yang dapat disesuaikan, 

gearbox, kabel utama, kapasitor daya tinggi, kipas sentrifugal berkecepatan 

tinggi, pipa pasokan udara depan, pipa pasokan udara belakang, multi- lubang 

nosel, hub, poros depan, poros belakang, poros generator, poros transmisi, a 

rem pedal, sensor, garis sinyal, pengontrol dan kapasitor start. 

.  
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SELANJUTNYA: 

Buatlah seperti contoh di atas.  

Untuk paten paten terkait. Silahkan dipilih, dari daftar penelusuran 

paten.  Dari Google patens advanced search. Dengan kata kunci :  

(car disk brake water jet cooling system) (B60T5/00).  

 

Hasil search nya ada pada link sbb: 

  

https://patents.google.com/?q=(car+disk+brake+water+jet+coolin

g+system)&q=(B60T5%2f00)&oq=(car+disk+brake+water+jet+cooli

ng+system)+(B60T5%2f00).  
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91 

 

 

BAB 10. PENELUSURAN PUSTAKA JURNAL 

INTERNATIONAL  “ANTI KEGAGALAN 

REM”  
 Pada prinsipnya adalah mencari pustaka mengenai pendinginan rem, 

khususnya pendinginan menggunakan semburan air. 

 

 

A novel high-torque magnetorheological brake with a water cooling 

method for heat dissipation 
DM Wang, YF Hou, ZZ Tian - Smart materials and structures, 2013 - iopscience.iop.org 
… effects of the magnetic field and rotary speed on the transmitted torque of a disk-shaped 

MR … 
However, despite these efforts the use of MR brakes is limited to relatively small-power 
applications due to … Consequently, the aim of this study is to develop a novel MR brake with a … 

  Dirujuk 84 kali Artikel terkait 7 versi 

 
 
 
 
 

 

Analysis of heat conduction in a disk brake system 

F Talati, S Jalalifar - Heat and mass transfer, 2009 - Springer 
… Models of heat dissipation in disk brakes. Macroscopic model … In the case of brakes, 

it is converted 
from kinetic energy to thermal energy … To obtain the amount of heat dissipated by each of the front 
brake disks, we should know the weight distribution of the vehicle … 

  Dirujuk 242 kali Artikel terkait 15 versi 

[PDF] researchgate.net 
 
 
[PDF] Ventilated Disk Brake Rotor with Straight Radial Rounded Vanes 

F Talati, S Ialalifar - Journal of Applied Sciences, 2008 - researchgate.net 
… A common problem that may happen to disk brake system is that after several … on 

friction 
characteristics in the sliding interface between friction materials against gray iron brake disks … 
Two—/three—dimensional hybrid model of the thermomechanical behavior of disc brakes … 

  Dirujuk 78 kali Artikel terkait 4 versi 

Modeling and control of an electromechanical disk brake 

R Schwarz, R Isermann, J Böhm, J Nell, P Rieth - 1998 - sae.org 
… friendly due to the lack of brake fluid and requires little maintenance (only pads and disks) 

… and 
more importantly, is not varying in such a wide range as it is for electromechanical brakes … was 
forced by applying a constant clamping force for 5 minutes while the brake disk had a … 

  Dirujuk 112 kali Artikel terkait 3 versi 
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[PDF] Heat abstraction from contact zone of working elements of disc 

brake 

YY Osenin, I Sosnov, O Sergienko… - … Komisji Motoryzacji i …, 2014 - yadda.icm.edu.pl 
… to the directing air flows to more thermally strained surfaces during the rotation of disk 

brakes 
but the … isobar heat capacity of air, μ – dynamic viscosity of air, α – surface heat transfer coefficient 
of brake disk … There is the element for heat removal in the construction of the brake … 

  Dirujuk 4 kali Artikel terkait 3 versi  

[HTML] scirp.org 
[HTML] The Design of the Automobile Brake Cooling System 

G Li - Open Access Library Journal, 2018 - scirp.org 
… [13], Segal, L. (1998) Dianostic Method for Vehicle Brakes Quality Assurance and 

Reliablity … [14], 
Daniel, T. (2006) Influence of Materials Properties on Sliding Contact Braking Applications … (2007) 
Stress Analysis of Thermal Fatigue Fracture of Brake Disk Based on Thermo … 

