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Anotácia:
Priestupkový detektor dohliadajúci na prevádzku na komunikácii je vybavený dvoma kamerovými jednotkami, vyhodnocovacím počítačom (2) a modemom (4). Prvá kamerová jednotka, tzv. prehľadová kamera (1), zaznamenáva
dianie na komunikácii a zmenu správania sa vozidiel v nadväznosti na miestne obmedzenie danej komunikácie zákazovou alebo príkazovou dopravnou značkou. Druhá kamerová jednotka, tzv. detailná kamera (3), zaznamenáva ŠPZ
(štátnu poznávaciu značku) prechádzajúcich vozidiel na komunikácii s miestnym obmedzením. Vyhodnocovací počítač (2) vyhodnocuje záznam z prehľadovej kamery (1) a vyhotovuje záznam z detailnej kamery (3) na to vozidlo, ktoré
porušilo dané obmedzenie. Následne je vypracovaný priestupkový dokument, ktorý je odoslaný cez modem (4)
na server (5) správcu systému – represívnej zložky.
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Oblasť techniky
Technické riešenie sa týka zariadenia na sledovanie pohybu vozidiel na komunikáciách s možnosťou vytvárania priestupkového dokumentu.
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Doterajší stav techniky
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Dosiaľ sa pohyb vozidiel na komunikáciách, ktorý je nejakým spôsobom obmedzený alebo vymedzený
zákazovou alebo príkazovou značkou, vykonáva len inštalovaním týchto dopravných značiek – teda bez
možnosti automatizovanej kontroly alebo sa sledovanie pohybu vozidiel na komunikáciách vykonáva prostredníctvom dopravných kamier či mestských kamerových systémov. Ďalej sa sledovanie pohybu vozidiel
na komunikáciách, kde je ich pohyb nejakým spôsobom obmedzený alebo vymedzený, vykonáva prostredníctvom kontroly policajného zboru, mestskej či obecnej polície, príp. colnej správy, čo je spôsob personálne
aj finančne dosť náročný a takmer vždy je spojený s represiou vozidiel porušujúcich zákazové alebo príkazové dopravné značky. Uvedené riešenia sledovania pohybu vozidiel na komunikáciách, kde je ich vjazd nejakým spôsobom obmedzený či vymedzený, tak neumožňujú automatické monitorovanie pohybu vozidiel
na komunikáciách a takmer vždy je nevyhnutná prítomnosť príslušníka represívnej zložky.
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Podstata technického riešenia
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Uvedené obmedzenia doterajších monitorovacích systémov do značnej miery odstraňuje technické riešenie priestupkového detektora dohliadajúceho na prevádzku na komunikácii, ktorého podstata spočíva v tom,
že priestupkový detektor je vybavený dvoma kamerovými jednotkami s vyhodnocovacím počítačom a modemom. Prvá kamerová jednotka, tzv. prehľadová kamera, zaznamenáva dianie v perimetri dohľadu tejto
prehľadovej kamery na komunikáciu a zaznamenáva zmenu správania sa vozidiel v nadväznosti na miestne
obmedzenie danej komunikácie. Druhá kamerová jednotka, tzv. detailná kamera, zaznamenáva ŠPZ (štátnu
poznávaciu značku) prechádzajúcich vozidiel na komunikácii s miestnym obmedzením. Vyhodnocovací počítač vyhodnocuje záznam z prehľadovej kamery a vyhotovuje záznam z detailnej kamery – ŠPZ vozidla –
na to vozidlo, ktoré porušilo dané obmedzenie. Následne je vypracovaný priestupkový dokument, vytvorený
zo sekvencie prehľadovej kamery a ŠPZ vozidla zosnímanej detailnou kamerou. Takto vzniknutý dokument
je následne odoslaný na verifikáciu cez modem na server správcu systému – represívnych zložiek.
Priestupkový detektor dohliadajúci na prevádzku na komunikácii možno na tomto princípe použiť v rámci
represie aj na ďalšie účely, ako napr. zaznamenanie jazdy vo vyhradenom jazdnom pruhu, v zákaze predbiehania, v zákaze odbočenia, v zákaze státia a zastavenia, v zákaze vjazdu, v zákaze parkovania, v zákaze vjazdu s nebezpečným nákladom (ADR) či na výpočet parkovacieho času detegovaného vozidla.
Prehľad obrázkov na výkresoch
Technické riešenie bude bližšie vysvetlené prostredníctvom výkresu, na ktorom obr. 1 znázorňuje schému
zapojenia priestupkového detektora dohliadajúceho na prevádzku na komunikácii.
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Príklady uskutočnenia
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Priestupkový detektor dohliadajúci na prevádzku na komunikácii pozostáva z prehľadovej kamery 1, ktorá je spojená s vyhodnocovacím počítačom 2. Vyhodnocovací počítač 2 je ďalej spojený s detailnou kamerou
3 a s modemom 4. Modem 4 rieši spojenie medzi priestupkovým detektorom dohliadajúci na prevádzku
na komunikácii a serverom 5 správcu systému. Výhodné uskutočnenie spojenia vyhodnocovacieho detektora
dohliadajúceho na prevádzku na komunikácii so serverom 5 je možné uskutočňovať aj prostredníctvom
Wi-Fi spojenia, optického kábla či eternetu.
Výhodne je možné uskutočniť aj rozšírenie detekcie ďalších priestupkov prehľadovou kamerou 1 a detailnou kamerou 3 o monitorovanie telefonovania vodičov počas jazdy, jazdy bez platnej emisnej a technickej
kontroly, jazdy bez povinného ručenia, jazdy odcudzených a záujmových vozidiel alebo je možné sledovať aj
štatistické údaje dopravného charakteru.
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NÁROKY NA OCHRANU

5

Priestupkový detektor dohliadajúci na prevádzku na komunikácii, v y z n a č u j ú c i s a t ý m , že
pozostáva z prehľadovej kamery (1), ktorá je spojená s vyhodnocovacím počítačom (2), ktorý je ďalej spojený s detailnou kamerou (3) a s modemom (4), ktorý je bezdrôtovo spojený so serverom (5) správcu systému.
1 výkres
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@OBRAZKY@

Koniec dokumentu
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