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(57) Izum se nanaša na dirkalno enoto za tekmovanja z 
modelčki vozil za igro, dirkalni sestav in sistem za uprav
ljanje dirkalnih enot in statistično obdelavo in objavo po
datkov. Dirkalna enota (1) obsega dirkališče (2) z dirkalno 
progo (3), ki sprejme modelček (4) vozila, ki je oprem
ljen s prvo komunikacijsko napravo (5), ki nosi identifi
kacijsko kodo, in ki je zmožna sprejemati podatke z 
druge komunikacijske naprave (6), konzolo (7) za uprav
ljanje modelčka (4) vozila, uro in/ali števec prehodov 
modelčka vozila in/ali tahometer, tretjo komunikacijsko 
napravo (8), ki je zasnovana, da v skladu s pretečenim 

časom od začetka dirkanja ali v skladu s številom pre
hodov modelčka vozila ali v skladu z izmerjeno hitrostjo 
modelčka vozila, s prve komunikacijske naprave (5) od
števa virtualni denar, in prvi osebni računalnik (9), ki je 
povezan s tretjo komunikacijsko napravo (8), in zmožen 
zbirati in obdelovati podatke s tretje komunikacijske na
prave (8) ter blokirati ali sprostiti konzolo (7) za uprav
ljanje. Prednost dirkalne enote po izumu pred znanimi 
enotami je v tem, da omogoča komercialno uporabo 
dirkališča, torej javno uporabo proti plačilu.
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Dirkalna enota z modelčki vozil za igro, dirkalni sestav in sistem za upravljanje 

dirkalnih enot in statistično obdelavo in objavo podatkov ter postopek polnjenja 

in praznjenja računa uporabnika dirkalne enote

Tehnično področje

Izum se nanaša na dirkalno enoto z modelčki vozil za igro, dirkalni sestav in sistem za 

upravljanje dirkalnih enot in statistično obdelavo in objavo podatkov.

Stanje tehnike

Iz stanja tehnike je znanih mnogo različnih dirkališč za igro. V splošnem dirkališče 

obsega dirkalne proge z vodili za vodenje modelčkov vozil, ki so krožno sklenjene, da 

omogočajo modelčkom vozil neomejeno kroženje po dirkalnih progah. Modelčki 

vozil obsegajo pogon, s pomočjo katerega se vozila premikajo po dirkalni progi. 

Uporabnik s pomočjo daljinskega upravljalnika krmili hitrost modelčka vozila. Cilj 

igre je prevoziti čim več krogov v čim krajšem času, pri tem pa mora uporabnik 

krmiliti modelček vozila tako, da le ta zaradi prevelike centrifugalne sile ne odleti s 

proge.

Iz patenta EP 1 706 184 je znana dirkalna proga, ki obsega vsaj eno brezstično tipalno 

napravo, kot je senzor, oddajnik ali čitalnik RFID, ki je prilagojena na tak način, da 

registrira prehod modelčka vozila na vnaprej določenih. Nadalje lahko modelčki vozil 

vključujejo identifikacijsko napravo, kot je transponder RFID, ki je zmožen proizvesti 

identifikacijski signal, da se modelček vozila identificira.

Dirkališča znana iz stanja tehnike, so namenjena za domačo oziroma individualno 
uporabo ali pa so plačljiva s kovanci.
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Tehnični problem

Tehnični problem je, kako zasnovati tako dirkalno enoto, ki bo omogočala 

komercialno uporabo tudi krajevno ločenih dirkališč, torej javno uporabo proti plačilu, 

njihov nadzor v smislu vzdrževanja neoporečnega stanja dirkališč, njihovo 

servisiranje ter upravljanje. Nadalje je tehnični problem, kako zagotoviti sistem, ki bo 

omogočal pridobivanje in posredovanje podatkov za javno objavo.

Rešitev tehničnega problema

Tehnični problem je rešen z dirkalno enoto, ki obsega:

- dirkališče za igro z vsaj eno dirkalno progo, ki lahko sprejme vsaj en modelček 

vozila s pogonom, pri čemer je modelček vozila opremljen s prvo 

komunikacijsko napravo, ki nosi identifikacijsko kodo, in pri čemer je prva 

komunikacijska naprava zmožna sprejemati podatke z druge komunikacijske 
naprave,

- konzolo za upravljanje modelčka vozila,

- uro in/ali števec prehodov modelčka vozila in/ali tahometer, kije razmeščen na 

omenjenem vsaj enem modelčku vozila,

- tretjo komunikacijsko napravo, pri čemer je tretja komunikacijsko naprava 

zasnovana, da lahko v skladu s pretečenim časom od začetka dirkanja ali v 

skladu s številom prehodov modelčka vozila na dirkalni progi ali v skladu z 

izmerjeno hitrostjo modelčka vozila, s prve komunikacijske naprave odšteva 
virtualni denar, in

- prvi osebni računalnik, ki je povezan s tretjo komunikacijsko napravo, in 
zmožen zbirati in obdelovati podatke s tretje komunikacijske naprave ter 

blokirati ali sprostiti konzolo za upravljanje modelčka vozila.
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Dirkalna proga lahko vodi modelček vozila na poljuben način in sicer optično, 

ultrazvočno, magnetno ali s pomočjo utora.

