SLOVENSKÁ REPUBLIKA

SK

(19)

PREKLAD EURÓPSKEHO
PATENTOVÉHO SPISU
(97)

EP 2 796 333 B1

(96)

Číslo a dátum podania európskej patentovej
prihlášky: EP13380018.5, 26. 4. 2013

(97)

Dátum vydania európskeho patentového
spisu: 20. 2. 2019

(31)

Číslo prioritnej prihlášky:

(32)

Dátum podania prioritnej prihlášky:

(33)

Krajina alebo regionálna organizácia priority:

(45)

Dátum sprístupnenia prekladu európskeho
patentového spisu verejnosti: 5. 8. 2019

(11)

Číslo dokumentu:

E 30999
(13)

Druh dokumentu:

(51)

Int. Cl. (2019.01):

T3

B60W 50/00
B60W 30/00
G08G 1/00

Vestník ÚPV SR č.: 08/2019

(10)

SK E 30999 T3

ÚRAD
PRIEMYSELNÉHO
VLASTNÍCTVA
SLOVENSKEJ REPUBLIKY

(62)

Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej
prihlášky:

(86)

Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT:

(87)

Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT:

(73)

Majiteľ:

ITCiCo Spain, S.L., Palma de Mallorca, ES;

(72)

Pôvodca:

Braden Jude, Santa Maria del Cami, Mallorca, ES;

(74)

Zástupca:

inventa Patentová a známková kancelária s.r.o., Bratislava, SK;

(54)

Názov:

Systém detekcie rýchlosti a monitorovanie zhody

Poznámka: V lehote deviatich mesiacov odo dňa zverejnenia oznámenia o udelení európskeho patentu môže každý
podať na Európsky patentový úrad námietky proti udelenému európskemu patentu. Námietky sa podávajú písomne
a musia byť odôvodnené. Námietky sa považujú za podané až po zaplatení poplatku za námietky (Čl. 99(1) Európskeho
patentového dohovoru).

Preklad európskeho patentového spisu bol predložený podľa § 63 ods. 2 zákona č. 435/2001 Z. z. Za správnosť prekladu
Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky nezodpovedá.

