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ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE
Oblasť vynálezu: Predložený vynález s a v šeo b ecn e týka zobrazovania obrazového
5

m ateriálu

a

konkrétnejšie

zobrazovania

obrazového

materiálu

na

elektronických

zobrazovacích tabuliach a elektronických billboardoch pripojených k pohyblivej konštrukcii.
Stav techniky: Billboardy (napr. displeje, nápisy, displejové tabule, reklam né displeje,
atď.) s a už m noho rokov používajú na poskytovanie informácií ľuďom, ktorí prechádzajú
okolo nich, vrátane reklamy, dopravných hlásení a podobne. Billboardy môžu byť trvale
10

upevnenou konštrukciou, ako je stacionárny cestný billboard, zatiaľ čo iné billboardy môžu
byť pripojené k pohyblivej konštrukcii, ako je autobus, vlak, automobil a iné typy vozidiel.
Tradične tieto nápisy a billboardy dokázali prezentovať len jednu jedinú správu alebo reklamu.
Táto správa bola zvyčajne v tlačenej forme a lepila s a na billboard. Ak chcete d an ú správu
zmeniť, je potrebné ju vytlačiť na nový papier a prilepiť na billboard.

15

V poslednej dobe s a stacionárne billboardy premenili na elektronické pom ocou svetiel,
svetelných diód (LED) a iných elektronických zariadení na zobrazenie vizuálneho obsahu,
ktorý s a dá ľahko prispôsobiť pre zobrazenie širokej škály správ vo forme slov a obrazov na
rovnakej tabuli b ez nutnosti fyzickej zm eny vlastností tabule. Na týchto elektronických
tabuliach s a d á ľahko meniť grafický obrazový materiál alebo správy pre vytvorenie obrazovej

20

prezentácie a upravenie typu správy alebo reklamy, ktorá s a zobrazuje na elektronickej tabuli
v pravidelných intervaloch alebo v zacielených časo ch v závislosti od očakávanej dopravy v
blízkosti tabule, alebo od záujm u verejnosti. Takéto obrazové materiály s a vo všeobecnosti
ďalej nazývajú len ako vizuálny o bsah.
Pri bežných billboardoch je vizuálny o b sah dodaný na fyzické m iesto a pripevnený k

25

billboardu. Pri elektronických displejoch m usí byť vizuálny obsah tiež dodaný na fyzické
m iesto, ale dodanie o bsahu m ôže byť vykonané elektronicky. Navyše, zatiaľ čo tradičné
billboardy zobrazujú rovnaký o b sah p o čas niekoľkých týždňov alebo m esiacov, elektronické
displeje umožňujú ľahko a často tento o b sah meniť. Takto m ôže byť vizuálny ob sah zm enený
veľakrát za jed en deň. Okrem toho m ôžu byť elektronické displeje vzájom ne zosieťované tak,

30

aby displeje komunikovali medzi seb o u navzájom alebo s centrálnym počítačom .
Dokum ent US 2008/170015A popisuje zobrazovacie zariadenie, ktoré obsahuje
podklad so svetlom emitujúcimi prvkami pre zobrazenie na prednej ploche; n o sn é teleso

podkladu, ktoré má stredový otvor a je um iestnené na zadnom bočnom povrchu pod k Iadtr
keď nesie obvodovú oblasť podkladu: teleso puzdra um iestnené na zadr?ej ploche nosného
te le sa podkladu a zakrývajúce časť stredového otvoru; ventilačnú jednotku um iestnenú v
telese puzdra; dosku vetracieho prúdu um iestnenú medzi ventilačnou jednotkou a zadnou
plochou podkladu a vytvárajúcu vetrací prúd na prechod vzduchu vytvoreného pohonom
ventilačnej jednotky len na zadnom bočnom povrchu podkladu; a zdroj napájania um iestnený
v te le se puzdra a na zadnej ploche dosky vetracieho prúdu.
Dokument US 2008/2S2501Ä opisuje vodotesnú konštrukciu rozptyľujúcu teplo, ktorá
Ie um iestnená na elektronickej znakovej tabuli, ktorá má hlavné teleso s jedným povrchom
ako displejom a opačným druhým povrchom a o b sah u je a sp o ň jed en priechodný otvor
um iestnený na druhom povrchu hlavného telesa znakovej tabule a najm enej jednu vodotesnú
priedušnú jednotku um iestnenú na každom priechodnom otvore ako ochrannú vrstvu.
V odotesná priedušná jednotka má plochu, ktorá nie je m enšia, ako je plocha priechodného
otvoru, a m á schopnosť umožniť plynom, ale nie kvapalinám , aby cez ňu prechádzali.
Dokument US 8154362 opisuje zobrazovacie zariadenie vybavené zobrazovacím i
článkami, pri ktorom sú LED diódy usporiadané v bodovom usporiadaní v puzdre a
form ované časťou formy vo vnútri puzdra a časťou jednotky, v ktorej je um iestnený podklad
článkov, na ktorom sú um iestnené články displeja. Ventilačné otvory sú vytvorené tak, aby
prenikli do článkov displeja v predpísaných polohách v sm ere odzadu dopredu, ventilátor,
ktorý je um iestnený v hornej časti zad n éh o povrchu jednotky , m ôže vysielať chladiaci vzduch
do jednotkovej časti a otvorovej časti vytvorenej na spodnej ploche časti jednotky, čo
um ožňuje vypúšťanie chladiaceho vzduchu vysielaného ventilátorom von z ventilačných
otvorov c e z otvorovú časť. Okrem toho je um iestnený prístrešok pred článkami displeja a
chladiaci vzduch vypúšťaný z ventilačných otvorov je vedený n asp äť

m stranu LED diód.

V niektorých variantoch prezentovaný vynález zah ŕň a mobilné zobrazovacie zariadenie.
Mobilné zobrazovacie zariadenie obsahuje rámovú konštrukciu na pripojenie zobrazovacieho
zariadenia k mobilnej konštrukcii a najmenej je d en zobrazovací modul spájajúci rámovú
konštrukciu na vytvorenie kanálika prechádzajúceho medzi rám ovou konštrukciou a asp oň
jedným zobrazovacím modulom. Aspoň jeden zobrazovací modul m ôže byť um iestnený a
nakonfigurovaný tak, aby zobrazoval aspoň časť nastaviteľného obrazového materiálu.
Mobilné zobrazovacie zariadenie ďalej obsahuje vetrací sy stém v komunikácii s ksnšllkom
V ďalších

variantoch

tento

vynález

'm t

a

mobilné

zobrazovacie

z nw c

>
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obsahujúce rám ovú konštrukciu na pripojenie zobrazovacieho zariadenia k vozidlu. Rám ová
konštrukcia o b sah u je časť n a zadržiavanie krytu, ktorá m á štrbinu na um iestnenie okrajovej
časti krytu displeja, základovú časť na pripojenie zobrazovacieho zariadenia k vozidlu a
najm enej jedno tesn en ie um iestnené medzi časťou na zad ržan ie krytu a základovou časťou.
5

Mobilné zobrazovacie zariadenie m ôže ďalej zahŕňať n o sn ú konštrukciu pripojenú ku
základovej časti rámovej konštrukcie a aspoň jeden zobrazovací modul pripojený k nosnej
konštrukcii. A spoň jeden zobrazovací modul je um iestnený a nakonfigurovaný na zobrazenie
asp o ň časti nastaviteľného obrazového materiálu. Č asť na zadržiavanie krytu s a rozprestiera
okolo okrajov krytu displeja a rámovej konštrukcie tak, aby v podstatnej m iere utesnila
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najm enej jeden zobrazovací modul a nosnú konštrukciu v rámci rámovej konštrukcie,
V e š te ďalších variantoch prezentovaný vynález zah ŕň a sp ô so b prevádzkovania
mobilného

zobrazovacieho

zariadenia.

Tento

sp ô so b

zah ŕň a

vým enu

viacerých

odním ateľných zobrazovacích modulov v rámci rámovej konštrukcie, ktorá tvori kanáiik
medzi viacerými odnímateľnými zobrazovacím i modulmi a rám ovou konštrukciou, a do
15

kanálika

bude

v tlačené fluidum,

ktoré sa

d o stan e

a sp o ň

na

časť

odním ateľného

zobrazovacieho modulu.