  Dirujuk 1 kali Artikel terkait 3 versi  

Brake Characteristics and Cooling Methods–A review 

G Ramachandran, K Kathiresan… - Applied Mechanics and …, 2015 - Trans Tech Publ 
… Blau and McLaughlin [22] studied the frictional behavior and sliding speed of disk brake 

materials 
under … WH Peter, and CA Blue, "Tribological investigation of titanium-based materials for brakes," 
Wear, 263 … L. YU, N. SU, and Y.-d. Ding, "Thermal analysis for brake disks of SiC … 

  Artikel terkait 4 versi 

 

 

Disk Brakes for Aircraft: A Review of Disk Brake Development with 

Examples of Modern Designs 
R Waring‐Brown - Aircraft Engineering and Aerospace Technology, 1948 - emerald.com 
… A small helical spring M is arranged to separ- ate the pressure disks when the brake is 

released, 
while a number of holes N are drilled in the cover for ventilation, the whole forming a light, powerful 
and robust brake unit … In general the single disk type of brake per- mits … 

  

[HTML] jvejournals.com 
[HTML] Research on the thermal stress characteristics of self-cooled 

brake discs of belt conveyors 
Y Qin, K Zang, C Cheng - Mathematical Models in Engineering, 2018 - jvejournals.com 
… When the belt conveyor brakes, the brake disc generates thermal expansion and thermal 

stress 
under … the Cartesian Coordinate System O x y z , assuming that the self-cooling brake disc is … 
According to Hooke's Law, the total strain component expression of the disk mass point … 

  Artikel terkait 5 versi  

[PDF] petra.ac.id 
New Active Cooling System to Prevent an Overheating on the 

Vehicle Disc Brake 
J Dewanto, O Soegihardjo… - International Journal of …, 2018 - jirae.petra.ac.id 
… The overheating occurs in many types of disc brakes due to relatively large braking 

pressure … 
into a water vapor state at 400 °C when the sprayed water contacts the hot disk brake … The 
occurrence of the brake overheating can be known when the yellow bulb is continuously on … 
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  Dirujuk 1 kali Artikel terkait 4 versi  

The Design of Disk Brake Type of Blades of Petroleum Drilling Rig 

Winch [J] 
F YANG, S GUAN, J XU, M JIANG… - Journal of Gansu …, 2008 - en.cnki.com.cn 
… obtained that straight splitter blades have the largest mass flow volume and can best 

benefit the 
heat dissipation of disk brake.This conclusion … HU Da-qian(Jiangsu Ligang Power 
Co.Ltd.,Jiangyin 
214444,China);Generic Faults of Boiler Feed Water Pumps,Observed … 

  Dirujuk 2 kali Artikel terkait  

 
 
 
 
 

Brake Fade Reduction in a Brake Drum System for Motorcycles 

R Routaray - 2018 - sae.org 
… The main benefits of disk brakes over drums brake are as follows … Since the geometry 

of the brake 
drum is more complicated than the disk brake, maintaining the component dimensions at high … 
BRAKE FADE REDUCTION IN A BRAKE DRUM SYSTEM FOR MOTORCYCLES 6 … 

  Artikel terkait 2 versi 

Numerical prediction of brake fluid temperature rise during braking 

and heat soaking 

K Lee - 1999 - sae.org 
… equation (11) has given satisfactory results to many ther- mal analyses of brakes, it may 

… The brake 
disks are heated to the required uniform tem- perature and then the temperature drop … where , , 
and are respectively the initial disk temperature, the final disk temperature, and the … 

  Dirujuk 113 kali Artikel terkait 4 versi 

 

Heat transfer enhancement on ventilated brake disk with blade 

inclination angle variation 
KM Munisamy, NH Shuaib, MZ Yusoff… - international journal of …, 2013 - Springer 
… stage of disk brake design to determine the temperature due to different sequential 

braking modes … 
flow measurement through for baseline (0), 15, 30, and 45 inclination angle of straight blade 
brake disks. Figure 7. Velocity contour plot for inclined brake disk design at 1125 rpm … 

  Dirujuk 25 kali Artikel terkait 12 versi 

Design and analysis of brake discs to improve performance in fade 

condition 
P Girdhar, BS Rajput, B Ramchiary… - AIP Conference …, 2021 - aip.scitation.org 
… areas can disturb the whole environment of the brake rotor as these small hot spots 

induce … lines 
and the external one is the one which happens due to either heating up of … 3. Edward Palmer, 
Rakesh Mishra and John Fieldhouse, Analysis of Air Flow and Heat Dissipation from a … 