1
Opis
Systém detekcie rýchlosti a monitorovanie zhody
Oblasť techniky
Vynález sa týka oblasti detekcie rýchlosti vozidla a presnejšie detekcie rýchlosti, t.j. rýchlosti
jazdy vozidla nad limitom uloženým na základe polohy. Vynález sa tiež týka poskytnutia
výstražného alebo riadiaceho signálu vozidlu na základe polohy a aktuálnej rýchlosti jazdy
vozidla. Vynález je zameraný na vytvorenie systému zhody, ktorý určuje, či užívateľ aktívne
spĺňa upozornenie, ktoré je generované, čím sa zabezpečí, že užívateľ a vozidlo budú správne
dodržiavať zákonom stanovené obmedzenia rýchlosti.
Doterajší stav techniky
Prevádzka vozidla na prepravu tovaru alebo ľudí je vo všeobecnosti závislá od vstupu
užívateľa. Užívateľ môže napríklad ovládať rýchlosť vozidla ovládaním škrtiacej klapky. V
automobile to typicky zahŕňa stlačenie nožného pedálu, čím sa zvýši rýchlosť vozidla, alebo
dekompresiu nožného pedálu tak, aby sa vozidlo spomalilo. Prídavné brzdové systémy môžu
byť tiež vybavené tak, aby napomáhali spomaleniu.
V takýchto konfiguráciách je užívateľovi daná úplná kontrola rýchlosti jazdy vozidla.
Všeobecne, sú pre vozidlo určené konkrétne oblasti, ako napríklad vozovky pre automobil.
Niekoľko z týchto plôch môže mať na nich povolený rýchlostný limit, aby bolo možné
povoliť, aby vozidlo mohlo prekročiť takú rýchlostnú hranicu, ale nie nad ňou. Stanovené
rýchlostné limity sa poskytujú v záujme bezpečnosti, aby sa užívateľ obmedzil na bezpečnú
rýchlosť jazdy pre danú oblasť jazdy.
Avšak vzhľadom na celkovú kontrolu, ktorá je daná užívateľovi na určenie rýchlosti vozidla,
tieto rýchlostné limity môžu byť v skutočnosti prerušené. To znamená, že užívateľ vozidla
môže nadmerne ovládať škrtiacu klapku vozidla, čím sa zvýši rýchlosť vozidla nad rámec
bezpečného obmedzenia rýchlosti. Skutočne, v mnohých situáciách cestovanie nad stanovený
limit rýchlosti predstavuje trestný čin.
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V mnohých systémoch, najmä v systémoch založených na automobiloch, sa poskytujú
varovania pre používateľa, aby bol schopný rozpoznať alebo identifikovať uložený rýchlostný
limit. V prípade automobilového systému sú tieto výstrahy zvyčajne vo forme značiek
zobrazených na ceste, ktoré udávajú obmedzenie rýchlosti. Avšak v niektorých situáciách
môžu byť tieto varovania zakryté buď dodatočnou premávkou a/alebo prostredím, t. J.
Napríklad zarastenými kríkmi alebo živými plotmi. To má za následok, že užívateľ buď
chýba, alebo jednoducho nie je schopný detegovať výstrahu, a tak identifikuje uložený
rýchlostný limit. V iných situáciách môže užívateľ vozidla jednoducho ignorovať výstrahy a
prevádzkovať vozidlo na požadovanú rýchlosť, ktorá môže byť väčšia, ako je predpísané
obmedzenie rýchlosti.
Na upozornenie a/alebo potrestanie používateľa za prekročenie stanoveného rýchlostného
limitu sa použilo niekoľko spôsobov. Dobre známe zariadenie, ktoré sa používa v odbore, je
rýchlostná kamera. Rýchlostná kamera je umiestnená na strane cesty a meria rýchlosť
približujúceho sa vozidla. Ak vozidlo jazdí nad určitú rýchlosť (nie nevyhnutne rýchlostný
limit, ale potenciálne rýchlosť mierne vyššia ako rýchlostný limit), kamera sa ovláda tak, aby
fotografie vozidla s prekročením rýchlosti. Alternatívne môže byť kamera jednoducho použitá
na posielanie dát, ako je registrácia vozidla alebo podobne, orgánu na monitorovanie vozidiel.
Orgán na monitorovanie vozidiel môže zahŕňať systém riadenia založený na premávke alebo
typickejšie policajný orgán. Na základe zaslaných informácií môže policajný orgán vydať
určité sankčné opatrenia na potrestanie vodiča za nadmerné prekročenie rýchlosti.
Predchádzajúce metódy alebo systémy sa typicky aktivujú po tom, čo nastala udalosť
prekročenia rýchlosti, a nepozorujú používateľa v reálnom čase alebo takmer v reálnom čase.
To znamená, že v prípade rýchlostnej kamery je užívateľ vozidla potrestaný po zistení
rýchlosti a tým nie je užívateľ upozornený na skutočnosť, že vozidlo sa pohybuje nad
rýchlostným limitom predtým, než ho zachytí kamera.
To znamená, že používateľ si nie je vedomý žiadneho zlého konania predtým, ako sa kamera
aktivuje a používateľ je potrestaný. Systém založený na rýchlostných radaroch sa navyše
spolieha na rýchlostné kamery umiestnené na krajnici, a preto sa detekcia rýchlosti vyskytuje
len v dosahu kamery. Preto je potrebný systém, aby sa poskytlo varovanie, ktoré je ľahko
detekovateľné užívateľom a výhodne adaptívnym systémom, ktorý môže upozorniť užívateľa
na nadmerné rýchlosti na rôznych miestach.
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Jeden takýto systém je navrhnutý v GB 2 429 100 A. Vozidlo obsahuje zariadenie, ktoré je
schopné merať alebo zisťovať polohu vozidla. Typicky je to prijímaním signálu z Global
Positioning System (GPS) zo vzdialeného a aktuálne používaného systému satelitov GPS.
Predpokladajú sa dva systémy; systém na báze palubného zariadenia a systém na báze
vzdialeného servera.
V systéme založenom na palubnom zariadení je zariadenie schopné určiť rýchlosť vozidla,
buď okamžite alebo počas časového obdobia, t.j. priemernú rýchlosť, na základe prijatých
GPS dát. Táto rýchlosť sa porovnáva s mapovými údajmi vrátane všetkých trás a príslušných
rýchlostných obmedzení uložených vo vozidle. Ak určená rýchlosť vozidla prekročí povolený
rýchlostný limit, signál sa odošle na vzdialený server. Na rozdiel od toho, v systéme
založenom na vzdialenom serveri, GPS dáta prijaté zariadením vozidla sú v pravidelných
intervaloch prenášané na server. Preto sú mapové dáta uložené na vzdialenom serveri a
určenie, či je rýchlosť vozidla väčšia ako uložená rýchlostná hranica na serveri, alebo nie. V
obidvoch systémoch sa môže na základe zistenej podmienky prekročenia rýchlosti vydať
trestné opatrenie, ako napr.
Okrem toho, systém GB 2 429 100 A tiež voliteľne opisuje poskytnutie varovania v reálnom
alebo takmer real-time spôsobe, založenom na podmienkach rýchlosti. V tomto ohľade, ak
zariadenie vozidla alebo server zistí, že sa rýchlosť vozidla zvyšuje nad povolenú rýchlosť,
môže sa vydať výstraha, ktorá upozorní vodiča na takýto fakt.
Ďalšie známe techniky je možné nájsť vo WO2012/166059 alebo AU2004202419.
Užívateľ vozidla však môže vyžadovať určité prekročenia rýchlosti, napríklad počas
predbiehania alebo počas jazdy do kopca. Užívateľ môže rovnako dostávať výstrahu, keď je
vozidlo príliš vysoké, a môže sa dostať do stavu, keď je mimo prevádzky. Užívateľ môže tiež
požadovať označenie, či prijímajú správne opatrenia. Na tento účel môžu byť na palube
rýchlomerov, ktoré merajú rýchlosť vozidla, niekedy kalibrované nesprávne, a teda užívateľ
môže dostať varovanie, ale v skutočnosti sa pohybuje na alebo pod povoleným rýchlostným
limitom podľa palubného rýchlomeru.
Preto je cieľom tohto vynálezu poskytnúť adaptívny výstražný systém, ktorý môže nielen
upozorniť používateľa na podmienku prekročenia rýchlosti, ale tiež upozorniť používateľa, či
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užívateľ vykonáva správnu činnosť v reakcii na takúto situáciu alebo nie.
Zhrnutie vynálezu
Predložený vynález je definovaný v pripojených nárokoch. Poskytuje systém na varovanie
užívateľa vozidla, ak vozidlo jazdí nad povoleným obmedzením rýchlosti na mieste, pričom
tento systém obsahuje; prostriedok poskytujúci polohu umiestnený vo vozidle a upravený tak,
aby poskytoval umiestnenie vozidla; určovacie prostriedky umiestnené vo vozidle alebo
vzdialenom serveri a prispôsobené na určovanie obmedzenia rýchlosti na základe polohy
porovnaním umiestnenia vozidla s lokalizačnou databázou, lokalizačnou databázou vrátane
uložených rýchlostných obmedzení na základe polohy pre množstvo miest; porovnávacie
prostriedky umiestnené vo vozidle alebo vzdialenom serveri a prispôsobené na porovnanie
aktuálnej rýchlosti vozidla s miestnym obmedzením rýchlosti uloženým na mieste určeným
určovacími prostriedkami; signalizačné prostriedky poskytnuté vo vozidle a prispôsobené na
vytvorenie riadiaceho signálu reagujúceho na výstup porovnávacieho prostriedku, ktorý
indikuje, že vypočítaná alebo určená aktuálna rýchlosť vozidla prekračuje povolený limit
rýchlosti na mieste, riadiaci signál je prispôsobený aspoň jednému generovanie výstrahy a
automatická kontrola aktuálnej rýchlosti vozidla; a prostriedky na zaistenie zhody poskytnuté
vo vozidle alebo vzdialenom serveri prispôsobené na určenie, či užívateľ alebo vozidlo
vyhovuje riadiacemu signálu, pričom prostriedok na zabezpečenie zhody je prispôsobený na
určenie zhody s riadiacim signálom monitorovaním odozvy vozidla, a ak je užívateľ alebo
vozidlo vyhovuje riadiacemu signálu, signalizačné prostriedky sú prispôsobené na
generovanie signálu zhody na základe výstupu z prostriedku zhody.
Ďalšie uskutočnenie tiež poskytuje prostriedky na prispôsobenie na zmenu riadiaceho signálu
na základe toho, že vozidlo je určené na splnenie riadiaceho signálu.
Ďalšie uskutočnenie tiež poskytuje signalizačné prostriedky prispôsobené na vytvorenie
výstražného signálu ako signálu zhody, ktorý indikuje, že vozidlo vyhovuje riadiacemu
signálu.
Ďalšie uskutočnenie tiež poskytuje prostriedky na prispôsobenie, ktoré sú prispôsobené na
monitorovanie odozvy na riadiaci signál počas vopred stanoveného časového intervalu, a ak je
aktuálna rýchlosť vozidla väčšia ako obmedzenie rýchlosti na základe polohy po vopred
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určenom časovom období, generuje sa druhý riadiaci signál.
Ďalšie uskutočnenie dodatočne poskytuje prostriedok na prispôsobenie, aby sa určilo, či
obmedzenie rýchlosti na základe polohy je stupňovitým obmedzením rýchlosti, a komunikuje
so signalizačnými prostriedkami na poskytnutie špecifického urgentného riadiaceho signálu,
ak je limit rýchlosti založený na polohe. rýchlostného limitu a vozidlo prekročí povolený limit
uložený na základe polohy.
Ešte ďalšie uskutočnenie tiež poskytuje prostriedky na prispôsobenie, ktoré sú prispôsobené
na monitorovanie spomalenia vozidla, pričom spomalenie je indikátorom odozvy na riadiaci
signál alebo prostriedok na prispôsobenie je prispôsobený na monitorovanie aktivácie
komponentu vozidla, ovládaný komponent a schopný ovplyvniť rýchlosť vozidla.
Ďalšie uskutočnenie poskytuje prostriedky na zabezpečenie zhody s palubným úložným
priestorom na ukladanie obmedzenia rýchlosti uloženého na mieste a aktuálnej rýchlosti
vozidla v prvom čase, pričom vozidlo je vybavené prostriedkami na určovanie rýchlosti na
výpočet alebo určenie druhej aktuálnej rýchlosti vozidla. vozidlo v druhom čase, pričom
spomalenie je určené prostriedkom zhody na základe rozdielu medzi druhou rýchlosťou
vozidla a prvou rýchlosťou vozidla a rozdielom medzi druhým a prvým časom.
Predložený vynález tiež poskytuje spôsob varovania užívateľa vozidla, ak vozidlo jazdí nad