Nadalje je tehnični problem rešen z dirkalnim sestavom, ki obsega:

- vsaj eno zgoraj opisano dirkalno enoto,

- drugi osebni računalnik,

- drugo komunikacijsko napravo, preko katere je moč s pomočjo drugega 

osebnega računalnika z virtualnim denarjem napolniti prvo komunikacijsko 

napravo vsakokratnega modelčka vozila.

Prva komunikacijska naprava je lahko radijska komunikacijska naprava izbrana izmed 

pasivne značke RFID ali aktivne značke RFID, druga komunikacijska naprava je 

oddajnik-sprejemnik RFID in tretja komunikacijska naprava je oddajnik-sprejemnik 

RFID, še zlasti takšne vrste, ki lahko komunicira hkrati z več značkami RFID.

Alternativno je prva komunikacijska naprava lahko optična komunikacijska naprava 

kot je značka OPID, druga komunikacijska naprava je oddajnik-sprejemnik OPID in 

tretja komunikacijska naprava je oddajnik-sprejemnik OPID, še zlasti takšne vrste, ki 

lahko komunicira hkrati z več značkami OPID.

Alternativno so lahko prva, druga in tretja komunikacijska naprava izvedene z 

brezžično radijsko tehnologijo Bluetooth.

Nadalje je tehnični problem rešen s sistemom za upravljanje dirkalnih enot in 

statistično obdelavo in objavo podatkov, ki obsega:

- vsaj en zgoraj opisani dirkalni sestav,

- osrednji strežnik, ki je preko internetne povezave povezan z vsakokratnim 
prvim osebnim računalnikom in prirejen, da je zmožen zbirati podatke z 
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vsakokratnega prvega osebnega računalnika, jih statistično obdelati in objaviti 
na svetovnem spletu.

Uporabniki dirkalne enote za igro lahko do objavljenih podatkov dostopajo s pomočjo 

svojih mobilnih telefonov, dlančnikov, osebnih računalnikov ali ekranov na samem 

dirkališču. Dirkalna enota lahko nadalje obsega modul GPS, s pomočjo katerega je 

dirkalno enoto moč locirati, npr. v primeru, da je potreben servis dirkalne enote, ali 

spremljati njeno lokacijo, npr. v primeru transportiran)a dirkalne enote. Alternativno 

se vpis lokacije dirkalne enote lahko izvede ročno v prvi osebni računalnik, ki ob 

vsakem poteku komunikacije sporoča naslov oziroma lokacijo dirkalne enote 
osrednjemu strežniku.

Postopek polnjenja in praznjenja računa uporabnika, ki obsega naslednje korake:

- zagotavljanje zgoraj opisanega dirkalnega sestava,

- polnjenje računa na prvi komunikacijski napravi vsakokratnega modelčka 

vozila z virtualnim denarjem preko druge komunikacijske naprave,

- sprostitev konzole za upravljanje modelčka vozila,

- merjenje pretečenega časa od zagona modelčka vozila ali števila prehodov 

modelčka vozila na dirkalni progi ali hitrosti modelčka vozila,

- praznjenje računa na prvi komunikacijski napravi vsakokratnega modelčka 

vozila z odštevanjem virtualnega denarja v skladu s pretečenim časom ali v 

skladu s številom prehodov modelčka vozila ali v skladu z drugim pravilom, ki 

ga določi organizator igre ali igralci,

- blokiranje konzole za upravljanje modelčka vozila, ko se račun na prvi 

komunikacijski napravi izprazni.