/
j.-'\
STRUČNÝ OPIS OBRÁZKOV

' '

Zatiaľ čo špecifikácia s a uzatvára nárokmi, ktoré konkrétne poukazujú na a nárokujú si
na to, čo s a považuje z a varianty prezentovaného vynálezu, prínosy variantov vynálezu je
20

m ožné ľahšie určiť z nasledujúceho opisu variantov vynálezu pri an alý ze v spojitosti so
sprievodnými výkresy, na ktorých:
OBR- I znázorňuje zobrazovacie zariadenie pripojené k vozidlu v sú lad e s variantom
preze n to va né ho vy ná Iezu;
OBR.. 2 znázorňuje

25

zobrazovacie

moduly

rozložený pohľad na zobrazovacie zariad en ie obsahujúce

pripojené

k

nosnej

konštrukcií

v

sú lad e

s

iným

variantom

prezentovan éh o vynálezu;
0 8 R . 3 znázorňuje zväčšený pohľad na časť zobrazovacieho zariadenia na O BR. 2;
O BR.

4

znázorňuje

zobrazovacie

zariadenie

podľa

e š te

ďalšieho

variantu

p ezen to v an éh o vynálezu;
30

r

OBR. 5 znázorňuje čiastočný pohľad v priečnom reze na zobrazovacie zariadenie, ako
Ho znázorňuje sečn ica 5-5 n a OBR. 4;
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OBR.

6

znázorňuje

zv äčšen ý

čiastočný

pohľad

v

priečnom

reze

na

časť

zobrazovacieho zariadenia na OBR. 5; a
OBR.

7

znázorňuje

zobrazovacie

zariadenie

podľa

e šte

ďalšieho

variantu

prezentovaného vynálezu.
5
REŽIM(Y) PRE IMPLEMENTÁCIU VYNÁLEZU
A k o je zn ázo rn en é na OBR. 1, mobilný displej alebo billboard m ôže byť pripevnený ku
konštrukcii, ako je napríklad vozidlo 200 (napr. motorové vozidlo, autobus, metro, taxík, vlak,
ľahké koľajové vozidlo, automobil, nákladné auto, iné vozidlá hrom adnej dopravy, atď.).
10

Pohyblivý displej (napr. zobrazovacie zariadenie 100) m ôže byť pripojený, okrem iného, k
bočnej ploche 202 vozidla hrom adnej dopravy 200 ako napr. autobusu.
OBR. 2 znázorňuje rozložený pohľad na zobrazovacie zariadenie 100 v rátane
zobrazovacích modulov 102 pripojených k nosnej konštrukcii 104. Zobrazovacie zariadenie
100 môže pozostávať z je d n éh o zobrazovacieho modulu 102 alebo, ako je zn ázo rn en é na
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OBR. 2, zobrazovacie zariadenie 100 m ôže obsahovať množstvo zobrazovacích modulov
102 usporiadaných v matrici. Tieto zobrazovacie moduly 102 môžu byť u sp o riad an é v
rôznych konfiguráciách pre rôzne aplikácie. Matricové usporiadanie m ôže

napríklad

obsahovať jeden riadok zobrazovacích modulov 102 (alebo jeden stĺpec zobrazovacích
modulov 102) na vytvorenie úzkeho, ale dlhého zobrazenia, ktoré m ôže byť vhodné na
20

zobrazovanie správ v podobe pohybujúcej s a tzv. ticker-tape. Menší počet zobrazovacích
modulov 102 m ôže byť použitý na vytvorenie relatívne m alého zobrazovacieho zariadenia
100, alebo m ôže byť u sporiadané veľké m nožstvo zobrazovacích modulov 102 na vytvorenie
relatívne veľkého zobrazovacieho zariadenia 100. Napríklad zobrazovacie zariadenie 100
pripojené na bočnú stranu vozidla hrom adnej dopravy (napr. autobus) m ôže okrem iného

25

zahŕňať aj matricové usporiadanie zobrazovacích modulov 102 v obdĺžnikovom usporiadaní.
Okrem toho použitie viacerých zobrazovacích

modulov 102 na vytvorenie väčšieho

zobrazovacieho zariadenia 100 m ôže umožniť jednoduchšiu údržbu, inštaláciu a odstránenie
zobrazovacieho zariadenia 100. Napríklad každý zobrazovací modul 102 zobrazovacieho
zariadenia 100 m ôže byť ľahko odstránený a vym enený s pomôckami a m etódam i
30

popísaným i v am erickej patentovej prihláške č. 2007/0279314 Al, priradenej nadobúdateľovi
tohto vynálezu. Zobrazovacie moduly 102 zobrazovacieho prístroja 100, ako sú o p ísan é v
tomto dokum ente, môžu byť vytvorené z rôznych materiálov vrátane, okrem iného, plastov,
kovu, kompozitných m ateriálov (napr. sklenených vlákien), atď.
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Ku konštrukcii ako napr. nosnej konštrukcii

104 môžu byť pripojené viaceré

zobrazovacie moduly 102. J e potrebné poznam enať, ž e zatiaľ čo variant podľa OBR. 2
znázorňuje zobrazovacie moduly 102 sp o jen é s nosnou konštrukciou 104, v niektorých
variantoch môžu byť zobrazovacie moduly 102 sp o jen é s rám ovou konštrukciou 128 (OBR.
5

4). N osná konštrukcia 104 m ôže obsah o v ať viaceré n o sn é prvky 106 (napríklad horizontálne
prvky a vertikálne prvky) a vonkajší okraj 110. J e potrebné poznam enať, že zatiaľ čo variant
podľa OBR. 2 znázorňuje horizontálne a vertikálne prvky, nosné prvky 106 nosnej
konštrukcie 104 môžu byť v rôznych orientáciách vrátane, okrem iného, úplne vertikálnych
alebo horizontálnych orientácií, diagonálnych orientácií, ich kombinácií atď. Okrem toho v

10

niektorých variantoch n o sn á konštrukcia 104 nem usí zahŕňať vonkajší okraj 110. N osné
prvky 106 a vonkajší okraj 110 môžu byť integrálne vytvorené tak, aby tvorili integrálnu nosnú
konštrukciu 104. V ostatných variantoch môžu n o sn é prvky 106 a vonkajší okraj 110
obsahovať sam o statn é prvky spolu prepojené na vytvorenie nosnej konštrukcie 104.
Ako je znázo rn en é na OBR. 2, n o sn é prvky 106 s a rozprestierajú vertikálne a
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horizontálne a sú ohraničené vonkajším okrajom 110. Každý zobrazovací modul 102 m ôže
byť um iestnený v polohe odním ateľného panelu tak, aby dosadol na su sed n ý zobrazovací
modul 102 horizontálne. Zobrazovacie moduly 102 môžu byť tiež stohované vertikálne tak,
aby vytvorili celkový zobrazovací prístroj 100 na prezentáciu nastaviteľného obrazového
materiálu. Celé zobrazovacie zariadenie 100 m ôže byť konfigurované tak, aby zobrazovalo

20

nastaviteľný obrazový materiál, ako napr. sériu statických obrázkov alebo video. V niektorých
variantoch, ktoré obsahujú viaceré zobrazovacie moduly 102, m ôže byť každý zobrazovací
modul 102 konfigurovaný tak, aby tvoril len relatívne malú časť celkového nastaviteľného
obrazového materiálu.
OBR. 3 znázorňuje zv äčšen ý pohľad na časť zobrazovacieho zariadenia na OBR. 2.