povoleným obmedzením rýchlosti na základe polohy, pričom spôsob zahŕňa; detekčný krok
na zistenie polohy vozidla; rozhodovací krok na určenie obmedzenia rýchlosti na základe
polohy porovnaním umiestnenia vozidla s informáciami o umiestnení uloženými v
lokalizačnej databáze, informácie o polohe vrátane obmedzení rýchlosti uložených na základe
polohy pre množstvo miest; porovnávací krok na porovnanie prvej aktuálnej rýchlosti vozidla
s uloženým rýchlostným limitom na základe polohy; krok generovania na generovanie
riadiaceho signálu, ktorý reaguje na výsledok porovnávacieho kroku, riadiaci signál indikuje,
či prvá prúdová rýchlosť vozidla prekročí obmedzenie rýchlosti na základe polohy, pričom
riadiaci signál je prispôsobený jednému z: generovania varovanie, automaticky riadi aktuálnu
rýchlosť vozidla alebo ich kombináciu; a krok zhody na monitorovanie odozvy vozidla na
riadiaci signál a na určenie zhody, ak užívateľ alebo vozidlo vyhovuje riadiacemu signálu, a
ak užívateľ alebo vozidlo vyhovuje riadiacemu signálu, vytvára signál zhody.
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Ďalšie uskutočnenie tiež zahŕňa poskytnutie druhej prúdovej rýchlosti vozidla tak, že krok
zhody sa vykonáva porovnaním prvej aktuálnej rýchlosti vozidla s druhou prúdovou
rýchlosťou vozidla.
Ďalšie uskutočnenie zahrňuje zmenu riadiaceho signálu, keď je detegovaná zhoda s riadiacim
signálom.
Ďalšie uskutočnenie tiež zahrňuje monitorovanie odozvy počas vopred nastaveného časového
obdobia a po uplynutí vopred nastaveného časového intervalu sa druhá prúdová rýchlosť
vozidla porovnáva s rýchlostným limitom založeným na polohe tak, že ak je druhá prúdová
rýchlosť vozidlo je väčšie ako obmedzenie rýchlosti uložené na základe polohy, je
generovaný druhý riadiaci signál a ak je druhá prúdová rýchlosť vozidla menšia ako limit
uložený na základe polohy, vypne sa generovanie riadiaceho signálu, druhý riadiaci signál je
prispôsobený jednému z: generovania druhého varovania, automatickej regulácie aktuálnej
rýchlosti vozidla alebo ich kombinácie.
Ďalšie uskutočnenie poskytuje prvú aktuálnu rýchlosť vozidla určenú prvýkrát a druhú
aktuálnu rýchlosť vozidla určenú druhýkrát, druhýkrát neskôr ako prvý čas. Krok zhody
zahŕňa porovnanie prvej aktuálnej rýchlosti vozidla a druhej aktuálnej rýchlosti vozidla, aby
sa určila zhoda vozidla s riadiacim signálom, a ak je rozdiel medzi prvým a druhým časom
väčší ako rozdiel medzi prvým a druhým časom. a ak je aktuálna rýchlosť vozidla väčšia ako
obmedzenie rýchlosti na mieste podľa vopred stanoveného časového intervalu, generuje sa
druhý riadiaci signál.
Ďalšie uskutočnenie tiež zahrňuje vykonanie zhody monitorovaním spomalenia vozidla,
pričom spomalenie indikuje odozvu na riadiaci signál, alebo monitorovaním interakcie
užívateľa so zložkou vozidla, ktorá je prispôsobená na riadenie rýchlosti vozidla.
Ďalšie uskutočnenie ďalej obsahuje krok skladovania na ukladanie zákonného obmedzenia
rýchlosti na základe polohy a prvej aktuálnej rýchlosti vozidla pri prvom výpočte alebo
určovaní druhej prúdovej rýchlosti vozidla v druhom čase a kde spomalenie na vozidle sa
vykoná na druhom mieste. rozdielu medzi druhou rýchlosťou vozidla a prvou rýchlosťou
vozidla a rozdielom medzi druhým a prvým časom.
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Stručný opis výkresov
Lepšie pochopenie vlastností a výhod predloženého vynálezu sa získa odkazom na
nasledujúci podrobný opis, ktorý uvádza ilustratívne uskutočnenia iba ako príklad, v ktorom
sú použité princípy vynálezu a priložené výkresy:
Obrázok 1 znázorňuje zjednodušený prehľad základných prvkov použitých v systéme na
zisťovanie, či vozidlo jazdí rýchlosťou väčšou, ako je stanovené obmedzenie rýchlosti na
základe polohy.
Obrázok 2 znázorňuje podrobnejší pohľad na základné prvky znázornené na obr.1.
Obrázok 3a znázorňuje jednu možnú konfiguráciu prvkov znázornených na obr.2.
Obrázok 3b znázorňuje alternatívnu konfiguráciu prvkov znázornených na obr.2.
Obrázok 4 zobrazuje príkladný spôsob určenia na určenie podmienky prekročenia rýchlosti a
súladu s generovaným výstražným signálom.
Obrázok 5a zobrazuje príklad konfigurácie prostriedkov na dosiahnutie zhody.
Obrázok 5b znázorňuje ďalšiu príkladnú konfiguráciu prostriedku zhody.
Obrázok 6 znázorňuje príkladný spôsob použitia prostriedkov na dosiahnutie zhody z obr. 5a
a 5b.
Obrázok 7 zobrazuje príklad grafu rýchlosti vs. času na vysvetlenie niekoľkých príkladných
algoritmov použitých na určenie zhody užívateľa alebo vozidla.
Obrázok 8 zobrazuje časový príklad grafu rýchlosti v závislosti od času na vysvetlenie určenia
oblasti, kde nie je potrebná žiadna zhoda.
Obrázok 9 zobrazuje spôsob implementácie obtokového systému na obchádzanie generovania
riadiaceho alebo signálu zhody.
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Detailný opis vynálezu
Základný koncept vynálezu je opísaný s ohľadom na obr. 1 a obr. 2. Obr. 1 znázorňuje
implementovaný systém s ohľadom na použité zariadenia, zatiaľ čo obr. 2 znázorňuje prístup
blokovej schémy k rôznym použitým komponentom.
Obr. 1 znázorňuje vozidlo 2, zariadenie 4 poskytujúce polohu a vzdialený server 6. Zariadenie
4 poskytujúce polohu je všeobecne umiestnené zvonka vozidla 2 a poskytuje údaje o polohe,
ktoré indikujú polohu alebo polohu vozidla 2 vozidla. 2. Vo výhodnom uskutočnení zariadenie
4 na poskytovanie polohy je satelit GPS, ktorý poskytuje GPS signál vozidlu 2. GPS signál
obsahuje údaje o polohe, tj priestorové súradnice, ako aj časové údaje udávajúce
synchronizovaný čas. Zariadenie 4 na poskytovanie polohy môže byť akékoľvek zariadenie 4
na poskytovanie polohy a nie je obmedzené len na satelitný systém. Zariadenie 4 na zaistenie
polohy skutočne poskytuje presné alebo približné umiestnenie vozidla 2 a tu sa uvažuje o
akomkoľvek takomto zariadení. Zariadenie 4 na poskytovanie polohy môže byť napríklad
umiestnené vo vozidle alebo na vozidle 2. Zariadenie 4 na poskytovanie polohy môže byť
prispôsobené na nepretržité poskytovanie polohových dát alebo na poskytovanie údajov
prerušovane, t.j. raz za milisekundu.
Vozidlo 2 je vybavené palubným zariadením 8. Palubné zariadenie 8 môže byť samostatným
komponentom alebo môže byť integrálne vytvorené s vozidlom 2 a napríklad dodávané s
vozidlom 2. Takéto palubné zariadenie 8 môže byť integrálne vytvorené s napríklad
navigačný systém vozidla 2. Palubné zariadenie 8 je prispôsobené na prijímanie signálu zo
zariadenia 4 poskytujúceho polohu, ktoré indikuje polohu vozidla 2. Vo výhodnom
uskutočnení je signál zo zariadenia 4 poskytujúceho polohu signál GPS.
Ako je podrobnejšie diskutované nižšie, palubné zariadenie 8 je schopné komunikovať so
vzdialeným serverom 6. Vzdialený server 6 môže byť umiestnený v ktoromkoľvek mieste;
vzdialený server 6 môže byť umiestnený vo veľkej vzdialenosti od vozidla 2, t.j. telefónny
sieťový vysielač/prijímač alebo vzdialený server 6 môže byť v blízkosti vozidla 2, napríklad
umiestnený na signálnych stĺpcoch existujúcej vozovky. Táto komunikácia môže byť iba
jednosmerná, ale výhodne je obojsmerná, takže vzdialený server 6 môže tiež komunikovať s
palubným zariadením 8. Môže sa použiť akákoľvek forma komunikácie. Komunikácia môže
byť napríklad prostredníctvom bezdrôtového internetu alebo prostredníctvom existujúcej
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telefónnej siete. Podrobnosti komunikačného typu a spôsobu tu nie sú diskutované a malo by
byť ocenené, že môže byť použitý akýkoľvek vhodný komunikačný systém.
Avšak vzhľadom na obr. 1 je jasné, že signál má byť odoslaný z palubného zariadenia 8 do
vzdialeného servera 6, alebo naopak. V tomto prípade môže byť signál identifikovaný
akýmkoľvek mysliteľným spôsobom, ale výhodne je signál zakódovaný pomocou
jedinečného kódu do každého palubného zariadenia 8. Napríklad palubné zariadenie 8 môže
byť naprogramované podľa jedinečného kódu, ako je napríklad vozidlo alebo podobne. V
tomto príklade môže byť signál odoslaný z palubného zariadenia kódovaný do jedinečného
kódu a prenesený na vzdialený server 6. Vzdialený server 6 môže byť schopný určiť
jedinečný kód a kódovať akékoľvek signály, ktoré sa majú poslať späť do palubného
zariadenia. 8 s použitím jedinečného kódu. Toto môže byť primárne využité na zníženie
interferencie medzi signálmi z iných vozidiel 2 a na zaistenie prijatia správneho signálu.
Môže byť použitá akákoľvek technika redukcie interferencie, napríklad frekvenčné
multiplexovanie alebo podobne. V skutočnosti, keď sa používa telefónna sieť, akýkoľvek
prenos z palubného zariadenia 8 sa môže jednoducho prispôsobiť existujúcej technike
plánovania alebo rušenia, ktorá sa používa v telefónnej sieti.
Ďalší systém môže využiť použitie systému výberu mýta, ktorý je určený na komunikáciu s
úradom na výber mýta, keď vozidlo 2 prechádza oblasťou, kde sa vykonáva určité mýto. V
tomto ohľade môže systém vyberania mýta komunikovať so sieťou na výber mýta, ktorá
môže byť rozšírená sieť, alebo to môže byť lokálnejšia sieť, t. J. Prítomná len v špecifickom
úseku cesty. V každom prípade je systém výberu mýta registrovaný konkrétnemu
používateľovi alebo vozidlu 2, a teda bezpečne komunikuje so sieťou výberu mýta. Typicky je
systém výberu mýta oddelený komponent, ktorý je pripevnený k vozidlu 2, ale takýto
komponent môže byť integrálne vytvorený s inými vozidlami 2. Palubné zariadenie 8 podľa
tohto vynálezu môže byť integrálne vybavené systémom výberu mýta a môže byť využívať
alebo "naložiť" s komunikačným systémom systému výberu mýta.
Vzdialený server 6 je prispôsobený na spracovanie signálu prenášaného z palubného
zariadenia 8. Spracovanie je opísané podrobnejšie nižšie, ale v podstate vzdialený server 6
vydáva upozornenie vozidlu 2, ak je prekročený limit uložený na základe polohy. Vzdialený
server 6 môže byť tiež spojený s autoritným systémom 20 tak, že keď sa zistí, že rýchlosť
vozidla 2 je vyššia ako uložená rýchlosť, vzdialený server 6 vyšle signál upozorňujúci orgány,
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ako je polícia.
Obr. 2 znázorňuje funkčné usporiadanie systému na zisťovanie, či vozidlo jazdí alebo
nepreváža rýchlosťou väčšou, ako je limit uložený na základe polohy. Obr. 2 znázorňuje
určovacie prostriedky 10, ktoré sú určené na určenie obmedzenia rýchlosti uloženého na
mieste. Určovací prostriedok 10 vykonáva takúto úlohu na základe informácií poskytnutých
zariadením 4 na poskytovanie polohy a lokalizačnou databázou 12. Lokalizačná databáza 12
je v podstate databáza alebo zoznam miest s pridelenými obmedzeniami rýchlosti. To
znamená, že lokalizačná databáza 12 môže obsahovať sériu polohových súradníc, pričom
každému súradnici je priradený rýchlostný limit. Okrem toho, alebo alternatívne, môže
lokalizačná databáza 12 obsahovať rozsah súradníc, ktoré definujú určitý rýchlostný limit