Alternativno se lahko plačilo izvede po zaključku igranja. V tem primeru postopek 
polnjenja in praznjenja računa uporabnika obsega naslednje korake:

- zagotavljanje zgoraj opisanega dirkalnega sestava,
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- merjenje pretečenega časa od zagona modelčka vozila ali števila prehodov 
modelčka vozila na dirkalni progi ali hitrosti modelčka vozila,

- praznjenje računa na prvi komunikacijski napravi vsakokratnega modelčka 

vozila z odštevanjem virtualnega denarja v skladu s pretečenim časom ali v 

skladu s številom prehodov modelčka vozila ali v skladu z drugim pravilom, ki 

ga določi organizator igre ali igralci, pri čemer gre vrednost virtualnega denarja 

v negativno stanje,

- polnjenje računa na prvi komunikacijski napravi vsakokratnega modelčka 

vozila z virtualnim denarjem preko druge komunikacijske naprave.

Prednost dirkalne enote po izumu pred znanimi enotami je v tem, da omogoča 

komercialno uporabo dirkališča, torej javno uporabo proti plačilu. Nadalje sistem za 

upravljanje dirkalnih enot omogoča nadzor dirkalnih enot v smislu vzdrževanja 

neoporečnega stanja, njihovega servisiranja ter upravljanja. Nadaljnja prednost 

sistema za upravljanje dirkalnih enot je ta, da omogoča pridobivanje in posredovanje 

podatkov za javno objavo.

Slika 1: Shematični prikaz dirkalne enote

Slika 2: Shematični prikaz dirkalnega sestava

Slika 3: Shematični prikaz sistema za upravljanje dirkalnih enot

V nadaljevanju je izum opisan podrobneje.

Tehnični problem je rešen z dirkalno enoto 1, ki obsega:

- dirkališče 2 za igro z vsaj eno dirkalno progo 3, ki lahko sprejme vsaj en 

modelček 4 vozila s pogonom, pri čemer je modelček 4 vozila opremljen s prvo 

komunikacijsko napravo 5, ki nosi identifikacijsko kodo, in pri čemer je prva 
komunikacijska naprava 5 zmožna sprejemati podatke z druge komunikacijske 
naprave 6,

- konzolo 7 za upravljanje modelčka 4 vozila,
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- uro in/ali števec prehodov modelčka vozila in/ali tahometer, kije razmeščen na 

omenjenem vsaj enem modelčku vozila,

- tretjo komunikacijsko napravo 8, pri čemer je tretja komunikacijsko naprava 8 

zasnovana, da lahko v skladu s pretečenim časom od začetka dirkanja ali v 

skladu s številom prehodov modelčka vozila na dirkalni progi ali v skladu z 

izmerjeno hitrostjo modelčka vozila, s prve komunikacijske naprave 5 odšteva 

virtualni denar, in

- prvi osebni računalnik 9, ki je povezan s tretjo komunikacijsko napravo 8, in 

zmožen zbirati in obdelovati podatke s tretje komunikacijske naprave 8 ter 

blokirati ali sprostiti konzolo 7 za upravljanje modelčka vozila.

Dirkalna proga 3 lahko vodi modelček vozila na poljuben način in sicer optično, 

ultrazvočno, magnetno ali s pomočjo utora.

Nadalje je tehnični problem rešen z dirkalnim sestavom 10, ki obsega:

- vsaj eno zgoraj opisano dirkalno enoto 1,

- drugi osebni računalnik 11,

- drugo komunikacijsko napravo 6, preko katere je moč s pomočjo drugega 

osebnega računalnika 11 z virtualnim denarjem napolniti prvo komunikacijsko 

napravo 5 vsakokratnega modelčka 4 vozila.

Prva komunikacijska naprava 5 je lahko radijska komunikacijska naprava izbrana 

izmed pasivne značke RFID ali aktivne značke RFID, druga komunikacijska naprava 

6 je oddajnik-sprejemnik RFID in tretja komunikacijska naprava 8 je oddajnik- 

sprejemnika RFID, še zlasti takšne vrste, ki lahko komunicira z več značkami RFID.

Alternativno je prva komunikacijska naprava 5 lahko optična komunikacijska naprava 
kot je značka OPID, druga komunikacijska naprava 6 je oddajnik-sprejemnik OPID in 

tretja komunikacijska naprava 8 je oddajnik-sprejemnika OPID, še zlasti takšne vrste, 
ki lahko komunicira z več značkami OPID.
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Alternativno so lahko prva 5, druga 6 in tretja komunikacijska naprava 8 izvedene z 

brezžično radijsko tehnologijo Bluetooth.