25

Ako je znázo rn en é na OBR. 3, každý zobrazovací modul 102 obsahuje jed en alebo viac
pixlových riadkov 112 obsahujúcich viaceré usporiadania pixlov 114 um iestnených a
nakonfigurovaných na zobrazenie asp o ň časti nastaviteľného obrazového materiálu. Každý
pixlový riadok 112 m ôže obsahovať viacero usporiadaní pixlov 114. Každé usporiadanie 114
pixlov m ôže napríklad obsahovať tri LED diódy alebo iné vhodné zariadenia na em itovanie

30

svetla. U sporiadanie pixlov 114 m ôže súvisieť s obvodovou doskou 164 (OBR. 6) a m ôže
zahŕňať šošovky um iestnené nad LED, ktoré formujú usporiadanie pixlov 114. V niektorých
variantoch môžu byť usporiadania pixlov 114 podobné tým, ktoré sú o p ísan é v am erickej
patentovej prihláške č. 2007/0279314 Al, o ktorej s a hovorí vyššie. T reba poznam enať, ž e aj
keď je zobrazovací modul 102 zobrazený viacerými riadkami pixlov 112, m ôže byť

35

zobrazovací modul 102 tiež vytvorený tak, že m á len jed en riadok pixlov 112. Ďalej je
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potrebne po zn am en at, že v rámci prezentovaného

vynálezu sa

uvažuje

o ďaišich

usporiadaniach pixlov 114, NapriKIad usporiadanie pixlov 114 m ôže obsahovať jediný
svetelný prvok alebo dva svetelné prvky, ako napríklad LED diódy. Takáto konfigurácia jednej
alebo dvoch LED diód m ôže byť použitá pre m onochrom atický displej alebo m ôže byť
S

konfigurovaná s viacfarebnými LED diódam; pre každý pixi tak, ž e viacfarebný displej môže
byť dosiahnutý aj z jednej LED diódy pre každý pixi. V niektorých variantoch môžu píxiové
riadky 112 obsahovať rozličné sam o statn é fareb n é subpixíy na vytvorenie zlúčeného pixiu,
ktorý s a objaví ako takm er akákoľvek farba vo viditeľnom spektre. Pre vytvorenie farebného
pixiu môžu byť zlúčené viaceré farby. Ako neobm edzujúci príklad, spoločná kombinácia
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sam ostatných farieb obsahuje červené, zelen é a m odré prvky použité na generovanie
sp o jen éh o farebného pixiu. Moduly LED displeja m ôžu zlúčiť farby z červených LED diód,
zelených LED diód a modrých LED diód na vytvorenie farebných pixlov. Odbornici v odbore
vssk zistili, že pre LED diódy môžu byť použité ej iné farby.
Odborníkom v odbore bude zrejmé, že zobrazovacie moduly 102 môžu byť elektricky

15

spojené

pom ocou akýchkoľvek vhodných prostriedkov,

ako sú

napríklad drôty

118

(znázornené na OBR. 4 a 5),dátové káble, n apájacle káble, káble z optických vlákien aiď.
Z obrazovacie moduly 102 môžu byť elektricky pripojené k riediacej jednotke 120 (napr.
napájanie, elektronika, procesory atď.) (zobrazené na OBR.

5), konfigurované na ovládanie

každého zo zobrazovacích modulov 102 a každého z usporiadaní pixlov 114 na každom
20

zobrazovacom m odule 102 Napríklad riadiaca jednotka 120 (OBR. 5} m ôže riadiť činnosť
jednej alebo viacerých LED diód v rámci každého usporiadania pixlov 114. Možné sú viaceré
m ožnosti zapájania, ako napríklad sériové spojenie medzi všetkými zobrazovacím i modulmi
102 tak, ž e zobrazovacie moduly 102 sú v p o dstate spolu prepojené. Okrem toho je m ožné
ovládať pixiy viacerými konfiguráciami riadiacej jednotky a definovať, ktoré nastaviteľné

25

obrazové materiály vo forme statických obrázkov alebo videa môžu byt' zo b razen é na
zobrazovacom zariadení 100.
Každý zobrazovací modul 102 m ôže ďalej obsahovať spojovacie otvory 122 (napr. štyri
spojovacie otvory) vytvorené prostredníctvom zobrazovacieho modulu 102, ako je to
zn ázo rn en é na OBR. 3. Tieto spojovacie otvory 122 môžu byť konfigurované na vloženie

30

spojovacích pomôcok 124, ktoré sa môžu použiť na spájanie zobrazovacích modulov 102 s
nosnými prvkami 108 zobrazovacieho zariadenia 100. Spojovacie otvory 122 môžu byť
um iestnené na bočných častiach zobrazovacích modulov 102 a môžu nezávisle zaistiť každý
zobrazovací modul 102 k nosným prvkom 108 nosnej konštrukcie 104 pri vložení spojovacích
pom ôcok 124. Každý zobrazovací modul 102 m ôže byť individuálne inštalovaný a odstránený

35

na opravu alebo výmenu bez nutnosti odstránenia celého zobrazovacieho zariadenia 100.
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S am ozrejm e, ďalšie varianty zobrazovacích modulov 102 môžu obsahovať m enej alebo
viacej ako štyri spojovacie otvory 122 znázo rn en é na OBR. 3. J e potrebné poznam enať, že
zatiaľ čo variant podľa OBR. 3 znázorňuje zobrazovacie moduly 102, ktoré majú spojovacie
otvory 122 na vloženie spojovacích pom ôcok 124, spojovacie pomôcky 124 môžu byť tiež
5

vytvorené ako sú č a sť zobrazovacích modulov 102.
S odkazom na OBR. 3, spojovacie otvory 123 môžu byť vytvorené cez n o sn é prvky 106
nosnej konštrukcie 104. Spojovacie pomôcky 124 môžu byť vložené do spojovacích otvorov
123 nosných prvkov 106 na pripojenie zobrazovacích modulov 102 k nosnej konštrukcii 104.
Spojovacie pom ôcky 124 môžu byť usporiadané tak, ž e keď sú pripojené k zobrazovacím

10

m odulom 102, môžu byť ovládané z prednej strany zobrazovacích modulov 102 na pripojenie
zobrazovacích modulov 102 k nosnej konštrukcii 104. Spojovacia pom ôcka 124 m ôže byť
akákoľvek vhodná upevňovacia pomôcka, ako napríklad skrutka, svorník, upínadlo, držiak a
podobne. Napríklad, okrem iného, ak sú spojovacie pom ôcky 124 ovládané otáčaním , môžu
spojovacie pom ôcky 124 obsahovať otvor pre skrutkovač, otvor pre hlavu Phillips, štvorcový
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kľúč, šesťhranný kľúč, hviezdicový kľúč, šesťhrannú hlavu, štvorcovú hlavu, krídlovú maticu
atď. V niektorých variantoch môžu spojovacie pomôcky 124 obsahovať konfiguráciu kľúčov s
jednou alebo viacerými prírubami 126 (OBR. 6), vychádzajúcim i z každej spojovacej
pomôcky 124, ktorá spolupracuje s drážkami kľúčov 121 vytvorenými v spojovacích otvoroch
123 nosných prvkov 106. V takomto variante môžu byť spojovacie pom ôcky 124 zaistené

20

štvrtinovým pootočením spojovacích pomôcok 124,

aby s a zaistili výčnelky spojovacieho

zariadenia 124 v spojovacích otvoroch 123.
OBR. 4 znázorňuje zobrazovacie zariadenie 100, ktoré m á nosnú konštrukciu 104
spojenú s konštrukciou (napr. rám ová konštrukcia 128), ktorá m ôže byť pripojená k mobilnej
konštrukcii (napr. vozidlu 200 (OBR. 1 a 5)). Ako je zn ázo rn en é na OBR. 4, vonkajší okraj
25

110 nosnej konštrukcie 104 m ôže byť spojený s rám ovou konštrukciou 128. Rám ová
konštrukcia 128 m ôže obsahovať časť na zadržanie krytu (napríklad bočné členy 130) a
zadnú časť (napr. zadný prvok 132). V niektorých variantoch m ôže byť zadný prvok 132
rám ovej konštrukcie 128 vytvorený povrchom, ku ktorému je up ev n en á rám ová konštrukcia
128 (napr. bočný povrch 202 vozidla 200 znázorneného na OBR. 5). V niektorých variantoch

30

m ôže byť n o sn á konštrukcia 104 pripojená k rámovej konštrukcii 128 pom ocou úchytiek 108
vytvorených v nosnej konštrukcii 104. Napríklad úchytky 108 môžu obsahovať zap u sten ú
časť nosných prvkov 106 nosnej konštrukcie 104 a môžu s a rozšíriť sm erom k zadném u
prvku 132 rámovej konštrukcie 128. Úchytky 108 môžu obsahovať otvor vytvorený na
vloženie upevňovacieho zariadenia (napr. skrutka, svorník, upínadlo, držiak, atď.) na