alebo určitú "oblasť", kde sa ukladá obmedzenie rýchlosti. V tomto prípade sa môže určiť, že
súradnicové informácie zo zariadenia 4 poskytujúceho polohu sú v rozsahu dvoch
súradnicových miest identifikujúcich obmedzenie rýchlosti. Lokalizačná databáza 12 môže
obsahovať kompletnú "mapu" dát pre celú dopravnú sieť, alebo môže obsahovať iba jej časť;
to znamená, že lokalizačná databáza 12 je zmenená na základe umiestnenia vozidla 2 alebo
vzdialeného servera 6.
Lokalizačná databáza 12 nie je v podstate obmedzená na to, aby obsahovala vládne údaje o
vynútených rýchlostných obmedzeniach, a môže obsahovať odporúčania týkajúce sa rýchlosti
poradenstva alebo podobne. Napríklad úsek vozovky vrátane známej oblasti náchylnej k
nehodám (nehoda na čiernom mieste) môže byť dodaný s odporúčaním rýchlosti poradenstva.
To znamená, že súradnice umiestnenia tejto čiernej škvrny môžu byť vybavené poradenskou
rýchlosťou, ktorá je nižšia, ako je skutočný limit rýchlosti. Niektoré oblasti môžu byť rovnako
vybavené návrhom rýchlosti, ktorý je vyšší ako predpísaný rýchlostný limit. Napríklad úsek
cesty pred strmým kopcom môže vyžadovať, aby malé vozidlá alebo ťažké nákladné vozidlá
zrýchlili na rýchlosť, ktorá presahuje povolený rýchlostný limit, aby mohli dosiahnuť vrchol
kopca. Kvôli uľahčeniu čítania bude tu uvedená rýchlostná hranica diskutovaná s odkazom na
aktuálnu povolenú rýchlostnú hranicu, ale je potrebné poznamenať, že uložený rýchlostný
limit môže byť poradovým limitom alebo návrhom. Lokalizačná databáza môže byť tiež
aktualizovaná tak, aby zahŕňala zmeny v povolených rýchlostných obmedzeniach na základe
polohy, alebo aby zahŕňala dočasné zmeny obmedzení uložených na základe polohy, ktoré sú
dočasne vynucované. Takéto dočasné obmedzenia rýchlosti sa často presadzujú v oblastiach,
kde dochádza k inžinierskym prácam alebo podobne.
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Určovací prostriedok 10 je teda schopný určiť uloženú rýchlostnú hranicu z lokalizačnej
databázy 12 a zariadenia 4 poskytujúceho polohu. Tento uložený limit rýchlosti je potom
poskytnutý porovnávacím prostriedkom 14, pričom porovnanie medzi uloženým rýchlostným
limitom a aktuálnou rýchlosťou vozidlo 2. Aktuálna rýchlosť vozidla 2 môže byť zaistená
prostriedkami 16 poskytujúcimi rýchlosť alebo aktuálna rýchlosť vozidla 2 môže byť určená
porovnaním údajov o polohe alebo polohy vrátane príslušného času. To znamená, že
prostriedok 16 poskytujúci rýchlosť môže byť rýchlomer alebo podobne a môže poskytovať
porovnávacie prostriedky 14 s rýchlosťou založenou na otáčaní kolies vozidla 2 alebo
otáčaním motora. Alternatívne alebo dodatočne môže prostriedok 16 poskytujúci rýchlosť
poskytovať aktuálnu rýchlosť vozidla na základe porovnania dvoch alebo viacerých prípadov
prijatých GPS dát. Prostriedok 16 poskytujúci rýchlosť môže byť tiež integrálne vytvorený s
porovnávacími prostriedkami 14.
Porovnávací prostriedok 14 teda porovnáva aktuálnu rýchlosť vozidla 2 s určeným
obmedzením rýchlosti uloženým na mieste. Porovnanie môže v najzákladnejšej forme
poskytnúť dva výsledky, hoci systém poskytujúci dva alebo viac výsledkov je tiež uvažovaný
nižšie. Porovnávací prostriedok 14 môže určiť, že aktuálna rýchlosť vozidla 2 je buď rovnaká
alebo menšia ako uložená rýchlostná hranica na základe polohy, alebo že aktuálna rýchlosť
vozidla 2 je väčšia ako obmedzenie rýchlosti na základe polohy. Alternatívne, porovnávacie
prostriedky 14 môžu určiť, že aktuálna rýchlosť vozidla 2 je buď menšia, ako je uložená
rýchlostná hranica na základe polohy, alebo že aktuálna rýchlosť vozidla 2 je rovnaká alebo
väčšia, ako je rýchlosť uložená na základe polohy.
Napríklad, ak sa zistí, že aktuálna rýchlosť vozidla 2 je nižšia alebo rovná rýchlostnému
limitu na základe polohy, potom sa určí, že vozidlo 2 sa pohybuje v rámci bezpečného a
zákonného obmedzenia rýchlosti sa analyzuje inštancia polohových dát. Ak sa na druhej
strane určí, že aktuálna rýchlosť vozidla 2 je väčšia ako limit uložený na základe polohy,
potom porovnávacie prostriedky 14 môžu vyslať signál signalizačným prostriedkom 18, aby
sa aktivovali signalizačné prostriedky 18. Signalizačné prostriedky 18 môžu generovať
riadiaci signál, pričom riadiaci signál môže aktivovať aspoň jedno z varovania a riadenia
vozidla.
Výstraha je typicky indikácia pre používateľa vozidla 2, že aktuálna rýchlosť vozidla 2 je
väčšia, ako je limit uložený na základe polohy. Toto upozornenie môže zahŕňať akýkoľvek typ
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varovania, ale prednostne je to vizuálne alebo zvukové varovanie alebo ich kombinácia.
Vizuálnym varovaním môže byť napríklad komponent vyžarujúci svetlo, nakonfigurovaný na
osvetlenie, keď prijíma signál zo signalizačných prostriedkov 18, alebo bzučiak alebo
zosilňovač, nakonfigurovaný tak, aby zneli pri prijímaní signálu zo signalizačných
prostriedkov 18.
Na tento účel môžu byť tiež poskytnuté zobrazovacie prostriedky na zobrazenie vizuálneho
varovania. To by mohlo zahŕňať čelný displej (HUD) alebo podobný, ktorý je prispôsobený
napríklad na osvetlenie časti čelného skla vozidla 2. V tomto ohľade môže byť HUD
prispôsobený na zobrazovanie textového varovania navyše k symbolu alebo na varovaní
založenom na obraze. V tejto konfigurácii sa na čelnom skle vozidla 2 zobrazí výstraha tak, že
užívateľ môže pozorovať varovanie a zároveň byť schopný pozorovať vozovku priamo pred
vozidlom 2. HUD sú v odbore dobre známe a podrobná diskusia je vynechaný.
Okrem toho, alebo alternatívne, signalizačné prostriedky 18 môžu aktivovať riadenie vozidla
v odozve na signál z porovnávacích prostriedkov 14. V tomto ohľade sa generuje riadiaci
signál vozidla a poskytuje sa tak, aby riadil vozidlo 2.
Napríklad pre automobil môže byť riadiacim signálom vozidla signál, ktorý môže ovládať
systém riadenia motora automobilu, a tým obmedziť obmedzenie výkonu automobilu, čím
zodpovedajúcim spôsobom obmedzuje prúdovú rýchlosť. Riadiaci signál vozidla nemusí
nutne riadiť motor alebo motor vozidla 2, ale môže byť dodatočne alebo alternatívne spojený
s brzdovým systémom vozidla 2 alebo podobne. V niektorých usporiadaniach môže byť
výstraha upozornením, že riadiaci signál vozidla sa používa, tj obmedzuje aktuálnu rýchlosť
vozidla 2. Môže sa použiť výstraha, napríklad „Vozidlo je teraz obmedzené na ...“, príkladom.
Uvažuje sa tiež o usporiadaní, v ktorom je porovnávací prostriedok 14 prispôsobený na
porovnanie niekoľkých hodnôt pre každú polohu alebo polohu. To znamená, že obmedzenie
rýchlosti na základe polohy je jednoducho jedna hodnota a môže byť poskytnutá aj druhá
(alebo nasledujúca) hodnota. V tomto prípade sa určilo obmedzenie rýchlosti na základe
polohy ako prvý prah a druhá hodnota sa určila ako druhá prahová hodnota. Napríklad
obmedzenie rýchlosti na základe polohy môže byť 50 km/h pre konkrétne miesto. Druhá
prahová hodnota môže byť väčšia ako táto hodnota, napríklad 55 km/h. Porovnávací
prostriedok 14 je teda prispôsobený na porovnanie aktuálnej rýchlosti vozidla 2 s jedným
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alebo viacerými prahovými hodnotami a vytvára zodpovedajúci signál, ktorý sa má poslať do
signalizačných prostriedkov 18.
Napríklad vozidlo 2, pohybujúce sa rýchlosťou 53 km/h, prechádza cez prvý prah, ale pod
druhým prahom. V tomto prípade môže byť prvý riadiaci signál generovaný signalizačnými
prostriedkami 18 indikujúcimi, že vozidlo 2 by malo spomaliť, napr. Varovné upozornenie. Ak
sa však vozidlo pohybuje rýchlosťou 57 km/h, porovnávacie prostriedky 14 určujú, že vozidlo
2 sa pohybuje nad druhým prahom a tým umožňuje signalizačným prostriedkom 18
generovať druhý riadiaci signál. Druhým riadiacim signálom môže byť dodatočné varovanie,
ako je správa alebo alarm alebo podobne. Druhý riadiaci signál môže tiež informovať
užívateľa, že vozidlo 2 je monitorované orgánmi alebo že bolo vydané represívne opatrenie v
dôsledku toho, že užívateľ nedodržal prvý riadiaci signál. Podobne, namiesto (alebo navyše)
druhého riadiaceho signálu môže byť riadiaci signál vozidla vydaný, keď vozidlo 2 prechádza
cez druhý prah. Ktorékoľvek z vyššie uvedených upozornení a riadiacich signálov vozidla
môže tvoriť prvý a druhý riadiaci signál.
V podstate sa môže použiť odstupňovaný systém riadiacich signálov tak, že sa poskytuje rad
rôznych riadiacich signálov, vrátane rôznych varovaní a/alebo rôznych riadiacich signálov
vozidla. Tiež môže byť použitý akýkoľvek počet prahových hodnôt v závislosti od špecifickej
konfigurácie systému alebo umiestnenia vozidla 2. V tomto ohľade môžu byť prahy uložené v
spojení so súradnicami umiestnenia uloženými v lokalizačnej databáze 12 alebo prahy môžu
byť vypočítať z obmedzenia rýchlosti uloženého na mieste. Druhá prahová hodnota môže byť
napríklad určité percento, napríklad 110%, obmedzenia rýchlosti na základe polohy. Typicky
bude druhá prahová hodnota väčšia ako limit uložený na základe polohy alebo prvý prah.
Nemusí to však byť tak a v skutočnosti môže byť druhá alebo prvá prahová hodnota nižšia
ako obmedzená rýchlosť uložená na základe polohy - ako je opísané v súvislosti s vyššie
uvedenými miestami nehody.
Keď je generovaný riadiaci signál, je dodávaný do zodpovedajúcich komponentov vozidla 2.
Výstraha môže byť navrhnutá tak, aby vyvolala odozvu užívateľa vozidla 2, zatiaľ čo riadiaci
signál vozidla môže byť navrhnutý tak, aby automaticky inicioval reakciu na vozidlo.
spomalenie vozidla 2. V prípade varovania má užívateľ dve možné reakcie. Buď užívateľ
ovláda škrtiacu klapku negatívnym spôsobom, t.j. zmenšuje polohu škrtiacej klapky, alebo
užívateľ ovláda brzdový systém vozidla 2.
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Okrem toho môže byť systém nakonfigurovaný tak, aby poskytoval prediktívny alebo
predbežný výstražný systém. Prvým príkladom môže byť generovanie varovania, ako
riadiaceho signálu, založeného na zmene obmedzenia rýchlosti uloženého na základe polohy to znamená, keď sa na mieste uložený rýchlostný limit zvyšuje alebo znižuje. Toto môže byť
uskutočnené monitorovaním polohy a možných smerov vozidla 2 na základe polohových dát.
Signalizačné prostriedky 18 môžu byť teda prispôsobené tak, aby poskytovali varovanie s
meniacim sa rýchlostným limitom, aby upozornili užívateľa, že v ďalšom úseku cesty bude
uplatnený iný uložený rýchlostný limit.
Okrem toho môže byť dočasne uložených niekoľko uložených rýchlostných limitov, ako je
uvedené vyššie. V niektorých situáciách môžu tieto uložené rýchlostné limity zahrňovať
odstupňovaný limit, čím sa limit zníži stupňovito z určitej rýchlosti na bezpečnú hranicu. V
niektorých prípadoch sa používajú v oblastiach, v ktorých prebieha údržba. Takéto stupňovité
obmedzenia rýchlosti využívajú odstupňovanú zmenu na základe vzdialenosti. To znamená,