V prvi komunikacijski napravi 5 so lahko zakodirani vsi pomembni podatki o 

tekmovalnem avtomobilčku, unikatna koda, ki predstavlja ime oziroma serijsko 

številko avtomobilčka, njegovo tekmovalno kategorijo, leto izdelave itd. Ko se takšen 

avtomobilček približa tretji komunikacijski napravi 8 na določeno razdaljo, se lahko 

preko tipke na konzoli za upravljanje modelčka vozila sproži verifikacija modelčka 4 

vozila. To pomeni, da lahko prvi osebni računalnik 9 preveri, ali modelček 4 vozila 

ustreza kompatibilnim pogojem npr. izdelave, tekmovalni kategoriji, ki se trenutno 

izvaja itd. Takšna verifikacija za posamezen modelček 4 vozila traja manj kot pol 

sekunde. Verifikacija modelčka 4 vozila je lahko potrebna ob vsakokratni oddaljitvi 

le-tega iz določenega območja, ali tudi ob vsakokratnem startu dirkanja, predvsem 

zaradi podelitve komunikacijskega kanala povezave med modelčkom vozila 

avtomobilčkom in prvim osebnim računalnikom 9.

Nadalje je tehnični problem rešen s sistemom za upravljanje dirkalnih enot in 

statistično obdelavo in objavo podatkov, ki obsega:

- vsaj en zgoraj opisani dirkalni sestav 10,

- osrednji strežnik 12, ki je preko internetne povezave povezan z vsakokratnim 

prvim osebnim računalnikom 9 in prirejen, da je zmožen zbirati podatke z 

vsakokratnega prvega osebnega računalnika, jih statistično obdelati in objaviti 
na svetovnem spletu.

Dirkalna enota lahko vsebuje senzorske podsisteme, ki omogočajo avtomatsko 

zaznavanje statistično pomembnih podatkov (npr. čas vklopa dirkalne enote, čas 
aktivnega delovanja le-te itd), kijih prvi osebni računalnik 9 redno pošilja programski 
aplikaciji za statistično spremljanje podatkov na osrednjem strežniku. Identifikacijske 

podatke (npr. o serijski številki modelčka 4 vozila), ki so shranjeni na prvi 
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komunikacijski napravi 5 in izmerjene tekmovalne podatke se lahko pošlje 

osrednjemu strežniku 12, ki jih lahko tudi statistično obdela in posreduje na javno 

spletno stran. Podatki na osrednjem strežniku se lahko avtomatsko skladiščijo v bazo 

podatkov, do katerih ima dostop nadzornik preko prioritetnega, z gesli varovanega 

dostopa. Programska aplikacija statističnega spremljanja podatkov avtomatsko 

obdeluje (izrisuje grafikone, izpisuje tabele, beleži ali proži alarme za vsako 

posamezno dirkalno enoto ipd.) in hrani relevantne statistične podatke.

Uporabniki dirkalne enote 1 za igro lahko do objavljenih podatkov dostopajo s 

pomočjo ekranov, nameščenih v bližini tekmovališča, svojih mobilnih telefonov, 

dlančnikov ali osebnih računalnikov.

Dirkalna enota lahko nadalje obsega modul GPS, s pomočjo katerega je dirkalno 

enoto moč locirati, npr. v primeru, daje potreben servis dirkalne enote, ali spremljati 

njeno lokacijo, npr. v primeru transportiranja dirkalne enote. Alternativno se vpis 

lokacije dirkalne enote lahko izvede ročno v prvi osebni računalnik 9, ki ob vsakem 

poteku komunikacije sporoča naslov oziroma lokacijo dirkalne enote osrednjemu 

strežniku 12. Ugotavljanje fizičnega položaja dirkalne enote 1 s pomočjo modula GPS 

znotraj stavb je lahko nezanesljivo. Zato je omogočen ročni vnos položaja dirkalne 

enote 1 v osebni računalnik 9. Alternativno je lahko modul 13 GPS fizično ločen od 

dirkalne enote in razmeščen na najbližjo lokacijo, kjer je prisoten GPS satelitski signal 

(npr. na streho stavbe, na zunanji del okna stavbe, oziroma prostora, kjer se nahaja 

dirkalna enota). Modul 13 GPS je lahko žično ali brezžično povezan z dirkalno enoto 

(radijska zveza, npr. bluetooth). Prvi osebni računalnik 9 z modula 13 GPS 

pridobljene podatke o lokaciji dirkalne enote posreduje osrednjemu strežniku 12 preko 

internetne povezave. Radijska (bluetooth) povezava ima domet največ 100 m. Če se 

dirkalna enota preveč oddalji od modula 13 GPS, podatka o lokaciji dirkalne enote ne 
bo več in temu primemo nadzornik ve, da lokacija modula GPS in dirkalne enote 1 

nista usklajeni, oziroma dirkalna enota ni na predvideni lokaciji, ampak nekje drugje. 
Podobno se lahko izvaja ugotavljanje lokacije dirkalne enote med transportom, kjer 



9

lahko dirkalna enota osrednjemu strežniku periodično sporoča vsako trenutno 

lokacijo.