35

pripojenie nosnej konštrukcie 104 s rámovým prvkom 128.
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Ako bolo p o vedané vyššie, každý zo zobrazovacích modulov 102 m ôže obsahovať
viacero usporiadaní pixlov 114. ktoré môžu byť pripojené k doske plošných spojov 164 (OBR.
6), Zobrazovacie moduly 102 m ôže každý obsahovať drôty 118, ktoré p ren ášajú d áta a
napájanie na každý zo zobrazovacích modulov 102. Každý zo zobrazovacích modulov 102
5

m ôže byť usporiadaný tak, aby s a spojil s drôtov 118 napríklad pom ocou káblového zväzku,
ktorý' má svorkovnicový alebo elektrický konektor. Drôty 118 môžu p rechádzať z každého
zobrazovacieho modulu 102 c e z z s p á ja d otvor 134 vytvorený v rámovej konštrukcii 128 do
riadiacej jednotky 120 {GBs-v o>
Rám ová konštrukcia 128 m ôže obsahovať ďalšie otvory, ktoré môžu uľahčiť vetranie

10

zobrazovacieho zariadenia 100 (napríklad vetrací výstup 138 a vetrací vstup 138), Vetrací
výstup 138 a vetrací vstup 138 môžu byť um iestnené na bočných častiach rámovej
konštrukcie 128. Napríklad, ako je znázornené n a OBR. 4, vetrací výstup 138 m ôže byť
um iestnený na prvej bočnej časti rámovej konštrukcie 128 a vetrací vstup 138 m ôže byť
um iestnený na druhej protiľahlej bočnej častí rámovej konštrukcie 128. J e potrebné

15

poznam enať, že vetrací výstup 136 a vetrací vstup 138 môžu byť um iestnené na ľubovoľnom
m ieste v rámovej konštrukcii 128 vhodnej na uľahčenie toku fluida cez časť zobrazovacích
modulov 102. Ďalej je potrebné poznam enať, že zatiaľ čo variant podľa OBR. 4 znázorňuje
vetrací výstup 138 a vetrací vstup 138 ako v podstate kruhové otvory, vetrací výstup 136 a
vetrací vstup 138 môžu mať akýkoľvek vhodný tvar na pohyb fluida (napr. vzduchu) cez

20

rámovú konštrukciu 12.8. Napríklad vetrací vstup a výstup m ôže obsahovat' v po d state
obdĺžnikové otvory, prebiehajúce pozdĺž protiľahlých strán rámovej konštrukcie 128.
S odkazom na OBR. o m ôže byť vonkajší okraj 110 nosnej konštrukcie 104 pripojený k
rámovej konštrukcií 128 tak. ž e n o sn á konštrukcia 104 je posunuté od zad n éh o prvku 132
rámovej konštrukcie 128. Áko bolo uvedené vyššie, no sn á konštrukcia 104 m ôže byť sp o jená

25

s rámovou konštrukciou 128 pom ocou úchytov 108. V niektorých variantoch rám ová
konštrukcia 128 m ôže tiež obsahovať výčnelok (napr úchvt 116) vychádzajúci zo zad n ého
prvku 132 sm erom k uehytom 108 nosnej konštrukcie 104. Ochyty 108, 116 s a môžu
vzájomná dotýkať a môžu obsahovať otvor vytvorený na vloženie upevňovacej pomôcky na
spojenie nosnej konštrukcie 104 s rámovým prvkom 128.

30

N osná konštrukcia 104 m ôže byť posunutá od rámovej konštrukcie 128 a rozm er D1
m ôže tvoriť kanáiík 140 medzí nosnou konštrukciou 104 a rámovou konštrukciou 128. Kanálík
140 umožňuje, aby drôty 118 boli v ed en é do zobrazovacieho zariadenia 100 cez zapájacl
otvor 134 vytvorený v zadnom prvku 132 rámovej konštrukcie 128 a cez drôtové vedenie 135
pripojené k rámovej konštrukcii 1.28 v blízkosti zapájacieho otvoru 134. J e potrebné

35

poznam enať, že zatiaľ čo variant podľa OBR. 5 znázorňuje relatívne m alé m nožstvo drôtov
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118 prechádzajúcich k zobrazovacím modulom

102, pre objasnenie, ako je zrejm é

odborníkom v odbore, m ôže byť potrebné dodať relatívne väčšie množstvo drôtov vedúcich
ku každém u zobrazovaciem u modulu 102 na dodávanie energie a d áta do každého
zobrazovacieho modulu 102. Hoci n o sn á konštrukcia 104 m ôže byť posunutá od rámovej
5

konštrukcie 128 na vytvorenie kanálika 140 medzi nimi, zobrazovacie zariadenie 100 m ôže
stále vykazovať rozm er D2 (t.j. vzdialenosť, ktorú zobrazovacie zariadenie 100 vyčnieva
sm erom von od bočného povrchu 202 vozidla 200, ku ktorému je pripojené), ktorý m ôže byť
stále relatívne malý (napr. m enej ako jed en palec (25,4 mm)).
Rám ová konštrukcia 128 zobrazovacieho zariadenia 100 tiež obsahuje kryt displeja

10

146, ktorý d o sad á na časť rámovej konštrukcie 128 (napr. bočné prvky 130). Kryt displeja
146 m ôže chrániť zobrazovacie moduly 102 a iné kom ponenty (napr. doska plošných spojov
164 (OBR. 6) zobrazovacieho zariadenia 100 prevod vodou, nečistotam i alebo inými
kontaminantmi. Kryt displeja 146 m ôže byť vytvorený z priehľadného materiálu (napr.
priehľadný polymér, ako je term oplastický polykarbonátový polymér označený obchodným

15

názvom LEXAN®) tak, aby zobrazovacie moduly 102 mohli byť prezerané, keď sú čiastočne
zakryté krytom displeja 146. Kryt displeja 146 vytvára tesn en ie s rámovou konštrukciou 128.
Napríklad do bočných prvkov 130 rámovej konštrukcie 128 môžu byť vsunuté bočné časti
krytu displeja 146 do štrbiny 168 vytvorenej v bočných prvkoch 130. V niektorých variantoch
môžu bočné prvky 130 tvoriť v o d o tesn é tesn en ie okolo krytu displeja 146.

20

Podľa

podrobnejšieho znázornenia na OBR. 6, medzi bočnými prvkami 130 a zadným prvkom 132
m ôže byť um iestnené jedno alebo viac 20 tesn en í, ako napríklad vnútorné te sn en ie 151 a
vonkajšie tesn en ie 152. Vnútorné tesn en ie 151 a vonkajšie tesn en ie 152 s a môžu
rozprestierať okolo bočných prvkov 130 rámovej konštrukcie 128, aby v po d state utesnili
zobrazovacie zariadenie 100. Inými slovami, zadný prvok 132 m ôže tvoriť prvú časť rámovej

25

zostavy 128 a bočné prvky 130 a kryt displeja 146 môžu tvoriť druhú časť rámovej zostavy
128. Prvá časť (t.j. zadný prvok 132) a druhá časť (t.j. bočné prvky 130 a kryt displeja 146)
môžu byť spojené spolu s tesneniam i 151, 152 umiestneným i medzi obom a časťam i na
utesnenie zobrazovacích modulov 102 v rámci rámovej konštrukcie 128. V niektorých
variantoch môžu byť vnútorné a vonkajšie tesn en ia 151, 152 um iestnené medzi bočnými

30

prvkami 130 a zadným prvkom 132 rámovej zostavy 128 vytvoriť v podstate v o d o tesné
utesnenie okolo zobrazovacích modulov 102 v zobrazovacom zariadení 100.
S odkazom na OBR. 6 m ôže byť časť rámovej konštrukcie 128 odním ateľné sp o jen á s
vozidlom 200 (OBR. 5). Napríklad bočné prvky 130 a kryt displeja 146 m ôžu byť
odnímateľným spôsobom pripojené k zad n ém u prvku 132 rámovej konštrukcie 128, ktorá je
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pripevnená k vozidlu 200. Spojovacie pomôcky 156 môžu byť konfigurované s jednou alebo

EP 10 101 523.9

10
viacerými přírubami 158.. ako sú napríklad príruby 158 na protiľahlých stran ách v podstatnej
miere valcového spojovacej pomôcky 158. Pri pripevnení bočných prvkov 130 a krytu ckspleja
148 k rad n ém u prvku 132 môžu byť príruby 158 zaro v n an é s klučovými drážkami 150 v
spojovacích otvoroch 182 zad n éh o prvku 132 rámovej konštrukcie 128. Po vyrovnaní prirob
5