že rýchlostný limit môže byť uložený v prvej vzdialenosti, v druhej vzdialenosti v inej
vzdialenosti (napríklad 500 m) a v tretej vzdialenosti v ďalšej vzdialenosti (napríklad 300 m).
Pri každom rýchlostnom limite znižovania sa zmeny v rýchlostnom limite typicky vyskytujú
po rovnakej odstupňovanej vzdialenosti, a preto sa uvažuje o systéme, ktorý môže poskytnúť
uložený rýchlostný limit sekvenčným spôsobom na základe počiatočného zistenia obmedzenia
rýchlosti. , To znamená, že riadiaci signál sa generuje v prvej vzdialenosti a po druhej
vzdialenosti (500 m) sa automaticky uloží obmedzenie rýchlosti, bez ohľadu na signál zo
vzdialeného servera. vybavené palubnou pamäťou, napríklad v palubnom zariadení 8, ktoré je
prispôsobené na uloženie uloženého obmedzenia rýchlosti a indikáciu, že rýchlostný limit je
stupňovitým obmedzením rýchlosti. Palubné zariadenie 8 potom môže byť naprogramované
zodpovedajúcim algoritmom na výpočet vydávania rôznych riadiacich signálov v závislosti
od aktuálnej rýchlosti vozidla 2.
Alternatívne alebo navyše môže byť použitý prediktívny systém zrýchlenia. V tomto prípade
môže systém monitorovať zrýchlenie vozidla 2 a vydávať riadiaci signál predtým, ako vozidlo
2 prekročí povolený limit rýchlosti na základe polohy. Toto môže byť užitočné napríklad
vtedy, keď vozidlo 2 zrýchli pri väčšej ako normálnej rýchlosti a na základe určitého
algoritmu sa určí, že po uplynutí vopred stanoveného časového intervalu pri rovnakom
zrýchlení vozidlo 2 prekročí uložené hodnoty. rýchlostné obmedzenia. Môže sa vydať
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varovanie upozorňujúce na obavy, ako napríklad „Sledujte svoju rýchlosť“ alebo „Rýchlostný
limit je ...“, čím upozorní používateľa, aby skontroloval ich rýchlosť a prípadne zmenil
zrýchlenie. Môže byť tiež použitý prediktívny lokalizačný systém, ktorý zahŕňa vydávanie
riadiaceho signálu pred prítomnosťou aktuálneho uloženého obmedzenia rýchlosti. Riadiaci
signál môže byť napríklad vydaný 100 metrov od zmeny rýchlostného limitu, takže užívateľ
môže spomaliť vozidlo 2 nadol. Druhý alebo viac riadiacich signálov sa môže generovať, ak
je to vhodné, po vstupe do oblasti s novým uloženým obmedzením rýchlosti.
V niektorých situáciách nie je rýchlosť umiestnenia obmedzená, a preto nemá obmedzenie
rýchlosti na základe polohy. V týchto prípadoch môže operátor alebo programátor
lokalizačnej databázy 12 vybrať hodnotu, ktorá je nedostupná, t.j. hodnotu pre rýchlostný
limit, ktorý je príliš veľký na to, aby vozidlo 2 získalo. Týmto spôsobom sa rýchlosť "limit"
nedá ľahko rozbiť a tak sa nemusí generovať riadiaci signál. Systém podľa tohto vynálezu
môže mať zabudovaný systém na ignorovanie určitej hodnoty. Napríklad uložený rýchlostný
limit môže byť nastavený na hodnotu vrátane desatinného miesta, napríklad 25,5 km/h - tieto
obmedzenia rýchlosti nie sú prítomné. Porovnávací prostriedok 14 teda vždy vydáva signál,
ktorý indikuje, že užívateľ cestuje bezpečnou rýchlosťou bez ohľadu na skutočnú rýchlosť
vozidla 2.
Ako alternatíva, alebo okrem toho, na generovanie signálu na aktiváciu signalizačných
prostriedkov 18, môže porovnávací prostriedok 14 poslať signál indikujúci výsledok
porovnania s autoritným systémom 20. Autoritatívny systém 20 potom môže na dáta podľa
toho reagovať , Orgánový systém 20 sa môže napríklad rozhodnúť, že vydá užívateľovi jemné
alebo represívne opatrenie v závislosti od závažnosti podmienky prekročenia rýchlosti, t.j.
rozdielu medzi aktuálnou rýchlosťou vozidla 2 a uloženým obmedzením rýchlosti na základe
polohy. Alternatívne môže orgánový systém 20 jednoducho vydať vzdelávaciu správu, ak je
rozdiel v rýchlosti nízky, pričom vzdelávacie posolstvo je určené na informovanie a
vzdelávanie používateľa o uloženom rýchlostnom limite alebo predchádzajúcich prípadoch,
keď používateľ prekročil uložený rýchlostný limit. Toto sa môže uskutočniť vydaním listu v
pošte alebo prostredníctvom komunikácie s komunikačným zariadením používateľa;
napríklad vydaním SMS správy alebo e-mailu na zariadenie používateľa. Poskytnutie tohto
prepojenia umožňuje orgánom, ako je polícia, monitorovať rýchlosť vozidiel 2 bez toho, aby
boli prítomní na strane cesty.
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V niektorých prípadoch je palubné zariadenie 8 zaregistrované konkrétnemu používateľovi.
Okrem toho môže palubné zariadenie 8 obsahovať identifikačné prostriedky, ako je
rozpoznávanie odtlačkov prstov, na identifikáciu používateľa vozidla 2. Môže sa tiež použiť
systém, ktorý kontroluje identitu používateľa pred každou jazdou, alebo v každom vozidle 2
tak, že , aj keď užívateľ prevádzkuje iné vozidlo 2, orgány môžu monitorovať tohto
konkrétneho používateľa.
Na tento účel môže byť autoritatívny systém 20 spojený s, alebo môže obsahovať svoje
vlastné úložné prostriedky 22. Úložný prostriedok 22 môže byť prispôsobený na ukladanie dát
týkajúcich sa vozidla 2. Skladovacie prostriedky 22 môžu ukladať všetky údaje pre vozidlo 2,
to znamená, že všetky miesta vozidla 2 a rýchlosti v týchto miestach, alebo skladovacie
prostriedky 22 môžu ukladať len prípady prekročenia rýchlosti. Potom môže byť poskytnutý
záznam rýchlosti vozidla, ktorý môže byť užitočný niekoľkými spôsobmi. Denník môže byť
použitý v súdnom konaní, napríklad ako dôkaz, že vozidlo 2 v určitom mieste zrýchlilo, alebo
že je známe, že užívateľ často otáča. Alternatívne môže byť log použitý na označenie
"dobrého" správania užívateľa, t. J. Toto môže byť vydané vo forme pravidelného listu alebo
štatistických informácií - napríklad každé dva týždne alebo mesačne atď.
List alebo štatistické informácie, ako napríklad graf, môžu obsahovať systém hodnotenia, aby
sa určilo, ako dobre si užívateľ vozidla 2 udržal zákonnú rýchlosť pri prevádzke vozidla 2.
Užívateľ vozidla 2 môže byť skutočne vybavený jedinečný kód alebo heslo, ktoré umožňujú
užívateľovi prezerať dáta v úložných prostriedkoch 22 prostredníctvom internetu alebo
podobne, takže užívateľ môže sledovať svoje vlastné záznamy o riadení. Alternatívne, alebo
navyše, log môže byť dodaný poisťovniam alebo podobne, takže poistné môže byť vypočítané
na základe zaznamenaných informácií.
Usporiadanie znázornené na obr. 2 tiež zobrazuje prostriedok 30 na dodržanie súladu.
Prostriedok 30 na zhodu je podrobnejšie diskutovaný nižšie, ale aspektom predloženého
vynálezu je poskytnúť prostriedky 30 na zabezpečenie zhody, ktoré môžu zistiť, či užívateľ
vyhovuje alebo nie. s generovaným riadiacim signálom a v niektorých ďalších
uskutočneniach stupeň, do ktorého užívateľ vyhovuje. Kompenzačný prostriedok 30 môže
byť umiestnený buď vo vzdialenom serveri 6, ale výhodne vo vozidle 2.
S odkazom na obr. 3a a 3b. Obr. 3a zobrazuje väčšinu komponentov vo vozidlovom zariadení
8, ktoré je umiestnené vo vozidle 2. Špecificky, palubné zariadenie 8 v tomto usporiadaní
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obsahuje určovacie prostriedky 10, porovnávacie prostriedky 14, prostriedky 16 na určovanie
rýchlosti a signalizačné prostriedky 18. Zariadenie na palube 8 môže voliteľne obsahovať
zariadenie 4 na poskytovanie polohy, hoci toto je výhodne GPS satelit (vonkajší k vozidlu 2),
ktorý poskytuje informácie o polohe priamo určujúcim prostriedkom 10. Prostriedky 16 na
určovanie rýchlosti môžu byť poskytnuté ako rýchlomer alebo môžu byť prostriedkom na
výpočet aktuálnej rýchlosti vozidla 2 na základe údajov o polohe, ako je uvedené vyššie.
Lokalizačná databáza 12 môže byť poskytnutá buď interne k palubnému zariadeniu 8, alebo
zvonka k nemu, a môže byť poslaná do palubného zariadenia 8 a konkrétnejšie k určovaciemu
prostriedku 10. Lokalizačná databáza 12 môže byť uložená na vzdialenom serveri 6, pre alebo
v pamäti palubného zariadenia 8. V tomto ohľade môže byť lokalizačná databáza 12, ktorá je
odoslaná do palubného zariadenia 8, iba časťou celkovej lokalizačnej databázy 12. To
znamená, že lokalizačná databáza 12 uložená v vzdialený server 6 je úplná "mapa" dát, zatiaľ
čo segment poslaný do palubného zariadenia 8 môže byť údaj v určitom polomere vozidla 2,
napríklad 10 km. V tomto prípade môže byť lokalizačná databáza 12 uložená vo vozidle 2
priebežne aktualizovaná alebo môže byť aktualizovaná na základe určitej vzdialenosti určenej
rozdielom medzi polohovými údajmi. Aktualizácia sa môže napríklad vyskytnúť po každých
5 km. To umožňuje jednoduchú aktualizáciu lokalizačnej databázy 12 a znižuje nároky na
pamäť palubného zariadenia 8.
V usporiadaní na obr. 3a určovací prostriedok 10 určuje obmedzenie rýchlosti založené na
polohe, založené na prijatých polohových údajoch, ktoré sa potom pošlú porovnávacím
prostriedkom 14. Ako bolo uvedené vyššie, databáza 12 miest môže byť uložená vo vozidle 2
alebo palubné zariadenie 8, alebo môže byť zaslaná požiadavka na vzdialený server 6 na
dodanie lokalizačnej databázy 12 do vozidla 2 - napríklad, keď je vozidlo 2 zapnuté a motor
naštartovaný. Porovnávací prostriedok 14 potom určuje podmienku zrýchlenia alebo nie
zrýchlenia na základe aktuálnej rýchlosti vozidla poskytnutej prostriedkom 16 poskytujúcim
rýchlosť.
Ak vozidlo 2 prekročí rýchlosť (aktuálna rýchlosť vozidla je väčšia ako povolená rýchlosť
uložená na danom mieste), môže nastať jedna z dvoch situácií. Signál môže byť poslaný z
porovnávacieho prostriedku 14 do signalizačného prostriedku 18 aj do vzdialeného servera 6,
pričom signalizačné prostriedky 18 generujú riadiaci signál a vzdialený server 6 ukladá alebo
monitoruje rýchlosť vozidla 2 (ktorá môže byť potom prenesené do autoritného systému 20).
Alternatívne, porovnávací prostriedok 14 vyšle signál do vzdialeného servera 6, pričom
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vzdialený server 6 určí, či je alebo nie je potrebný riadiaci signál, t.j. aký typ varovania vydať,
napríklad. Potom je zo vzdialeného servera 6 vyslaný signál do signalizačných prostriedkov
18, ktoré potom generujú zodpovedajúci riadiaci signál.
V tomto usporiadaní môže byť komunikácia medzi porovnávacími prostriedkami 14 a
vzdialeným serverom 6 kontinuálna alebo prerušovaná. To znamená, že porovnávacie
prostriedky 14 môžu poslať výsledok každého porovnania (rovný počtu prijatých paketov
polohových dát alebo počtu súradníc umiestnenia) na vzdialený server 6, aj keď vozidlo 2 je v
rámci uloženej rýchlosti na základe polohy medza. Alternatívne môže porovnávací
prostriedok 14 komunikovať iba so vzdialeným serverom, keď aktuálna rýchlosť vozidla 2 je
väčšia ako obmedzenie rýchlosti na základe polohy. Treba poznamenať, že primárne je
spracovanie dát uskutočňované v palubnom zariadení 8 v tomto usporiadaní.
Na obr. 3b je naopak znázornené usporiadanie, pri ktorom sa spracovanie vykonáva primárne
na vzdialenom serveri 6. V tomto usporiadaní palubné zariadenie 8 obsahuje signalizačné