  

 

Brake discs: A technological review from its analysis and assessment 
RAG León, EF Solano, ÁS Quiñones - Informador técnico, 2019 - dialnet.unirioja.es 
… articulate thermic stress is sequentially carried out by means of a structural thermal 

coupled 
method … braking system component, and therefore, the evaporation of brake discs caused by an 
excessive heating … scope of most cases is to provide a broader view on heat flow with the … 

  Dirujuk 4 kali Artikel terkait 6 versi  
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 Urutkan menurut relevansi 

 Urutkan menurut tanggal 

 sertakan paten 

 mencakup kutipan 

Buat lansiran 

Development of Carbon Fiber Reinforced CMC for Automotive 

Applications 

KS Kim, DW Im, YH Choi, SM Lee, K Yoo… - Advances in High …, 2017 - books.google.com 
… DCMC4, the matrix is replaced with SiC to enhance the anti-oxidation properties … CMC 

COMPOSITES FOR AUTOMOTIVE BRAKE DISCS Premium luxury vehicles are becoming 
increasingly powerful, and … brake systems have high MOT, low CTE, and excellent fade properties 
… 

  

Artikel terkait
 

3 versi
 

[PDF] academia.edu 
Thermal analysis of solid disc brake rotor 
A Naga Phaneendra, S Junaid Razi… - … Journal of Mechanical …, 2018 - papers.ssrn.com 
… The driver must have proper control over the vehicle during braking and vehicle must not 

skid. 
The brakes must have well anti-fade characteristic, ie their effectiveness should not decrease 
with the constant prolonged application … for almost all automotive brake discs. To … 

  

Dirujuk 5 kali
 

Artikel terkait
 

2 versi
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BAB 10. PENELUSURAN PATEN 

“CATALYTIC CONVERTER MUFFLER”  

Merumuskan Petunjuk Penelusuran 
Langkah pertama adalah merumuskan clue: Kata penting panduannnya  

Suatu alat yang dipergunakan untuk mengurangi emisi carbon monolsisda dari 

gas buang internal combustion engine (ICE).  

Biasanya berbentuk saringan atau filter, dengan bahan bahan bersifat katalis, 

memudahkan reaksi antara CO2 dengan Oksigen. Alat ini dipasang pada 

knalpot kendaran. Sekalipun begitu alat ini bisa saja untuk mesin stationer, 

khususnya mesin mesin pabrik berukuran besar.  

 

 

Kata kunci yang dipergunakan dapat berubah menyesuaikan temuan atau 

gagasan pada saat peneluuran.   

 

Penelusuran menggunakan kata kunci :  

catalytic converter muffler to reduce carbon monoxide on automobile.  

135,829 results 

 

Penelusuran menggunakan kata kunci :  

Honey comb catalytic converter muffler to reduce carbon monoxide on 

automobile.  
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Hasil pencarian, diperoleh kira kira 135,828 hasil dokumen 

paten. Terdapat fasilitas menu pengurutan hasil penelusuran. Bisa 

dari paten terlama ke baru atau sebaliknya. Bisa dikelompokkan 

dalam family atau tidak, bisa disajikan dalam 10, 25, 50, 100 

perhalaman.  
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Jika menggunakan kata kunci yang baik , maka ditemukan urutan sesuai 

konteksnya, sehingga memudahkan kita mendapatkan yang paling sesuai 

dengan kebutuhan.  

 

Catalytic converter.  

US JP US5108716A Kimiyoshi Nishizawa Nissan Motor 
Company, Inc. 

Priority 1987-06-30 • Filed 1990-11-27 • Granted 1992-04-28 • 
Published 1992-04-28 

A catalytic converter for purification of exhaust gas discharged 
from an automotive internal combustion engine. The catalytic converter 
is comprised of first and second three-way catalysts disposed in a 
casing. The first catalyst is located upstream of the second catalyst 
relative to the stream of … 

Catalytic converter cover.  