158 s kľúčovými drážkam i 180 otočením približne o štvrť otáčky spojovacích pom ôcok 166 v
prvom sm ere upevníte bočné prvky 130 a kryt displeja 148 k zadném u prvku 132 položením
prírub 158 na povrch zad n éh o prvku 132. Po pripojení, otočením približne o štvrť otáčky
spojovacích

pomôcok

158 v druhom

sm ere zarovnáte

príruby 158 na spojovacích

pom ôckach 156 s drážkami kľúčov 160 tak. aby bolo m ožné odstránenie bočných prvkov 130
10

a krytu displeja 146 V prípade, že spojovacie pomôcky 156 budú pripravené na odstránenie,
bočné prvky 130 a kryt displeja 146 môžu byť voľne vytiahnuté zo zad n éh o prvku 132. F5O
odstránení bočných prvkov 130 a krytu displeja 148 budú sprístupnené zobrazovacie moduly
102 na opravu, výmenu, údržbu std :.
Ako bolo uvedené vyššie, spojovacie pomôcky 124 m ôžu spojiť zobrazovacie moduly

15

102 s nosnou konštrukciou 104. Spojovacie pomôcky 124 m ôžu byť konfigurované s jednou
alebo viacerými prírubami 126; ako sú napríklad príruby 126 na protiľahlých stranách v
podstatnej m iere valcového spojovacieho zariadenia 124. Pd pripevnení zobrazovacích
modulov 102 k nosnej konštrukcii 104 rnóžu byť príruby 128 zarovnané s drážkami kľúčov
121 (OBR. 3} v spojovacloh otvoroch 123 nosnej konštrukcie 104 Po zarovnaní prírub 126 a

26

um iestnení spojovacích pom ôcok 124 do spojovacích otvorov 123 pootočením približne o
štvrť otáčky spojovacích pomôcok 124 v prvom sm ere upevnite zobrazovacie moduly 102 na
nosnú konštrukciu 104 položením prírub 126 na zad n ú stranu nosnej konštrukcie 104 aíeho,
ako je zn ázo rn en é na OBR. 8, príruby 126 m ôžu byť vložené do vkladscíeho prvku 186
pripojenej k nosnej konštrukcii 104. Po pripojení, otočením približne o štvrť otáčky

25

spojovacích pom ôcok 124 y druhom

sm ere zarovnáte

príruby 128 na spojovacích

pom ôckach 124 s kľúčovými drážkami 121 (OBR. 3} v spojovacích otvoroch 123 tak, aby
bolo um ožnen é odstránenie zobrazovacieho modulu 102.
S odkazom na OBR. S m ôže zobrazovacie zariadenie 100 ďalej zahŕňať prídavné
tesn en ia 153 vytvorené okoio každého zap šjacieh o otvoru 134, vetracieho výstupu 138 a
30

vetracieho vstupu 138 vytvoreného v rámovej konstrukci* 128 za účelom podstatného
utesnenia povrchov zobrazovacieho zariadenia 100 v blízkosti každého zapájacleho otvoru
134, vetracieho výstupu 138 a vetracieho vstupu 138 oprot* do sad an ej ploche vozidla 200.
T esnenia 1 5 i, 152, 153 môžu byť vyrobené z. materiálu, ako napríklad vlákno, papier, gum a.
siiíkén, kov, korok, plsť, neoprén, gum a, sk len en é vlákno, polym ér atď.

35

Ako je ďalej zn ázornené na O BR. 5, každý zapojaci otvor 134, vetrací výstup 138 a

EP 10 191 523.9
11
vetrací vstup 138 vytvorený v rámovej konštrukcii 128 m ôžu mať potrubie pripojené k
rám ovej konštrukcii 128 v blízkosti príslušného otvoru. Napríklad, zap ájací otvor 134 môže
m a ťz a p á ja c ie vedenie 135 pripojené k rámovej konštrukcii 128 v blízkosti zapájacieho otvoru
134. Drôty 118 môžu prechádzať z každého zobrazovacieho modulu 102 cez zap ájací otvor
5

134 a zap ájacie vedenie 135 do riadiacej jednotky 120. Zapájacie vedenie 135 môže
obsahovať akýkoľvek vhodný materiál alebo konštrukciu, ako napr. potrubie (napr. ohybné
potrubie, neohybné potrubie atď.) obsahujúce polymér, vinyl, kov, kompozit atď. V niektorých
variantoch m ôže zap ájacie vedenie 135 fungovať ako och ran a drôtov 118, ktoré c e z neho
prechádzajú. V takom to variante môžu drôty 118 p rechádzať časťam i vozidla 200 (napr. z

10

vonkajšieho priestoru do vnútra vozidla 200) a môžu byť ch rán en é a izolované zapájacím
vedením 135.
V etrací výstup 136 a vetrací vstup 138 môžu mať vedenie vetracieho výstupu 137 a
vedenie vetracieho vstupu 139 pripojené k rámovej konštrukcii 128 v blízkosti vetracieho
výstupu 136 alebo vetracieho vstupu 138. V edenie vetracieho výstupu 137 a vetracieho

15

vstupu 139 m ôžu obsahovať akýkoľvek vhodný materiál alebo konštrukciu, ako napríklad
potrubie (napr. ohybné potrubie, tu h é potrubie atď.) s obsahom polyméru, vinylu, kovu,
kompozitu, atď. Je d e n alebo obidve vedenia vetracieho výstupu 137 aj vetracieho vstupu 139
m ôžu spájať funkciu vetrania (napr. ventilátor, vákuum , dúchadlo, atď.) a vytvárať systém
vetrania, ktorý m ôže tlačiť fluidum do alebo mimo zobrazovacieho zariadenia 100. Napríklad

20

vedenie vetracieho výstupu 137 s a m ôže pripojiť k ventilátoru 144 (napr. vákuum ) v prepojení
fluida s kanálikom 140. Ventilátor 144 m ôže vytvoriť sací výkon, ktorý pohybuje fluidum (napr.
vzduch) z kanálika 140 c e z vetrací otvor 136. Ventilátor 144 m ôže p ren ášať fluidum z
kanálika 140 vytvoreného v zobrazovacom zariadení 100 c e z vetrací výstup 136 a vedenie
vetracie výstupu 137 do ventilátora 144 a m ôže uvoľňovať fluidum n a výpustnom otvore 150,

25

vytvorenom vo ventilátore 144. J e potrebné poznam enať, ž e zatiaľ čo variant podľa OBR. 5
znázorňuje ventilátor 144 a riadiacu jednotku 120 nachádzajúcu s a v rovnakom puzdre,
ventilátor 144 a riadiaca jednotka 120 môžu byť poskytnuté v sam ostatných puzdrách.
V edenie vetracieho vstupu 139 m ôže byť pripojené k rámovej konštrukcii 128 v
blízkosti vetracieho vstupu 138 a m ôže dodávať fluidum do zobrazovacieho zariadenia 100.

30

Napríklad vedenie vetracieho vstupu 139 s a m ôže pripojiť k filtru 142 (napr. vzduchový filter)
v rámci prepojenia fluida s kanálikom 140. V edenie vetracieho vstupu 139 m ôže prenášať
fluidum cez filter 142 a do kanálika 140 vytvoreného v zobrazovacom zariadení 100. V edenie
vetracieho vstupu 139 a filter 142 môžu byť použité spoločne s vedením vetracieho výstupu
137 a ventilátorom 144 na prenos fluida cez kanálik 140 zobrazovacieho zariadenia 100.