prostriedky 18 a buď zariadenie 4 na poskytovanie polohy alebo vysielač/prijímač 4a, v
závislosti od presného zariadenia. povaha zariadenia 4 poskytujúceho polohu. V tomto ohľade
je pre satelit GPS ako zariadenie 4 poskytujúce polohu, umiestnené zvonka vozidla 2, vysielač
a prijímač 4a na prijímanie signálu GPS a prenášanie údajov o polohe z uvedeného signálu
GPS vzdialený server 6, a konkrétnejšie, určovací prostriedok 10. V tomto ohľade môže byť
vysielač/prijímač 4a tiež prispôsobený na kódovanie alebo plánovanie dát, ktoré majú byť
odoslané do určovacích prostriedkov 10. Ako je to u usporiadaní opísaných vyššie, rýchlosť
určovacie prostriedky 16 môžu byť poskytnuté buď na vozidle 2 alebo na vzdialenom serveri
6, v závislosti na zvolenom spôsobe stanovenia aktuálnej rýchlosti vozidla 2. Vzdialený
server 6 obsahuje, v prípade táto konfigurácia, určovacie prostriedky 10 a porovnávacie
prostriedky 14. Lokalizačná databáza 12 je buď časťou vzdialeného servera 6 alebo je k nej
dodaná.
Činnosť tohto systému je podobná činnosti z obr. 3a. Signál je prenášaný z palubného
zariadenia 8 indikujúceho polohu vozidla 2 a voliteľne signál udávajúci aktuálnu rýchlosť
vozidla 2. Určovací prostriedok 10 prijíma polohové dáta a určuje polohu na základe
informácií z vozidla. Lokalizačná databáza 12. Signál sa posiela do porovnávacieho
prostriedku 14, ktorý porovnáva uložený rýchlostný limit a aktuálny rýchlostný limit vozidla
2. Ako na obr. 3a, signál na základe porovnania sa posiela do autoritného systému 20 a
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prípadne signalizačné prostriedky 18. V tejto konfigurácii je potrebné poznamenať, že
prostriedok 4 poskytujúci polohu a vysielač a vysielač 4a musia poskytovať informácie o
polohe takmer kontinuálne vzdialenému serveru 6.
V obidvoch usporiadaniach môžu byť signalizačné prostriedky 18 oddelené od palubného
zariadenia 8 alebo môžu byť poskytnuté ako integrálne vytvorený komponent. To by mohlo
závisieť od vozidla 2, v ktorom je systém poskytovaný. Napríklad automobil by mohol mať
jedno palubné zariadenie 8 obsahujúce signalizačné prostriedky 18, zatiaľ čo motocykel by
mohol využívať samostatné signalizačné prostriedky 18, ktoré môžu byť napríklad
umiestnené v helme jazdca a na štítku prilby zobrazovať HUD.
Riadiaci signál umožňuje užívateľovi vozidla 2 reagovať na aktuálnu rýchlosť vozidla 2, ktorá
prekračuje povolený limit uložený na základe polohy, takže užívateľ v ideálnom prípade
reaguje pred potrebnými represívnymi opatreniami. Okrem toho takýto systém umožňuje
užívateľovi, aby nemal žiadne vedomosti o uloženom rýchlostnom limite pre tento úsek cesty,
pretože užívateľ je schopný určiť rýchlostný limit na základe generovania riadiaceho signálu,
tj výstražného a/alebo vozidla. riadiaci signál. Takýto systém ďalej umožňuje užívateľovi
vykonávať žiadnu akciu, aby zistil, že obmedzenie rýchlosti na základe polohy je odhliadnuté
od vedenia vozidla. To znamená, že interakcia so satelitným navigačným systémom alebo
iným systémom vozidla 2 sa nevyžaduje.
Obr. 4 znázorňuje príkladný vývojový diagram na opis spôsobu použitia základných zložiek
diskutovaných vyššie; to znamená na určenie, kedy vozidlo 2 prekračuje povolený limit
uložený na základe polohy. Spôsob môže byť použitý pre ktorúkoľvek z konfigurácií
diskutovaných vyššie s ohľadom na obr. 3a a 3b. Proces začína poskytnutím polohového
dátového prvku vozidlu 2 alebo vzdialenému serveru 6 zo zariadenia 4 poskytujúceho polohu
alebo vysielača 4a v kroku S1. Údaje o polohe sa potom porovnajú s lokalizačnou databázou
12, krokom S2, a lokalizovaným obmedzením rýchlosti uloženým na základe nájdeného z
porovnania, kroku S3.
V niektorých situáciách, ako je uvedené vyššie, pre konkrétnu lokalitu nemusí byť uložené
žiadne obmedzenie rýchlosti; to znamená, že úsek cesty je neobmedzený, pokiaľ ide o
maximálnu rýchlosť, ktorú môže vozidlo 2 jazdiť. Ako je uvedené vyššie, lokálna databáza 12
môže obsahovať rýchlostný limit pre toto miesto, ktoré je príliš vysoké, t. Alternatívne môže
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byť rýchlostný limit nastavený na špecifický nevyužitý rýchlostný limit, ktorý môže
indikovať porovnávacím prostriedkom 14, že rýchlosť je neobmedzená. Prvkom prijatým z
lokalizačnej databázy 12 môže byť napríklad kód, napríklad "123456", ktorý porovnávací
prostriedok 14 číta ako neobmedzený úsek cesty/polohy.
V tomto ohľade môže byť spôsob vybavený voliteľným krokom určenia, či je uložený
rýchlostný limit neobmedzený, krok 53a. Ak je rýchlostný limit neobmedzený (YES na 53a),
signalizačné prostriedky 18 môžu byť poslané signálom z porovnávacích prostriedkov 14, čo
indikuje, že rýchlostný limit je neobmedzený, pričom signalizačné prostriedky 18 môžu
generovať riadiaci signál označujúci to isté, napr. vizuálna výstraha upozorňujúca užívateľa,
že úsek cesty je neobmedzený. Spôsob sa vracia do kroku 51, kde sa spracováva nasledujúci
dátový prvok, až kým sa nezistí uložený limit rýchlosti, ktorý nie je neobmedzený. Ak sa však
má systém použiť tam, kde neexistuje neobmedzená cesta, metóda sa môže jednoducho
presunúť z kroku 53 do 54a alebo 54b.
Ďalej je aktuálna rýchlosť vozidla 2 buď určená na základe polohových dát, kroku 54a, alebo
je poskytovaná prostredníctvom samostatného prostriedku, kroku 54b. Prostriedky 16 na
zisťovanie rýchlosti môžu napríklad vypočítať aktuálnu rýchlosť vozidla 2 na základe čítania
tachometra, ako bolo uvedené vyššie. Limit rýchlosti uložený na mieste sa potom porovnáva
so súčasnou rýchlosťou vozidla 2, krok 55, a porovnanie 56 sa uskutočňuje v porovnávacích
prostriedkoch 14. Ak je výsledok porovnania NO (aktuálna rýchlosť je potom je proces buď
vrátený do kroku 51 a spracuje nasledujúci polohový dátový prvok, alebo prejde ku kroku 57.
V kroku 57, ak je v súčasnosti generovaný riadiaci signál alebo je generovaný signalizačnými
prostriedkami 18, potom následná generácia je vypnutá. To znamená, že riadiaci signál sa už
nevytvára. Prípadne môže byť generovaný signál zhody, krok 58, prostriedkom 30 na
zabezpečenie zhody, aby sa indikovalo, že vozidlo sa pohybuje pod uloženým rýchlostným
limitom. Signál zhody je podrobnejšie diskutovaný nižšie.
Ak je naproti tomu výsledkom porovnania ÁNO (aktuálna rýchlosť je väčšia ako uložená
rýchlostná hranica), potom sa proces presunie ku kroku 59. V kroku 59 môže byť riadiaci
signál generovaný signalizačnými prostriedkami 18. Ovládanie signál potom vykoná alebo
umožní, aby príslušné vozidlo 2 alebo užívateľ vykonalo zodpovedajúcu činnosť; to znamená,
že je generovaný aspoň jeden z varovného a riadiaceho signálu vozidla. Spôsob opísaný s
ohľadom na obr. 4 podrobne opisuje systém, ktorý poskytuje riadiaci signál, ktorý indikuje, že
vozidlo 2 sa pohybuje nad vopred určeným obmedzením rýchlosti uloženým na mieste, a
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generuje riadiaci signál, ktorý proti tomu pôsobí.
Ďalším aspektom predloženého vynálezu je tiež poskytnúť prostriedok 30 na prispôsobenie,
ktorý je prispôsobený na monitorovanie odozvy vozidla 2, keď je riadiaci signál dodávaný do
vozidla 2. To umožňuje užívateľovi vozidla 2 zistiť, či je alebo nie je vozidlo vybavené.
podnikli správne kroky alebo skôr dostatočne správne kroky, aby dostatočne korigovali
aktuálnu rýchlosť vozidla 2. Napríklad vozidlo, ktoré jazdí rýchlosťou 35 km/h na mieste s
obmedzenou rýchlosťou 30 km/h, dostane výstrahu a užívateľ spomalí vozidlo až na 31 km/h.
Zatiaľ čo je prekročená povolená rýchlosť, aktuálna rýchlosť vozidla 2 je oveľa bezpečnejšia
ako predchádzajúca rýchlosť, t.j. 35 km/h. Kompenzačný prostriedok 30 v podstate meria
odozvu užívateľa na riadiaci signál a môže vydávať ďalšie varovania, riadiace signály vozidla
alebo pozitívne správy v závislosti od odozvy.
Obr. 5a a 5b znázorňujú dva možné príklady prostriedkov 30 na vyhovenie. Obr. 5a
znázorňuje príkladný prostriedok 30 na plnenie, obsahujúci pamäť 32, voliteľné hodiny 34 a
prostriedky 36 na stanovenie zhody. Zariadenie z obr. 5a je prispôsobené na meranie
spomalenia vozidla 2 v odozve na riadiaci signál alebo odozvu užívateľa na riadiaci signál.
Na obr. 5b je naopak znázornený prostriedok 30 na zabezpečenie zhody, ktorý obsahuje len
prostriedok 36 na zisťovanie zhody, pričom prostriedok 36 na zisťovanie zhody je pripojený
alebo pripojený k jednému alebo viacerým systémom vozidla, ako je brzdový systém alebo
systém riadenia motora. Kompenzačný prostriedok 30 z obr. 5b je prispôsobený na meranie
odozvy užívateľa priamo, na rozdiel od spomalenia vozidla 2.
Obr. 6 znázorňuje sériu krokov spôsobu, využívajúcich jeden z prostriedkov 30 na zhodnosť,
diskutovaných vyššie. Spôsob podľa obr. 6 začína od kroku 59 na obr. 4, keď sa generuje
riadiaci signál. To znamená, že v tomto príkladnom prípade je prostriedok 30 na dodržiavanie
predpisov aktivovaný len vtedy, keď je riadiaci signál generovaný potom, čo vozidlo 2
prekročí obmedzenie rýchlosti na základe polohy. Alternatívne je uvažovaný systém, ktorý
generuje alebo určuje súlad s obmedzením rýchlosti na základe polohy, nie len odozvu
užívateľa na riadiaci signál. To znamená, že systém môže poskytnúť pozitívnu indikáciu, že
vozidlo 2 sa pohybuje pod nastaveným obmedzením rýchlosti, ako je napríklad osvetlená
zelená LED.
Typicky je riadiaci signál generovaný v kroku SC1 a je odoslaný zo signalizačných
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prostriedkov 18 do prostriedku 30 na zabezpečenie zhody, okrem toho, že je odoslaný do
rôznych indikátorov (displej bzučiaka, systém riadenia motora atď.). Riadiaci signál je prijatý
prostriedkom 30 na zabezpečenie zhody, pričom prostriedok 30 na dodržiavanie predpisov
môže uložiť čas prijatia riadiaceho signálu, krok SC2, použitím hodín 34. Okrem toho
prostriedok 30 na dodržiavanie predpisov môže uložiť aktuálnu polohu alebo aktuálnu
rýchlosť vozidla 2, keď prijíma riadiaci signál, krok SC1a. V tomto ohľade môže byť
prostriedok 30 na zabezpečenie zhody pripojený, buď priamo alebo nepriamo, k určovacím
prostriedkom 10, prostriedkom 4 poskytujúcim polohu alebo prostriedkom 16 na určovanie
rýchlosti, v závislosti na tom, aké informácie sa vyžadujú.
Ako je znázornené na obr. 6, spôsob sa rozdelí v závislosti od toho, ktorá konfigurácia sa
použije pre prostriedok 30 na zabezpečenie zhody. Vzhľadom na zariadenie na obrázku Sa
postup pokračuje krokom SC3. V kroku SC3 je uložené miesto alebo aktuálna rýchlosť
vozidla 2 porovnaná s predtým uloženým miestom alebo rýchlosťou. V tomto ohľade
zariadenie podľa obr. Sa zahŕňa obidva kroky SC1a a SC2. Účinne sa uložia dva krát,
aktuálny čas a predchádzajúci čas a v týchto časoch sa uložia dve rýchlosti alebo miesta.
Dôvodom poskytnutia umiestnenia je taká rýchlosť, že sa môže vypočítať rýchlosť, ak sa
rýchlosť