US CN JP US20070081927A1 Woon-Suck Baek Woon-Suck 
Baek 

Priority 2005-10-07 • Filed 2005-12-12 • Published 2007-04-12 
The invention provides a catalytic converter cover which consists 

of an upper cover and a lower cover surrounding a catalytic converter. 
Each of the upper cover and the lower cover has an arc-shaped cross-
section that extends a predetermined length in a flow direction of 
exhaust gas passing … 
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Dipilh saja yang mearik, sesuai kebutuhan kita. 

Dalam contoh ini diambil  judul sbb:  

 

Klik Kanan dan open in new tab:  

 

Catalytic converter 

US JP US5108716A Kimiyoshi Nishizawa Nissan Motor Company, 
Inc. 
Priority 1987-06-30 • Filed 1990-11-27 • Granted 1992-04-28 • 
Published 1992-04-28 

A catalytic converter for purification of exhaust gas discharged 
from an automotive internal combustion engine. The catalytic converter 
is comprised of first and second three-way catalysts disposed in a 
casing. The first catalyst is located upstream of the second catalyst 
relative to the stream of … 

 

 

Dokumen ini kita buka :  

 
 

Copi kan Judul (asli dalam bahas Inggris) , inventor, tahun, nomor paten , 

classification.  

Abstrak dalam Bahasa Indonesia.  

Gambar  
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Sedangkan untuk gambarnya diambilkan dari dokumen yang di donload:  

 

 

Hasilnya kita susun sbb:  
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1. Catalytic converter, Kimiyoshi Nishizawa, 1987 , US5108716, 

Classifications:  B01D53/945  

 

SEBUAH katalis konverteruntuk pemurnian gas buang yang dikeluarkan 

dari mesin pembakaran internal otomotif. Itukatalis konverterterdiri dari 

katalis tiga arah pertama dan kedua yang dibuang dalam selubung. Katalis 

pertama terletak di hulu relatif katalis keduauntuk aliran gas buang di katalis 

konverter. Setiap katalis dibentuk di dalamnya dengan banyak saluran gas 

buang yang dilewati oleh gas buang. Setiap katalis mencakup substrat keramik 

monolitik jenis sarang lebah yang memiliki banyak sel yang masing-masing 

ditentukan oleh dinding dalam substrat. Setidaknya sebagian dari setiap sel 

berfungsi sebagai saluran gas buang. Lapisan pencuci terbentuk di permukaan 

dinding di substrat dan mengandung serium.Katalislogam mulia dibawa oleh 

lapisan pencuci. Jumlahkatalis logam mulia, per unit volume katalis, yang 

dibawa oleh pelapis pencuci dalam katalis pertama lebih banyak dari pada 

katalis kedua, dengan demikian meningkatkan karakteristik pemacu aktivasi 

katalis pertama pada suhu rendah. 
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Penelusuran Dengan Classification. 

Selanjutnya melakukan penelusuran lebih fokus, yaitu dengan 

Classsification:  

Pada judul yang telah kita buka ini kita amati classification nya yaitu:  

 

B - PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING 
B01 - PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN 
GENERAL 
B01D - SEPARATION 
B01D53/00 - Separation of gases or vapours; Recovering vapours of 
volatile solvents from gases; Chemical or biological purification of 
waste gases, e.g. engine exhaust gases, smoke, fumes, flue gases, 
aerosols 
B01D53/34 - Chemical or biological purification of waste gases 
B01D53/92 - Chemical or biological purification of waste gases of 
engine exhaust gases 
B01D53/94 - Chemical or biological purification of waste gases of 
engine exhaust gases by catalytic processes 
B01D53/9445 - Simultaneously removing carbon monoxide, 
hydrocarbons or nitrogen oxides making use of three-way catalysts 
[TWC] or four-way-catalysts [FWC] 

 

B - MELAKUKAN OPERASI; TRANSPORTASI 
B01 - PROSES FISIK ATAU KIMIA ATAU APARATUS SECARA 
UMUM 
B01D - PEMISAHAN 
B01D53 / 00 - Pemisahan gas atau uap; Memulihkan uap pelarut yang 
mudah menguap dari gas; Pemurnian kimiawi atau biologis dari gas 
limbah, misalnya gas buang mesin, asap, asap, gas buang, aerosol 
B01D53 / 34 - Pemurnian kimia atau biologis dari gas limbah 
B01D53 / 92 - Pemurnian kimia atau biologis dari gas buangan gas 
buang mesin 
B01D53 / 94 - Pemurnian kimia atau biologis dari gas buangan gas 
buang mesin dengan proses katalitik 
B01D53 / 9445 - Menghilangkan karbon monoksida, hidrokarbon atau 
nitrogen oksida secara bersamaan dengan menggunakan katalis tiga 
arah [TWC] atau katalis empat arah [FWC] 
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Sederhananya, kopi classificationnya, tambahkan pada kata kunci 

penelusuran. Perhatikan jumlah paten yang diperoleh: Dari 135,829 results, 

menjadi About 4,360 results. Sangat fokus pada yang dicari.  