35

T ra sa prietoku fluida m ôže prechádzať z filtra 142 cez vedenie vetracieho vstupu 139 do
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kanáliku 140 a cez vedenie vetracieho výstupu 137 do výpustného otvoru 150. Taký tok
alebo pohyb fluida m ôže v zobrazovacom zariadení 100 rozptýliť teplo (externe alebo interne
generované) a ochladiť zobrazovacie moduly 102 (to znam ená, že fluidum m ôže p ren ášať
teplo z elektronických kom ponentov zobrazovacích modulov 102 pri pohybe c e z kanálik 140).
5

Prietok fluida kanálikom 140 m ôže tiež pôsobiť na podporu distálnych kom ponentov
zobrazovacieho

zariadenia

100

(t.j.

komponenty

najďalej

od

m iesta

pripojenia

zobrazovacieho zariadenia 100 k vozidlu 200). Napríklad tok fluida cez kanálik 140 m ôže
vytvárať tlakový rozdiel (t.j. tlak v kanáliku 140 m ôže byť m enší ako okolitý vonkajší tlak vo
vzťahu k zobrazovaciem u zariadeniu 100), ktorý m ôže mať tendenciu držať kryt displeja 146
10

v blízkosti bočného povrchu 202 vozidla 200 (napríklad zabráni tomu, aby s a kryt displeja
146 sklopil v sm ere preč od vozidla 200). Inak povedané, väčší tlak v exteriéri
zobrazovacieho zariadenia 100 a krytu displeja 146 m ôže pôsobiť silou na vonkajší povrch
krytu displeja 146 (t.j. povrch krytu displeja 146 exteriéru zobrazovacieho zariadenia 100)
sm erom k bočném u povrchu 202 vozidla 200 (t.j. v sm ere ku kanáliku 140). Pridŕžanie krytu

15

displeja 146 v blízkosti bočného povrchu 202 vozidla 200 m ôže zabrániť deformácii krytu 146
displeja, pretože je vystavený silám spôsobeným pohybom vozidla 200 a inými vonkajšími
silami. Prietok fluida kanálikom

140 m ôže tiež pôsobiť na zab rán en ie

hrom adenia

kondenzátu vo vnútri zobrazovacieho zariadenia 100.
J e potrebné poznam enať, ž e zatiaľ čo variant podľa OBR. 5 znázorňuje vedenie
20

vetracieho výstupu 137, ktoré je dlhšie ako vedenie vetracieho vstupu 139, a p rech ád za ďalej
do vnútra vozidla 200 ako vedenie vetracieho vstupu 139, v niektorých variantoch m ôže byť
dĺžka vedenia vetracieho vstupu 139 podobná alebo dlhšia ako vedenie vetracieho výstupu
137. J e tiež potrebné poznam enať, ž e zatiaľ čo variant podľa OBR. 5 znázorňuje vedenie
vetracieho výstupu 137 a vedenie vetracieho vstupu 139, ktoré prechádzajú do vnútra vozidla

25

200, ventilačný systém nem usí obsahovať vedenie ventilačného výstupu 137 a vedenie
ventilačného vstupu 139. Napríklad ventilátor 144 a filter 142 môžu byť sp o jen é priamo s
ventilačným výstupom a vstupom 136, 138. V e š te ďalších variantoch m ôže byť rám ová
konštrukcia 128 zv äč še n á tak, aby obsahovala asp o ň jed en ventilátor 144 a filter 142. V
ďalších variantoch ventilačný systém nem usí obsahovať filter.

30

S odkazom na OBR. 5 m ôže zobrazovacie zariadenie 100 ďalej obsahovať napájači
zdroj 148 konfigurovaný na napájanie zobrazovacích modulov 102 alebo kom ponentov
zobrazovacích modulov 102 (napr. LED) cez drôty 118. Drôty 118 m ôžu p rechádzať zo
zobrazovacích modulov 102 c e z kanálik 140 a napájacie vedenie 135 ku zdroju napájania
148. V niektorých variantoch m ôže byť zdroj napájania 148 pripojený k externém u zdroju

35

energie 154, ako je napríklad elektrický systém vozidla 200. Napríklad zobrazovacie
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zariadenie 100 a napájači zdroj 148 m ôžu byť pripojené k vnútorném u priestoru vozidla 200 a
môžu byť pripojené k zdroju napájania (napr. 24-voltovému zdroju napájania) vozidla 200.
Elektronika (napr. obvodová d o sk a 164 (OBR. 6)) zobrazovacích modulov 102 m ôže byť
konfigurovaná tak, aby fungovala alebo konvertovala 24-voltový zdroj dodávaný elektrickým
5

systém om vozidla 200. V niektorých variantoch m ôže napájači zdroj 148 obsahovať
konvertor na konverziu 24-voltového napájania d o d áv an éh o elektrickým systém om vozidla
200 na 12 voltov, ktorý m ôže byť využitý na n apájanie elektroniky zobrazovacích modulov
102. V iných variantoch nem usí byť napájači zdroj 148 pripojený k externém u zdroju
napájania a m ôže obsahovať zdroj en erg ie integrálny so zobrazovacím zariadením 100 (napr.

10

batérie, solárny zdroj napájania, atď.). O päť je potrebné poznam enať, že zatiaľ čo variant
podľa OBR. 5 znázorňuje zdroj n apájania 148 um iestnený v rovnakom puzdre ako ventilátor
144 a riadiaca jednotka 120, zdroj n apájania 148 m ôže byť um iestnený v sam ostatnom
puzdre.
OBR. 7 znázorňuje zobrazovacie zariadenie podľa ďalšieho variantu prezentovaného

15

vynálezu. Ako je zn ázo rn en é na OBR. 7 zobrazovacie zariadenie 300 m ôže obsahovať jed en
alebo viacero zobrazovacích modulov 102, úchytov 308 na spojenie nosnej konštrukcie 304 s
rám ovou konštrukciou 328 a spojovacím i otvormi 323 pre spojenie zobrazovacích modulov
102 s nosnou konštrukciou 304. N osná konštrukcia 304 m ôže byť konfigurovaná tak, aby
držala viacero zobrazovacích modulov 102 (napr. štyridsať zobrazovacích modulov).

20

Zobrazovacie zariadenie 300 m ôže byť dim enzované (napr. približne 0,762 m etra na výšku a
3,657 metra na dĺžku), aby s a zm estilo na bočnú časť vozidla hrom adnej dopravy (napr.
autobusu). Rám ová konštrukcia 328 zobrazovacieho zariadenia 300 m ôže obsahovať bočné
prvky 330 podobné bočným prvkom 130 popísaným s odkazom na OBR. 6 a m ôže tiež
obsahovať rohové prvky 331, ktoré môžu utesniť rohy rámovej konštrukcie 328 a

25

zobrazovacieho zariadenia 300.
Vzhľadom na vyššie u v ed en é skutočnosti môžu byť varianty tohto prezentovaného
vynálezu obzvlášť užitočné pri um iestnení mobilného displeja na vozidlá, napr. vozidlá
hrom adnej dopravy. Displej m ôže byť nam ontovaný na bočný povrch vozidla hrom adnej
dopravy a m ôže mať relatívne malú šírku, takže displej m á relatívne nízky profil na boku

30

vozidla. Funkcia alebo systém vetrania dokáže chladiť elektrické komponenty displeja. Pohyb
fluida zabezp ečen ý vetraním m ôže tiež pôsobiť tak, aby držal kryt displeja v blízkosti
bočného povrchu vozidla a zabránil deformácii krytu displeja v dôsledku pohybu vozidla.
Štruktúra rám u m ôže tiež chrániť displej a napom áhať vetraciem u systém u tým, ž e utesní
displej a zabráni kontam inantom (napr. vode, nečistotám , atď.), aby poškodili displej p o čas

35

jeho prevádzky na pohybujúcom s a vozidle. R ám ová konštrukcia m ôže tiež obsahovať
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odním ateľnú časti ktorá m ôže uľahčiť prístup k zobrazovacím modulom v porovnaní s inými
zobrazovacím i zariadeniam i. N avyše odním ateľné zobrazovacie moduly môžu umožniť ľahkú
opravu a výmenu poškodených modulov v porovnaní s iným- zobrazovacím i zariad en iam i
Hoci bol prezentovaný vynález opísaný s odkazom na konkrétno varianty, vynález nie je
5

obm edzený na tieto p o p ísan é varianty. Vynález je skôr obm edzený priloženými patentovými
nárokmi a ich zákonnými ekvivalentmi, ktoré v rámci svojho rozsahu zahŕňajú všetky
ekvivalentné pomôcky alebo m etódy: ktoré sú aplikované podľa princípov vynálezu, podľa
príslušného popisu.