neposkytne.

Ak

nie

je

priradený

žiadny

predchádzajúci

čas

alebo

rýchlosť/umiestnenie, môže byť hodnota nula pre obidva vopred naprogramovaná do
prostriedku 30 na zabezpečenie zhody alebo do pamäte 32.
V dôsledku kroku SC3 sa v kroku SC4 vypočíta spomalenie. Na výpočet spomalenia sa môže
použiť akýkoľvek dobre známy vzorec s použitím ľubovoľného počtu dátových prvkov času a
rýchlosti/polohy. Jeden príklad tu diskutovaný môže použiť základný vzorec na výpočet
spomalenia; jednou metódou na výpočet spomalenia môže byť napríklad výpočet rozdielu v
rýchlosti v dvoch po sebe nasledujúcich časoch a rozdelenie rozdielu v časoch. Matematicky,

kde a je zrýchlenie, s(t) je rýchlosť v čase t, Tn je n-tý čas, Δs je zmena rýchlosti a Δt je
rozdiel v čase.
V tomto prípade môže byť zrýchlenie porovnané medzi rýchlosťami v rôznych časoch, ako je
vysvetlené s odkazom na obr. 7. Obr. 7 znázorňuje graf závislosti rýchlosti na čase a
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príkladnej krivky CV aktuálnej rýchlosti vozidla 2.
Zobrazený je aj povolený rýchlostný limit založený na polohe, označený riadkom SPL.
Prostriedok 4 poskytujúci polohu môže byť prispôsobený tak, aby poskytoval polohové dáta v
určitom časovom intervale ti, napríklad. Podobne môže byť časový interval rovný
informáciám poskytovaným porovnávacími prostriedkami 14, ktoré sa nemusia rovnať
časovému intervalu zariadenia 4 poskytujúceho polohu - toto môže byť jeden signál z
porovnávacích prostriedkov 14 pre každé dve polohové dátové prvky zo zariadenia na
poskytovanie polohy 4. Prvý graf T1 je uvedený na grafe. Pred časom T1 je aktuálna rýchlosť
vozidla 2 nižšia ako obmedzenie rýchlosti na mieste. V tomto prípade môže vzdialený server
6 prijímať a/alebo ukladať dáta v porovnaní s obmedzením rýchlosti uloženým na mieste, ako
bolo uvedené vyššie.
Pri T1 je aktuálna rýchlosť vozidla 2 rovnaká alebo mierne väčšia ako obmedzenie rýchlosti
na základe polohy. V tomto čase je signalizačným prostriedkom 18 generovaný riadiaci
signál. V neskoršom čase T2, obr. 7 ukazuje, že aktuálna rýchlosť vozidla 2 sa stále zvyšuje.
V tomto prípade krok SC5 určuje, že nie je prítomné žiadne spomalenie; to znamená, že
vyššie uvedená rovnica má za následok kladnú veličinu udávajúcu zrýchlenie - spomalenie je
indikované záporným množstvom.
Pretože aktuálna rýchlosť na T2 je väčšia ako rýchlosť na T1, riadiaci signál je naďalej
udržiavaný alebo generovaný, krok SC6a.
Ako ďalší voliteľný krok spôsobu sa môže monitorovať aj čas, za ktorý sa generuje alebo
udržiava riadiaci signál. V tejto situácii sa môže uložiť počiatočný čas, za ktorý sa generuje
riadiaci signál, a porovná sa aktuálny čas s týmto počiatočným časom. S odkazom na obr. 7,
počiatočný čas bude indikovaný pomocou T1. Vypočíta sa časový rozdiel, t.j. generický čas T
mínus T1, a rozdiel sa porovnáva s časovým prahom, krok SC7a. Časový prah je vopred
definovaný čas, ktorý môže byť nastavený pre všetky uložené obmedzenia rýchlosti, alebo sa
môže meniť v závislosti od hodnoty uloženého obmedzenia rýchlosti. Časový prah označuje
čas, za ktorý by mal užívateľ alebo vozidlo 2 reagovať na riadiaci signál.
Ak je časový rozdiel menší ako časový prah, potom sa aktuálny čas priradí ako
predchádzajúci čas (a aktuálna rýchlosť/miesto s ním spojené sa priradí ako predchádzajúca
rýchlosť/poloha) v kroku SC9a. Predchádzajúci čas sa potom vráti a použije v kroku SC3 na
porovnanie s aktuálnou rýchlosťou/polohou a časom. Spôsob sa môže rovnako pohybovať od
kroku SC6a do SC9a bez toho, aby prešiel krokom SC7a. Ak je stanovenie na SC7a kladné
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(časový rozdiel je väčší ako časový prah), potom môže byť v kroku SC9 generovaný druhý
riadiaci signál. Druhý riadiaci signál môže byť ktorýkoľvek z riadiacich signálov, ako je
uvedené vyššie.
Na rozdiel od toho v kroku SC5 môže byť prítomné stanovenie spomalenia (t.j. stanovenie
YES) a spôsob prechádza do kroku SC6b. V kroku SC6b sa generuje alebo udržiava signál
zhody v závislosti od toho, či sa v súčasnosti generuje signál zhody. Signál zhody môže byť
generovaný prostriedkom 30 na doplnenie, alebo alternatívne k riadiacemu signálu, a môže to
byť akýkoľvek druh signálu generovaného signalizačnými prostriedkami 18 diskutovanými
vyššie. Kompenzačné prostriedky 30 môžu byť dokonca spojené so signalizačnými
prostriedkami 18, a teda jednoducho využívať indikátory (displej alebo bzučiak)
signalizačných prostriedkov 18 na poskytnutie signálu zhody. Signál zhody je s výhodou
generovaný signalizačnými prostriedkami 18 na základe signálu z prostriedkov zhody.
Alternatívne môže prostriedok 30 na splnenie požiadaviek mať vlastnú škálu indikátorov.
Signál zhody môže rovnako poskytnúť signál, ktorý úplne potlačí riadiaci signál, takže
užívateľ má pozitívnu indikáciu, že vykonáva správnu činnosť napriek tomu, že je stále nad
limitom uloženým na mieste (pozri čas T4 na Obr. 7, napríklad vysvetlené nižšie); to
znamená, že žiadny riadiaci signál nie je navzdory tomu, že aktuálna rýchlosť je väčšia ako
uložená rýchlostná hranica.
Čo sa týka riadiaceho signálu ako riadiaceho signálu vozidla, v ideálnom prípade riadiaci
signál vozidla znižuje rýchlosť vozidla 2, keď je prijatý aspoň limit uložený na základe
polohy. V niektorých situáciách však môže dôjsť k neprijatiu riadiaceho signálu vozidla alebo
správnemu riadiacemu signálu vozidla, aby sa dostatočne znížila rýchlosť vozidla.
Prostriedok 30 na zhodu teda pôsobí ako mechanizmus na zaistenie bezpečnosti riadiaceho
signálu vozidla; to znamená zistiť, či riadiaci signál vozidla funguje správne.
Pokiaľ ide o obr. 7, perióda od T3 do T4 ukazuje prvú úroveň spomalenia - teda v čase T4 sa
vytvára signál zhody. Tento čas môže byť voliteľne uložený, SC7b, a podobné porovnanie s
časovým prahom uvedeným vyššie je uskutočnené s ohľadom na signál zhody. To je časový
rozdiel medzi aktuálnym časom a časom, v ktorom bol vygenerovaný signál súladu (T4) a
porovnaný s časovým prahom. Časový prah je čas, ktorý by mal užívateľ znížiť rýchlosť
vozidla 2 pod predpísanú rýchlosť. V tomto ohľade je signál zhody vytvorený po celú dobu,
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kedy užívateľ reaguje na riadiaci signál, ale ak užívateľ nereaguje dostatočným vykonaním
správneho postupu, potom časová hranica zabezpečuje ďalšie kroky na upozornenie vodiča
vykonať ďalšiu akciu. Časový prah sa preto môže rovnať prahovej hodnote uvedenej vyššie,
ale výhodne je iný časový prah, t.j. odlišný čas. To znamená, že je užívateľovi poskytnutá
prvá časová prahová hodnota, aby sa preukázala zhoda s riadiacim signálom (krok SC7a) a
druhá prahová hodnota, aby zodpovedali uloženému rýchlostnému limitu (SC8b). Ak je
stanovenie, že časový rozdiel je menší ako prah, potom sa spôsob presunie na krok SC9a. Ak
je naproti tomu časový rozdiel väčší alebo väčší ako časový prah, spôsob sa presunie do kroku
SC9.
Ako je znázornené na obr. 7, doba od T4 do TS ukazuje druhú úroveň spomalenia. Druhá
úroveň spomalenia môže byť približne rovnaká ako prvá úroveň spomalenia alebo nesmie. V
prostriedku 30 na vyrovnanie môže byť použitá vopred stanovená tolerancia k spomaleniu, v
podstate preto, že spomalenie pravdepodobne nebude lineárnym vzťahom s časom. Je možné
vidieť, že obdobie TS až T6, zatiaľ čo vykazuje spomalenie, nemusí vykazovať spomalenie,
ktoré je podobné spomaleniu prvej a druhej úrovne. To znamená, že užívateľ môže začať
spomaľovať, napríklad použitím bŕzd, ale môže spomaliť brzdy príliš skoro, čím sa zníži
veľkosť spomalenia. Ako alternatíva alebo navyše môže určenie spomalenia indikovať
spomalenie vhodnej úrovne pred generovaním signálu zhody.
To znamená, že spomalenie 0,1 ms-1 nemusí byť dostatočné na to, aby umožnilo detekciu
spomalenia v kroku SC5, a tak sa napríklad riadiaci signál stále udržiava.
Pokiaľ ide o krok SC9, generovanie druhého riadiaceho signálu, spôsob môže pokračovať
ukladaním času, v ktorom sa generuje druhý riadiaci signál, krok SC10. Ako predtým, časový
rozdiel môže byť vypočítaný z tohto času, a teda v porovnaní s ďalším časovým prahom, krok
SC11, ako bolo uvedené vyššie. Toto sa môže uskutočniť, ak napríklad druhý riadiaci signál
má slúžiť ako prísnejšie varovanie pre používateľa. Môže byť prezentovaná správa ako
„Spomaliť alebo vám vznikne pokuta“ alebo podobne. Ak je časový rozdiel menší ako prah,
spôsob sa vráti do kroku SC9 a udržiava druhý riadiaci signál. Ak časový rozdiel presiahne
ďalšiu časovú prahovú hodnotu, potom môžu byť upozornené autority, krok SC12. Toto môže
zahŕňať napríklad komunikáciu so vzdialeným serverom 6 alebo autoritným systémom 20.
Okrem toho môže byť vydaný tretí kontrolný signál informujúci používateľa o tom, že boli
pokutovaní alebo že orgány boli upozornené. Alternatívne môže generovanie druhého
riadiaceho signálu automaticky upozorniť autority v kroku SC12. Akonáhle sa vygeneruje
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druhý riadiaci signál, dáta sa tiež odovzdajú do kroku SC9a, takže spôsob môže pokračovať a
nasledujúci polohový prvok sa spracuje. Okrem toho, akonáhle boli autority upozornené v
kroku SC12, môže byť vykonaná údržba druhého riadiaceho signálu, t. j. návrat späť do SC9.
Ako príklad vyššie opísaného spôsobu budú vysvetlené príslušné miesta na obr. 7 vo vzťahu k
rôznym krokom z obr. Na T1 sa generuje riadiaci signál (SC1). Pri T2 nie je detegované
spomalenie a udržiava sa riadiaci signál (SC6a); Všimnite si, že časová hranica nie je
prekročená v čase T2. V čase T3 sa však spomalenie stále nedeteguje, ale časový limit sa
prekročí (YES v SC7a), a teda sa generuje druhý riadiaci signál (SC9). Používateľ reaguje a
spomaľuje a v čase T4 sa generuje signál zhody (SC6b). Všimnite si, že toto nahradzuje druhý
riadiaci signál, takže výhodne len jeden z riadiaceho signálu, druhého riadiaceho signálu a
signálu zhody je generovaný signalizačnými prostriedkami 18 v ktoromkoľvek čase.
V čase TS sa stále zisťuje súlad a spracováva sa nasledujúci dátový prvok (SC9a). V T6 je
však časový rozdiel väčší ako prahová hodnota (YES v SC8b) a teda je generovaný druhý
riadiaci signál (SC9). Používateľ reaguje v čase T7 spomalením na nižšiu ako rýchlostnú
hranicu, a preto sa kroky 56 a 57 uskutočňujú na obr. 4. Voliteľne môže byť generovaný
signál zhody, ktorý udáva, že rýchlostný limit nie je prekročený (S8).
Ako je uvedené vyššie, na obr. 6 je tiež znázornený príkladný spôsob použitia zariadenia
podľa obr. Keď je riadiaci signál generovaný v kroku SC1, čas prijatia riadiaceho signálu
môže byť voliteľne uložený v kroku SC2. Rýchlosť a poloha sú pre túto metódu irelevantné,
pretože rýchlosť nie je meraná explicitne.
Keď je riadiaci signál prijatý, prostriedok 30 na kontrolu súladu monitoruje systém alebo
komponent vozidla 2 v kroku SC13. Pre uľahčenie diskusie bude komponentom plynový
pedál alebo ovládanie vozidla 2, ale malo by byť ocenené, že akýkoľvek systém, ktorý môže
užívateľ použiť na riadenie rýchlosti vozidla 2, by mohol byť monitorovaný, napr. pedál, stav
prevodovky, otáčky motora atď. Používateľ sa potom rozhodne aktivovať komponent, tj
brzdový pedál.
Užívateľ môže dostať vopred určený čas, aby odpovedal na riadiaci signál, krok SC14. Toto je
primárne na zabránenie generovania druhého riadiaceho signálu okamžite po prijatí
riadiaceho signálu, ak komponent nie je aktivovaný. Prednastavený čas môže byť druhý,
alebo môže byť oveľa kratší alebo dlhší. Ak sa komponent aktivuje po vopred určenom čase
(ÁNO v kroku SC14), potom sa v kroku SC15 vygeneruje signál zhody (alebo sa udržiava, ak
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už bol vytvorený). Napríklad riadiaci signál je prijímaný v čase a jedna sekunda po tomto čase
užívateľ stlačí brzdový pedál. Komponent sa teda aktivuje po uplynutí vopred stanoveného
času a aktivuje sa signál zhody.
Čas, v ktorom je generovaný signál zhody, môže byť voliteľne uložený, krok SC16, a
porovnaný s časovým prahom, ako je uvedené vo vzťahu k zariadeniu z obr. Alternatívne
môže byť porovnanie vo vzťahu k času, v ktorom bol riadiaci signál prijatý, ak sa použije
krok SC2. Opäť, určenie prekročenia časového limitu môže spôsobiť generovanie druhého
riadiaceho signálu (SC9) a neprekročenie časového prahu môže spôsobiť, že spôsob sa vráti
späť do kroku SC14. V tomto ohľade môže byť krok SC15 aktívny len vtedy, keď je
prijímaný riadiaci signál; to znamená, keď je rýchlostný limit prekročený v kroku S6 na obr. 4
Ak sa naproti tomu komponent po uplynutí vopred stanoveného času (NIE pri SC14)
neaktivuje, potom sa generuje druhý riadiaci signál (SC9). Ako pri zariadení podľa obr. Sa
môžu byť tiež použité kroky SC10, SC11 a SC12.
Na obr. 7 je tento spôsob znázornený ako príklad s odkazom na rôzne časy. Ako v
predchádzajúcom prípade sa v čase T1 generuje riadiaci signál. Predurčený čas môže byť
napríklad nastavený na čas T3 mínus T1. Pri T3 sa generuje druhý riadiaci signál, pretože
brzda nie je stlačená medzi T1 a T3. Používateľ odpovie stlačením brzdy a spomalením
vozidla 2 nadol. V T4 a T5 nie je prekročený časový limit SC17, a teda prostriedok 30 na
sledovanie pokračuje v monitorovaní komponentu. V T6 sa však prah prekročí (ÁNO pri
SC17) a vygeneruje sa druhý riadiaci signál. Pri T7 nie je riadiaci signál generovaný, pretože
rýchlosť vozidla 2 je nižšia ako uložený rýchlostný limit, a teda krok SC14 už nie je aktívny.
Ako je uvedené vyššie, môže byť voliteľne generovaný signál zhody, ktorý udáva, že
rýchlostný limit nie je prekročený (S8).
Prostriedok 30 na dodržiavanie súladu typicky monitoruje odozvu užívateľa na riadiaci signál,
aby sa určila zhoda. Zhoda je indikovaná prostredníctvom signálu zhody, ktorý je generovaný
signalizačnými prostriedkami 30 na základe signálu z prostriedku 30 na zhodu. Inštancie
zhody, tj pozitívna alebo správna reakcia na riadiaci signál, môžu byť uložené ako dáta ako je
uvedené vyššie.
V niektorých uskutočneniach môže byť signálom zhody signál, ktorý určuje, že užívateľ
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nespĺňa riadiaci signál. To znamená, že riadiaci signál je poskytnutý a po vopred určenom
čase (ktorý sa môže rovnať nulovému času) prostriedok 30 na zistenie zhody zistí, že nie je
prítomné žiadne spomalenie (podľa metód opísaných vyššie) a vydáva signál indikujúci bez
súladu. V tomto ohľade signalizačné prostriedky 18 vydávajú signál nesúladu podobným
spôsobom ako vyššie uvedený signál zhody. V tomto ohľade môže byť signál nesúladu
poskytnutý alternatívne alebo dodatočne k signálu zhody. Keď sa tieto dva poskytujú
spoločne, signály o zhode a nesúlade sa môžu poskytovať ako podobné varovania alebo
podobné, ale sú odlišné. Signál zhody môže byť napríklad reprezentovaný zeleným svetlom a
signál nesúladu môže byť reprezentovaný červeným svetlom. V iných uskutočneniach môže
byť nesúladný signál synonymný s riadiacim signálom. To znamená, že keď sa zistí nesúlad,
signál nesúladu je jednoducho pokračovaním počiatočného riadiaceho signálu.
V niektorých prípadoch však nie je požadované pevné použitie uloženého obmedzenia
rýchlosti. Toto je obzvlášť viditeľné pri zmene rýchlostného limitu. Napríklad pohyb z 30
km/h na 50 km/h zahŕňa určitý čas, kedy musí vozidlo zrýchliť až na 50 km/h. V mnohých
prípadoch je často bezpečnejšie vykonať zrýchlenie v obmedzenom pásme, aby sa umožnil
plynulý prechod medzi dvomi rýchlostnými obmedzeniami. Obr. 8 znázorňuje takú situáciu
na grafe času v závislosti od rýchlosti, pričom sú znázornené dve uložené obmedzenia
rýchlosti; SPL1 a SPL2. Tu je možné vidieť, že užívateľ sa zrýchľuje nad SPL1 pred
regiónom, v ktorom je SPL2 v platnosti.
Obr. 9 znázorňuje príkladný spôsob pre takéto situácie. Kompenzačný prostriedok 30
porovnáva aktuálnu a predchádzajúcu rýchlosť/polohu v kroku SC3. V tomto čase voliteľný
krok 501 deteguje ďalší rýchlostný limit z lokalizačnej databázy 12 na základe aktuálneho
umiestnenia vozidla 2 a v niektorých prípadoch aj predchádzajúceho umiestnenia vozidla 2.
Vzdialenosť k najbližšiemu rýchlostnému limitu je potom V kroku 503 sa vypočítaná
vzdialenosť k nasledujúcemu uloženému rýchlostnému limitu porovnáva s aspoň jednou
prahovou vzdialenosťou. V tomto ohľade môže byť prahová vzdialenosť pre všetky
rýchlostné limity konštantná alebo závislá od rýchlostného limitu. Napríklad prah vzdialenosti
môže byť nastavený na 500 m pre rýchlostný limit 50 km/h. Tento prah vzdialenosti môže byť
tiež závislý na prechode; to znamená od 30 km/h do 50 km/h vzdialenosť je 500m, ale pre 40
km/h až 50 km/h vzdialenosť je nastavená na 300m, napríklad.
V tomto ohľade, ak je vzdialenosť k nasledujúcemu uloženému rýchlostnému limitu väčšia