 

 
 

Sekali lagi hasil yang diperoleh, diwujudkan dalam naskah penelusurasn 

paten. Supaya pencarian lebih terarah dan ada outpunya, dan bisa digunakan 

untuk keperluan tinjauan pustaka, penyusunan buku, dan lain lain.  
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Penelusuran Lebih Lanjut dengan  

“Patent Citations”  

 

Pada bagian bawah dari web dokumen paten yang dibuka, pada bagian 

bawah terdapat :Patent Citation”. Artinya dokumen paten ini menyebut atau 

mnerujuk pada paten paten dalam daftar tersebut. Informasi ini membantu 

pemetaan teknologi, yang sedang ditelusuri.  

 

 
 Jika klik pada nomor paten, maka paten tersebut akan dibuka.  

 

Selanjutnya dipilih dan dibuat resumenya lagii. Sebagai contoh adalah 

sbb:  

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

104 

 

Catalytic converter for removing noxious components from a 

gaseous stream, Charles R. Morgan, Jr., Paul W. Snyder, Jr.,  1974, 

US4072471A.  
 

SEBUAH katalis konverter untuk digunakan dalam aliran gas terdiri dari 

segmen silinder dari keramik monolitik yang diresapi dengan bahan aktif 

katalitik, seperti hidrokarbon dan karbon monoksida katalis konversi, secara 

aksial berjarak terpisah lebih besar dari 1/4 inci di dalam wadah logam silinder, 

wadah tersebut memiliki saluran masuk gas ke hulu dari segmen terpisah yang 

diberi jarak tersebut dan saluran keluar gas di bagian hilirnya dan sejumlah 

sirip menonjol terpisah yang ditempatkan terpisah. untuk lingkar luarnya. 

Bidang Penemuan 

Penemuan ini diarahkan untuk Sebuah katalis konverteruntuk 

menghilangkan komponen berbahaya dari aliran gas. Lebih khusus lagi, itu 

diarahkanuntuk Sebuah katalis konverter untuk digunakan dalam aliran gas, 

misalnya limbah buangan mesin pembakaran dalam, yang terdiri dari segmen 

silinder dari keramik monolitik yang terdiri dari, dengan cara contoh tidak 

terbatas, alumina, mullite, kordierit atau kombinasinya satu sama lain yang 

diresapi dengan bahan aktif katalitik, seperti itu sebagai, misalnya, 

hidrokarbon dan karbon monoksidakatalis oksidasi, dipisahkan secara aksial 

lebih besar dari 1/4 inci dengan wadah logam silinder, wadah tersebut 

memiliki saluran masuk gas ke hulu dari segmen terpisah yang diberi jarak 

tersebut dan saluran keluar gas di hilir darinya. Selanjutnya, wadah logam 

tersebut dilengkapi dengan sejumlah, misalnya duauntuk sekitar 50 atau 

lebih, dan lebih disukai lagi dari sekitar 6 untuk sekitar 16, dari sirip logam 

menonjol terpisah berjarak terpisah untuk lingkar luarnya dan di atas area 

wadah logam yang terbuka untuk wajah segmen tersebut. 