Vlastnosti tr
IO

Mobilné zobrazovacie zariadenie obsahujúce: rámovú konštrukciu na pripojenie
zobrazovacieho zariadenia K mobilnej konštrukcii, najm enej jed en zobrazovací moduí
pripojený k rámovej konštrukcii vytvorí kanálik prechádzajúci medzs rámovou konštrukciou a
najm enej jedným zobrazovacím modulom, najm enej jeden zobrazovací modul um iestneným
a nakonfigurovaným pre zobrazenie asp o ň časti nastaviteľného obrazového materiálu, a

15

vetrací systém v komunikácií s kanálikom.
Mobilné zobrazovací© zariadenie ďalej obsahuje kryt displeja, ktorý prilieha k časti prvej
konštrukcie, kryt displeja a prvá konštrukcia asp o ň čiasto čn e tvoria tesn en ie okolo asp oň
jed n éh o zobrazovacieho modulu.
Rám ová konštrukcia obsahuje: časť na zadržiavanie krytu, ktorá m á štrbinu na

20

um iestnenie okrajovej časti krytu displeja, základovú časť ne pripojenie zobrazovacieho
zariadenia k pohyblivej konštrukcii a najm enej jedno te sn en ie um iestnené medzi časťou na
zadržanie krytu a základovou časťou.
.Mobilné zobrazovacie zariadenie m ôže ďalej obsahovať druhú konštrukciu spojenú s
prvou konštrukciou na vytvorenie kanálika p rechádzajúceho medzi prvou konštrukciou, a

25

najm enej jedným zobrazovacím modulom, a najm enej jed en zobrazovací modul je spojený s
druhou konštrukciou.
Najmenej jeden zobrazovací modul m ôže obsahovať najm enej jeden odnímateľný
zobrazovací modul, pričom zobrazovacie zariadenie m ôže ďalej obsahovať množstvo
spojovacích prvkov, odpojitelné spojenie najm enej jed n éh o odním ateľného zobrazovacieho

30

modulu s druhou konštrukciou.
Vetmci systém obsahuje ventilátor v spojení fluida s kanálikom c e z otvor vytvorený v
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rámovej konštrukcii, pričom ventilátor je konfigurovaný na uľahčenie pohybu fluida cez
kanálik.
V etrací systém m ôže ďalej obsahovať filter v spojení fluida s kanálikom cez iný otvor
vytvorený v rámovej konštrukcii, vetrací systém nakonfigurovaný na pohyb fluida cez filter do
5

kanáliku a na presun fluida z kanáliku do výstupného otvoru vytvoreného vo vetracom
systém e.
Rám ová konštrukcia m ôže byť konfigurovaná tak, aby pripojila zobrazovacie zariadenie
k vonkajšiem u povrchu vozidla hrom adnej dopravy.
Mobilné zobrazovacie zariadenie m ôže byť vysunuté m enej ako jed en palec (2,54 cm)

10

von od vonkajšieho povrchu vozidla hrom adnej dopravy.
Mobilné zobrazovacie zariadenie ďalej o b sah u je napájači zdroj, ktorý m ôže byť
operatívne pripojený k najm enej jedném u zobrazovaciem u modulu a m ôže byť pripojený k
zdroju energie vozidla hrom adnej dopravy a konfigurovaný na prenos napájania najmenej
jedném u zobrazovaciem u modulu zo zdroja energie vozidla hrom adnej dopravy.

15

Mobilné

zobrazovacie

zariadenie

obsahuje

rámovú

konštrukciu

na

pripojenie

m obilného zobrazovacieho zariadenia k vozidlu, vrátane: časti na zadržanie krytu, ktorá má
štrbinu na vsunutie okrajovej časti krytu displeja, základovej časti a najm enej jedno tesnenie
um iestnené m edzi časťou na zadržanie krytu a základovou časťou, nosnú konštrukciu
spojenú so základovou časťou rámovej konštrukcie a najm enej jed en zobrazovací modul
20

pripojený

k nosnej

konštrukcii. Aspoň jed en

zobrazovací

modul

je

um iestnený

a

nakonfigurovaný na zobrazenie asp o ň časti nastaviteľného obrazového materiálu, a časť na
zadržanie krytu s a rozprestiera okolo okrajovej časti krytu displeja a kryt displeja a rámová
konštrukcia v podstatnej miere utesňujú najm enej je d e n zobrazovací modul a podpornú
konštrukciu v rámci rámovej konštrukcie.
25

N osná konštrukcia m ôže byť spojená so základovou časťou rámovej konštrukcie tak,
aby vytvorila kanálik prechádzajúci medzi rámovou konštrukciou a nosnou konštrukciou,
pričom zobrazovacie zariadenie ďalej obsahuje vetrací prvok pripojený k rámovej konštrukcii,
vetrací prvok pri komunikácia fluida s kanálikom cez asp o ň jed en otvor vytvorený v rámovej
konštrukcii.

30

Kryt displeja a časť na zadržanie krytu môžu byť odním ateľné sp o jen é so základovou
konštrukciou.
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Kryt displeja a rám ová konštrukcia môžu aspoň čiastočne vytvoriť v o d o tesn é tesn en ie
okolo aspoň jed n éh o zobrazovacieho modulu a nosnej konštrukcie.
Prinajm enšom jedno te sn en ie m ôže obsahovať vnútorné tesn en ie a vonkajšie tesn enie,
pričom každé vnútorné te sn en ie a vonkajšie tesnenie tvoria te sn en ie medzi časťou na
5

zadržanie krytu a základovou časťou rámovej konštrukcie.
M etóda prevádzky m obilného zobrazovacieho zariadenia zahŕňa: vým enu viacerých
odním ateľných zobrazovacích modulov v rámci rámovej konštrukcie, ktorá tvorí kanálik
medzi viacerými odním ateľnými zobrazovacím i modulmi a rám ovou konštrukciou, do ktorého
bude vtlačené fluidum a to s a d o stan e aspoň na časť odním ateľného zobrazovacieho

10

modulu.
M etóda m ôže zahŕňať: spájanie viacerých odním ateľných zobrazovacích modulov s
nosnou konštrukciou a spájanie nosnej konštrukcie s rámovou konštrukciou.
M etóda

m ôže

ďalej zahŕňať odním ateľné

spojenie

krytu displeja

s

rámovou

konštrukciou.
15

M etóda ďalej zah ŕň a vytvorenie tlaku v kanáliku zobrazovacieho zariadenia, ktorý je
m enší ako okolitý tlak externý voči zobrazovaciem u zariadeniu na aplikovanie sily na vonkajší
povrch krytu displeja v sm ere ku kanáliku.
O dním ateľné spojenie krytu displeja s rámovou konštrukciou m ôže ďalej zahŕňať:
uzatváranie m nožstva odním ateľných zobrazovacích modulov v rámovej konštrukcii s krytom

20

displeja; a odstránenie krytu displeja pre um ožnenie prístupu k zobrazovacím modulom v
rámovej konštrukcii.
M etóda m ôže zahŕňať napájanie m nožstva odnímateľných zobrazovacích modulov s
elektrickým systém om m otorového vozidla.
M etóda zah ŕň a tlačenie fluida cez kanálik a aspoň čiastočne cez viaceré odním ateľné

25

zobrazovacie moduly, čo zahŕňa: podávanie fluida cez otvor vytvorený na jednej stran e
rámovej konštrukcie a m ôže zahŕňať odvedenie fluida cez iný otvor vytvorený na druhej
protiľahlej stran e rámovej konštrukcie.
Prívod fluida cez otvor vytvorený na jednej stran e rámovej konštrukcie m ôže zahŕňať
prívod fluida cez filter v

30

spojnici fluida s otvorom a odstránenie fluida c e z iný otvor vytvorený

na druhej protiľahlej stran e rámovej konštrukcie m ôže zah ŕň ať od strán en ie fluida s
ventilátorom v pri komunikácii fluida s druhým otvorom.
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NÁROKY
1.