29
ako prahová vzdialenosť (ÁNO pri SO3), spôsob pokračuje ako normálne ku kroku SC4. Ak
je na druhej strane vzdialenosť nižšia ako prah vzdialenosti (NIE pri SO3), spôsob obchádza
generovanie signálu zhody (SO4a) alebo riadiaceho signálu (SO4b). Obidva môžu byť
obídené. Tým sa zabráni situácii, keď sa užívateľ blíži rýchlostnému limitu, t.j. s časom od L
do tSL na obr. 8, aby prijal signál, aby vyhovel rýchlostnému limitu. Inými slovami, to
zabraňuje tomu, aby bol užívateľ nútený spomaliť signál zhody priamo pred zmenou na
rýchlejšiu rýchlosť. Okrem toho sa používa rovnaký systém, keď sa užívateľ alebo vozidlo 2
pohybuje z obmedzenia vysokej rýchlosti (SPL2) na nízku rýchlostnú hranicu (SPL1), čím
umožňuje užívateľovi spomaliť sa na príslušnú rýchlosť. Napríklad riadiaci signál nie je
generovaný v perióde od L do tSL z obr.8.
Okrem toho môže byť prostriedok 30 na prispôsobenie upravený tak, aby poskytoval iné
varovanie v prípade dočasných alebo stupňovitých obmedzení rýchlosti. Napríklad medzi SC2
a SC3 alebo SC13 z obr. 6, prostriedok 30 na overenie zhody môže určiť, či obmedzenie
rýchlosti je alebo nie je stupňovitým obmedzením rýchlosti, a ak je, vydáva podľa toho
riadiaci signál. Napríklad, ak je rýchlostný limit stupňovito znížený, prostriedok 30 na
dodržiavanie predpisov môže automaticky vydať varovanie pre používateľa, aby brzdil alebo
spomalil, bez ohľadu na činnosť používateľa. V tomto ohľade vždy, keď užívateľ prekročí
rýchlostný limit stupňovitého obmedzenia rýchlosti, generuje sa riadiaci signál SC6 a SC9.
Ak je rýchlostný limit stupňovitým obmedzením rýchlosti, je používateľ informovaný o
brzdení. Toto hlásenie sa zobrazí dovtedy, kým sa vozidlo nezhoduje s rýchlostným limitom.
Okrem toho môže systém použiť prediktívny systém na identifikáciu ďalšej časti
odstupňovaného limitu, ako je uvedené vyššie. V tomto zmysle môže byť prostriedok 30 na
zaistenie zhody tiež vybavený spôsobom podľa obr. 9 a detegovať nasledujúcu vzdialenosť k
nasledujúcemu kroku stupňovitého obmedzenia rýchlosti. Namiesto toho, aby sa obišiel
riadiaci signál alebo signál zhody, ak sa však vzdialenosť k nasledujúcemu kroku považuje za
menšiu, ako je prah vzdialenosti, prostriedok 30 na zabezpečenie zhody môže byť
prispôsobený na generovanie urgentného riadiaceho signálu, krok SO4c, ktorý informuje
vozidlo 2, aby sa výrazne spomalil. Môže to zahŕňať varovný signál alebo riadiaci signál
vozidla.
V podstate je predložený vynález poskytnutý tak, aby upozorňoval užívateľa vozidla 2 na
nadmernú rýchlosť, pričom aktuálna rýchlosť vozidla 2 je väčšia ako limit uložený na základe
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polohy a monitoruje odozvu vozidla. užívateľa. V tomto ohľade môže byť užívateľovi
poskytnutá úroveň zhody, napríklad vo forme signálu zhody. To znamená, že užívateľ
dodržiava obmedzenie rýchlosti na mieste a vygenerovaný riadiaci signál. Takéto informácie
sa môžu použiť na obranu používateľa alebo na preukázanie „dobrého“ správania používateľa
na vozovke. Signál o zhode rovnako informuje používateľa, že sa vykonáva správna činnosť a
že sa užívateľ aktívne pokúša znížiť rýchlosť vozidla 2.
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Patentové nároky
1. Systém odstupňovaného riadiaceho signálu na varovanie užívateľa vozidla (2), pričom
systém obsahuje;
prostriedok (4) poskytujúci polohu, umiestnený vo vozidle (2) a upravený tak, aby poskytoval
polohu vozidla;
určujúce prostriedky (10) umiestnené vo vozidle (2) alebo na vzdialenom serveri (6) a
prispôsobené na určovanie obmedzenia rýchlosti na základe polohy porovnaním polohy
vozidla s databázou (12) polohy, pričom databáza polohy zahrnuje rýchlostné obmedzenia na
základe polohy pre viacero polôh;
porovnávacie prostriedky (14) umiestnené vo vozidle (2) alebo na vzdialenom serveri (6) a
prispôsobené na porovnanie aktuálnej rýchlosti vozidla s množinou prahových hodnôt pre
každú polohu vozidla, pričom obmedzenie rýchlosti na základe polohy stanovené určujúcim
prostriedkom je jedna z týchto prahových hodnôt;
signalizačné prostriedky (18) prispôsobené na generovanie riadiaceho signálu reagujúceho na
výstup porovnávacích prostriedkov (14), pričom riadiaci signál je prispôsobený aspoň
jednému z poskytnutia varovania a automaticky riadi aktuálnu rýchlosť vozidla; a
prostriedky zhody (30) poskytnuté vo vozidle alebo na vzdialenom serveri, prispôsobené na
určenie, či užívateľ alebo vozidlo spĺňa riadiaci signál, kde ak užívateľ alebo vozidlo
vyhovuje riadiacemu signálu, signalizačné prostriedky (18) sú prispôsobené na generovanie
signálu zhody na základe výstupu z prostriedku (30) zhody a/alebo, ak užívateľ alebo vozidlo
nespĺňa riadiaci signál, signalizačné prostriedky (18) sú prispôsobené na generovanie signálu
nesúladu na základe výstupu z prostriedku zhody
a kde
prostriedok zhody (30) je prispôsobený na monitorovanie odozvy na riadiaci signál počas
vopred nastaveného časového obdobia, pričom sa nastavuje časová prahová hodnota, ktorá
indikuje čas, na ktorý by mal užívateľ alebo vozidlo reagovať na riadiaci signál
a kde
prostriedok (30) zhody meria odozvu užívateľa alebo vozidla na riadiaci signál porovnávajúci
prvú aktuálnu rýchlosť vozidla určenú v prvom čase s druhou aktuálnou rýchlosťou vozidla
určenou v druhom čase, pričom druhý čas nastane neskôr ako prvý čas.
2. Systém podľa nároku 1, vyznačujúci sa tým, že systém je nakonfigurovaný tak, aby
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poskytoval prediktívny alebo predbežný výstražný systém, pričom signalizačné prostriedky
(18) sú prispôsobené na poskytnutie varovania o zmene rýchlostného limitu, ktoré upozorní
užívateľa, že v ďalšom úseku cesty bude uplatnený iný uložený rýchlostný limit.
3. Systém podľa ktoréhokoľvek z predchádzajúcich nárokov, kde signál zhody je generovaný
po celú dobu, na ktorú užívateľ reaguje ak však užívateľ nereaguje dostatočným vykonaním
správneho úkonu, potom časová prahová hodnota zaisťuje, že sa podniknú ďalšie kroky na
upozornenie vodiča, aby vykonal ďalšiu činnosť buď opakovaním riadiaceho signálu, alebo
generovaním druhého alebo tretieho riadiaceho signálu.
4. Systém podľa ktoréhokoľvek z predchádzajúcich nárokov, kde prostriedok zhody (30) je
prispôsobený na určenie, či obmedzenie rýchlosti na základe polohy je stupňovitým
obmedzením rýchlosti a komunikovanie so signalizačným prostriedkom (18) na poskytnutie
špecifického urgentného riadiaceho signálu, ak obmedzenie rýchlosti na základe polohy je
odstupňovaný limit rýchlosti a vozidlo (2) prekračuje povolený limit rýchlosti uložený na
základe polohy.
5. Systém podľa ktoréhokoľvek z predchádzajúcich nárokov, vyznačujúci sa tým, že systém
je nakonfigurovaný tak, aby poskytoval prediktívne zrýchlenie vozidla a vydával riadiaci
signál predtým, ako vozidlo (2) prekročí limit rýchlosti, ktorý je stanovený na základe polohy.
6. Systém podľa ktoréhokoľvek z predchádzajúcich nárokov, vyznačujúci sa tým, že
prostriedok (30) zhody je prispôsobený na monitorovanie spomalenia alebo zrýchlenia
vozidla (2), pričom spomalenie alebo zrýchlenie indikuje odozvu na riadenie, alebo
prostriedok zhody je prispôsobený na monitorovanie aktivácie komponentu vozidla, pričom
komponent, ktorý je užívateľom ovládaný, je schopný ovplyvniť rýchlosť vozidla.
7. Systém podľa nároku 6, vyznačujúci sa tým, že prostriedok (30) na zaistenie zhody je
vybavený zapnutím na ukladanie (22) určeného obmedzenia rýchlosti na základe polohy a
aktuálnej rýchlosti vozidla (2) v prvom čase, a kde vozidlo je vybavené prostriedkami (8) na
určovanie rýchlosti na výpočet alebo určenie druhej aktuálnej rýchlosti vozidla v druhom
čase, kde spomalenie alebo zrýchlenie je určené prostriedkom zhody na základe rozdielu
medzi druhou rýchlosťou vozidla a prvou rýchlosťou vozidla a rozdielom medzi druhým a
prvým časom.
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8. Spôsob varovania užívateľa vozidla pomocou systému odstupňovaného riadiaceho signálu
pričom spôsob zahrnuje:
detekčný krok na zistenie polohy vozidla,
určujúci krok na určenie obmedzenia rýchlosti uloženého na základe polohy podľa
porovnanie polohy vozidla s informáciami o polohe uloženými v lokalizačnej databáze,
pričom informácia o polohe zahrnuje uložené rýchlostné obmedzenia na základe polohy pre
viacero polôh;
porovnávací krok na porovnanie prvej aktuálnej rýchlosti vozidla s uloženými obmedzeniami
rýchlosti na základe polohy s množinou prahových hodnôt pre každú polohu vozidla, pričom
jednou z týchto prahových hodnôt je obmedzenie rýchlosti na základe polohy stanovené
určujúcim prostriedkom;
krok generovania na generovanie riadiaceho signálu reagujúceho na výsledok porovnávacieho
kroku, pričom riadiaci signál je prispôsobený jednému z: poskytnutia varovania,
automatického riadenia aktuálnej rýchlosti vozidla alebo ich kombinácie; a
krok zhody na monitorovanie zhody užívateľa alebo vozidla s kontrolným signálom
pričom odozva sa monitoruje počas vopred stanoveného časového obdobia a nastavením
prahovej hodnoty pre čas, ktorá indikuje čas, počas ktorého by mal užívateľ alebo vozidlo
reagovať na riadiaci signál; a kde
krok zhody zahŕňa porovnanie prvej aktuálnej rýchlosti vozidla určeného v prvom čase s
druhou aktuálnou rýchlosťou vozidla určenou v druhom čase, pričom druhý čas nastane
neskôr ako prvý čas.

9. Spôsob podľa ktoréhokoľvek z nárokov 8 až 9, vyznačujúci sa tým, že pri zistení zhody s
riadiacim signálom sa zmení riadiaci signál.
10. Spôsob podľa ktoréhokoľvek z nárokov 9 až 10, vyznačujúci sa tým, že signál zhody je
generovaný po celú dobu, kedy užívateľ reaguje na riadiaci signál, ale ak užívateľ nereaguje
dostatočným vykonaním správneho postupu na dostatočne správnu aktuálnu rýchlosť vozidla,
potom časová prahová úroveň zaisťuje, že sa podniknú ďalšie kroky na upozornenie vodiča na
vykonanie ďalšieho úkonu opakovaním riadiaceho signálu alebo generovaním druhého alebo
tretieho riadiaceho signálu.
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11. Spôsob podľa ktoréhokoľvek z nárokov 9 až 12, vyznačujúci sa tým, že súlad sa
vykonáva monitorovaním spomalenia alebo zrýchlenia vozidla, pričom spomalenie alebo
zrýchlenie indikuje odozvu na riadiaci signál, alebo monitorovanie interakcie užívateľa s
komponentom vozidla, ktorý je prispôsobený na kontrolu rýchlosti vozidla.
12. Spôsob podľa nároku 13, zahrnujúci krok ukladania na ukladanie obmedzenia rýchlosti na
základe polohy a prvej aktuálnej rýchlosti vozidla v prvom čase alebo výpočet alebo
určovanie druhej aktuálnej rýchlosti vozidla v druhom čase a kde spomalenie alebo zrýchlenie
sa stanoví na základe rozdielu medzi druhou rýchlosťou vozidla a prvou rýchlosťou vozidla a
rozdielom medzi druhým a prvým časom.
13. Spôsob podľa ktoréhokoľvek z nárokov 8 až 14, vyznačujúci sa tým, že systém je
nakonfigurovaný tak, aby poskytoval prediktívny alebo predbežný výstražný systém, pričom
krok generovania je upravený tak, aby poskytoval varovanie o zmene rýchlosti, ktoré
upozorní používateľa, že rozdielne uložené obmedzenie rýchlosti sa bude presadzovať na
ďalšom úseku cesty.
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