Klaim (7) 

1. Dalam a katalis konverter untuk digunakan dalam aliran gas yang 

terdiri dari segmen silinder dari keramik monolitik yang diresapi dengan satu 

atau lebih bahan aktif katalitik, segmen keramik tersebut terkandung dalam 

wadah logam silinder yang memiliki saluran masuk gas ke hulu dari segmen 

tersebut dan saluran keluar gas di hilir darinya dan sejumlah dari sirip logam 

menonjol terpisah berjarak terpisah untuk keliling luarnya, perbaikan yang 

terdiri dari segmen-segmen tersebut untuk keramik monlitik secara aksial 

berjarak sekitar dua inci di dalam wadah logam tersebut. 
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BAB 11. PENELUSURAN PATEN “ELEKTRO 

- INFORMATIKA”  
 

camera integrated glasses for deaf people 

 

 
 

Terdapat 5526 patens document 
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Speech to Text Prosthetic Hearing Aid, Frank Xavier Didik, 2015, 

US20170186431A1,  G06K9/00335  
Penemuan alat bantu dengar palsu yang dirancang untuk membantu dan 

memperkaya kehidupan orang-orangyang mengalami gangguan pendengaran 

atau telah mengalami kehilangan pendengaran total dengan membiarkan 

mereka mendengar atau memahami apa yang diucapkan kepada 

mereka. Penemuan ini terdiri dari rakitan bingkai yang memiliki pelipis kiri dan 

kanan dan bagian depan, rakitan lensa yang diamankan ke rakitan ketenaran, 

satu set mikrofon yang terpasang pada rakitan bingkai, yang mampu 

mendeteksi suara dari kata yang diucapkan, sebuah televisi.kamera sistem 

yang terpasang pada rakitan bingkai, yang mampu melacak gerakan bibir, 

layar tampilan semi transparan dan mikroprosesor CPU dan pengkodean 

perangkat lunak elektronik yang sesuai untuk mengubah audio serta gerakan 

bibir dari kata yang diucapkan menjadi teks dan juga ubah frekuensi kata yang 

diucapkan. 

 

 
 

 G06K9 / 00335 Mengenali gerakan atau perilaku, misalnya pengenalan gerak tubuh, ekspresi 
wajah dinamis; Membaca bibir.  
G - PHYSICS 
G06 - COMPUTING; CALCULATING; COUNTING 
G06K - RECOGNITION OF DATA; PRESENTATION OF DATA; RECORD CARRIERS; HANDLING RECORD 
CARRIERS 
G06K9/00 - Methods or arrangements for reading or recognising printed or written characters or for 
recognising patterns, e.g. fingerprints 
Narrower 
G06K9/00342 - Recognition of whole body movements, e.g. for sport training 
G06K9/00355 - Recognition of hand or arm movements, e.g. recognition of deaf sign language 
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G - FISIKA G06 - MENGHITUNG; MENGHITUNG; PERHITUNGAN  

G06K - PENGAKUAN DATA; PRESENTASI DATA; RECORD CARRIERS; MENANGANI 

PEMBAWA REKAM  

G06K9 / 00 - Metode atau pengaturan untuk membaca atau mengenali karakter 

yang dicetak atau ditulis atau untuk mengenali pola, mis. sidik jari Lebih sempit  

G06K9 / 00342 - Pengenalan gerakan seluruh tubuh, mis. untuk pelatihan 

olahraga  

G06K9 / 00355 - Pengenalan gerakan tangan atau lengan, mis. pengenalan 

bahasa isyarat tuli  

 

Klik saja pada classification:  
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VISION MADE AUDIBLE 
VISI DIBUAT TERDENGAR 

 

 
 
Bagi mereka yang tunanetra, OrCamMyEye 2 bisa menjadi pengubah 
permainan. Digambarkan sebagai "kacamata bicara," perangkat kecerdasan 
buatan menempel pada bingkai kacamata apa pun dan dapat 
mengidentifikasi wajah dan mata uang atau membaca teks dan informasi dari 
kode batang dengan lantang. Memasukkan semua kekuatan ini ke dalam 
perangkat sekecil itu seperti "meletakkan gajah ke dalam lemari kecil", kata 
Amnon Shashua, penemu teknologi. OrCam MyEye 2 juga dapat bermanfaat 
bagi mereka yang mengalami kesulitan membaca seperti disleksia. Versi yang 
lebih baru, yang dijadwalkan keluar tahun depan, akan memungkinkan 
pengguna untuk mendapatkan yang lebih spesifik, seperti memberi tahu 
mesin untuk hanya membaca berita utama surat kabar, atau hanya bagian 
makanan pembuka dari sebuah menu. Perangkat ini tersedia di 48 negara 
dan bahkan telah digunakan dalam pemilihan Israel untuk membantu warga 
yang buta dan tunanetra memberikan suara mereka. —Sanya Mansoor.  
 

 