Mobilné zobrazovacie zariadenie (100), obsahujúce:
rámovú

konštrukciu

(128)

na

pripojenie

zobrazovacieho

zariadenia

(100)

k

mobilnému vozidlu (200);
5

najm enej jeden zobrazovací modul (102) obsahujúci viacero usporiadaní pixlov (114)
pripojených k rámovej konštrukcii (128) na vytvorenie kanáliku (140) prechádzajúceho medzi
rám ovou konštrukciou (128) a najm enej jedným zobrazovacím modulom (102), jeden
zobrazovací modul (102) je um iestnený a konfigurovaný na zobrazenie asp o ň časti
nastavitelného obrazového materiálu;

10

ventilačný systém v komunikácii s kanálikom (140);
kryt displeja (146) d o sa d á n a č a sť rámovej konštrukcie (128), pričom

časť na

zadržanie krytu (130) rám ovej konštrukcie (128) s a rozprestiera okolo okrajov krytu displeja
(146), pričom kryt displeja (146) a rám ová konštrukcia (128) podstatným spô so b o m tesnia
každý zobrazovací modul (102) najm enej jed n éh o zobrazovacieho modulu (102) v rámci
15

rámovej konštrukcie (128);
a napájanie (148);
kde ventilačný systém o b sah u je ventilátor (144) v komunikácii fluida s kanálikom (140)
cez otvor (138) vytvorený v rámovej konštrukcii (128), ventilátor (144) je konfigurovaný na
uíahčenie pohybu fluida c e z kanálik (140);

20

a kde ventilátor (144) a/alebo napájanie (148) sú konfigurované na um iestnenie do
pohyblivého vozidla (200).
2.

Mobilné zobrazovacie zariadenie (100) podía nároku 1, pričom časť na zadržanie

krytu (130)obsahuje štrbinu (168), v ktorej je um iestnená okrajová č a sť krytu displeja (146) a
rám ová konštrukcia (128) obsahuje;
25

základovú ča sť (132) na pripojenie zobrazovacieho zariadenia (100) k pohyblivej
konštrukcii (200), a najm enej jed n o te sn en ie (151, 152) um iestnené m edzi časťou
zadržiavajúcou kryt (130) a základovou časťou (132).

3,

Mobilné zobrazovacie zariadenie (100; podie nároku 2, pričom kryt displeja {148} a

rám ová konštrukcia (128) asp o ň čiasto čn e {voda v o d o tesn é tesn en ia okolo asp o ň jed n ého
zobrazovacieho modulu (102),
4,

Mobilné

zobrazovacie zariadenie (100) pódia nároku 2 alebo 3, pričom kryt displeja

(148) a ča sť zadržiavajúca kryt (130) sú odm m atelným spôsobom pripojené k základovej
časti (132),
5,

Mobilné

zobrazovacie zariadenia (100) podía ktoréhokoľvek z. nárokov I až 4 ďalej

o bsahuje druhú konštrukciu (104) spojenú s rám ovou konštrukciou (128) na vytvorenie
kanšlika (140) prechádzajúceho medzi rám ovou konštrukciou (128) a najmenej jedným
zobrazovacím modulom (102) a najm enej jed en zobrazovací modul (102) je spojený s druhou
konštrukciou (104).
8,

Mobilné

zobrazovacie zariadenie (100) podlá nároku §« v ktorom najm enej jeden

zobrazovací' modul (102) obsahuje najm enej jeden odm m ateíný zobrazovací modul (102),
pričom zobrazovacie zariadenie (100) ďalej o b sah u je m nožstvo spojovacích prvkov (IOS)i
odpojitelné pripojenie najm enej jed n éh o odním ateľného zobrazovacieho modulu (122) ku
druhej konštrukcii (104),
7,

Mobilné

zobrazovacie zariadenie (100) podlá ktoréhokoľvek z predchádzajúcich

nárokov, pričom ventilačný systém ďalej o b sah u je filter (142) v spojení fluida s kanálikom
(140) oez iný otvor vytvorený v rámovej konštrukcii (128), ventilačný systém nakonfigurovaný
na pohyb fluida cez filter (142) do kanáliku (140) a na presun fluida z kanáliku :(140) do
výstupného otvoru (150) vytvoreného vo vetracom sy stém e
B,

Mobilné

zobrazovacie zariadenie (100)

pódia ktoréhokolvek z predchádzajúcich

nárokov, pričom rám ová konštrukcia (128} ja konfigurované na uchytenie zobrazovacieho
zariadenia (100) k vonkajšiemu povrchu vozidla hrom adnej dopravy,
8,

Mobilné

zobrazovacie zariadenie ( i 00}

zariadenie (100) je vysunuté m enej ako jed en
vozidla hrom adnej dopmxy

podlá nároku S, pričom zobrazovacie
^ c

(2,54 cm) od vonkajšieho povrchu

EP 10 191 523.9
19
10.

M etoda prevádzky mobilného zobrazovacieho zariadenia (100) podía nároku 1, ktorá

obsahuje:
poskytnutie viacerých odním ateíných zobrazovacích modulov (102) v rámovej
konštrukcii (128) o sad en ej na pohyblivom vozidle (200);
5

pretláčanie fluida cez kanálik (140) vytvorený medzi viacerými odnímateínými
zobrazovacím i modulmi (102) a rámovou konštrukciou (128) a asp o ň čiastočne cez
m nožstvo odním ateíných zobrazovacích modulov (102) s použitím vetracieho systém u
obsahujúceh o ventilátor (144) v komunikácii fluida s kanálikom (140) cez otvor (138)
vytvorený v rámovej konštrukcii (128), a

10

vytvorenie tlaku v rámci kanálika (140) zobrazovacieho zariadenia (100), ktorý je
m en ší ako okolitý tlak pôsobiaci zvonka na zobrazovacie zariad en ie (100) na aplikovanie sily
na vonkajší povrch krytu displeja (146) pripojeného k rámovej konštrukcii (128) v sm ere ku
kanáliku (140);
pričom mobilné zobrazovacie zariadenie (100) obsahuje: zdroje napájania (148);

15

a pričom ventilátor (144) a/alebo zdroj napájania (148) sú um iestnené v rámci
pohyblivého vozidla (200).
11.

M etóda podía nároku 10 ďalej obsahuje:
spojenie

viacerých

odním ateíných

zobrazovacích

modulov (102) s

nosnou

konštrukciou (104) a spojenie nosnej konštrukcie (104) s rám ovou konštrukciou (128).
20

12.

M etóda podía nároku 10 alebo 11 ďalej obsahuje:
u tesn en ie

viacerých

odním ateíných zobrazovacích

modulov (102) v

rámovej

konštrukcii (128) s krytom displeja (146), a
odstrán en ie krytu displeja (146) pre um ožnenie prístupu k zobrazovacím modulom
(102) v rámci rámovej konštrukcie (128).
25

13.

M etóda ktoréhokoívek z nárokov 10 a ž 12 m ôže zah ŕň ať napájanie viacerých

odním ateíných zobrazovacích modulov (102) s elektrickým systém om m otorového vozidla.

14.

M etóda podía ktoréhokoívek z nárokov 10 a ž 13, pričom pretláčanie fluida c e z kanálik

(140) a asp o ň čiasto čn e c e z v iaceré odním ateíné zobrazovacie moduly (102) ďalej obsahuje:
odvod fluida c e z iný otvor (136) vytvorený na druhej protiľahlej stran e rám ovej
konštrukcie (128) zo strany rámovej konštrukcie, na ktorej je vytvorený otvor (138).
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OBR. 5

EF 10 191 523.9
26
515

EP 10 191 523.9

ABSTRAKT
MOBILNÝ DISPLEJ A SÚVISIACE METÓDY

Poskytuje informácie o mobilnom zobrazovacom zariad en í a sp ô soboch prevádzky
5

m obilného zobrazovacieho zariadenia. Mobilné zobrazovacie zariadenie (100) obsahuje
konštrukciu (128) na pripojenie zobrazovacieho zariadenia k pohyblivej konštrukcii (200)
a

najm enej jed en

zobrazovací

modul

(102)

pripojený

ku

konštrukcii.

Mobilné

zobrazovacie zariadenie m ôže obsahovať funkciu vetrania (136, 137, 138, 139, 144,
150). S pôsoby prevádzky mobilného zobrazovacieho prístroja zahŕňajú množstvo
10

odním ateľných zobrazovacích modulov v konštrukcii rámu, ktoré sú k dispozícii. Medzi
odnímateľnými zobrazovacím i modulmi a konštrukciou rám u je m ožné vytvoriť kanálik
(140), do ktorého bude vtlačené fluidum a toto s a d o stan e aspoň na časť odním ateľného
zobrazovacieho modulu.

15
[Obr. 5]