Preko osrednjega strežnika se lahko izvaja tudi varnostna verifikacija vklopa dirkalne 

enote. Pri vsakokratni vključitvi posamezne dirkalne enote lahko skrbnik dirkalne 

enote vpiše v prvi osebni računalnik 9 te dirkalne enote 1 identifikacijsko kodo, ki se 

takoj preveri v prvem osebnem računalniku 9. Če je ta pravilna, se nato poveže še 

preko interneta z osrednjim strežnikom, kjer je inštalirana verifikacijska aplikacija 

programske opreme. Na osrednjem strežniku se najprej preveri, ali ta dirkalna enota 

res obstaja in ali ima dovoljenje za delo. Šele ko osrednji strežnik 12 ugotovi 

(verificira), da je dotičnemu prvemu osebnemu računalniku 9 dovoljeno delo, se 

pošlje od osrednjega strežnika do prvega osebnega računalnika dovoljenje za vklop 

dirkalne enote 1. Internetna verifikacija lahko omogoča, da ima dotična kompetentna 

oseba (lastnik, upravljalec, nadzornik, principal, ipd.) dirkalne enote popoln nadzor 

nad delovanjem dirkalne enote. Ta koda se lahko vpiše v prvi osebni računalnik pri 

proizvajalcu, ki ima lahko tudi dovoljenje, da to isto kodo posreduje tudi osrednjemu 

strežniku za potrebe verifikacije. Nadzornik osrednjega strežnika zažene avtomatsko 

verifikacijsko aplikacijo programske opreme, kjer lahko vnese vsako kodo posamezne 

dirkalne enote v bazo podatkov na osrednjem strežniku po parametrih ročno na licu 

mesta ali pa preko oddaljenega namizja. Dostop do verifikacijske aplikacije na 

osrednjem strežniku je lahko zavarovan s podsistemom prioritetnega, z gesli 

varovanega dostopa. To je, da lahko proizvajalec dirkalnih enot vpiše v verifikacijsko 

aplikacijo zgolj kodo nove proizvedene dirkalne enote, medtem ko lahko ima 

nadzornik osrednjega strežnika dovoljenje za vnašanje dodatnih verifikacijskih 

parametrov za vsa ustrezna ukrepanja (npr. možnost izklopa ob neplačevanju 

pogodbenih obveznosti najemnika ali kupca dirkalne proge). Osrednji strežnik ima 

seveda dovolj kapacitet v smislu pomnilnika in računske hitrosti, da hkrati izvede 
verifikacijsko delovanje več dirkalnih enot ne glede na geografsko lokacijo na svetu.
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Vsakokratna dirkalna enota lahko nadalje obsega senzorske podsisteme za spremljanje 

ključnih servisnih parametrov ali najpogosteje pokvarljivih sklopov (npr. stanja 

napetosti na napajalnikih, delovanja komunikacijskih povezav, modula GPS, izpada 

internetne povezave itd.). Sistem za upravljanje dirkalnih enot v tem primeru 

omogoča servisno spremljanje stanja in servisiranje vsakokratne dirkalne enote preko 

osrednjega strežnika 12. Na osnovi senzorskega merjenja ali algoritemskega 

ocenjevanja morebitnih napak na podsistemih dirkalne enote so na voljo tri možnosti:

1. Omejeno servisiranje, kjer dirkalna enota na osnovi meritev senzorjev javi, daje 

prišlo do določenega poslabšanja delovanja dirkalne enote. Te napake lahko serviser 

preko interneta popravi na daljavo z nastavitvijo posameznih programskih 
parametrov.

2. Servisiranje na licu mesta, po tistem, ko je senzorski podsistem javi napako. 

Serviser pride na lokacijo dirkalne enote, že pripravljen na to, da bo zamenjal hibno 

komponento, za katero ni moč zagotoviti brezhibnega delovanja s spremembo 

programskih parametrov.

3. Servisiranje na zahtevo uporabnika, ko senzorski podsistem ni zaznal napake, a 

dirkalna enota kljub temu ne deluje pravilno.

Prvi osebni računalnik 9 dirkalne enote 1 lahko preko internetne povezave osrednjemu 

strežniku pošlje podatke, ki s svojo servisno aplikacijo programske opreme omogoča 

spremljanje okvar (kraj napake na osnovi podatkov o lokaciji, času, verifikacijski 

številki dirkalne enote, mestu napake v podsistemih, itd.) in lahko aktivira alarme 

serviserjem s pošiljanjem npr. avtomatskih SMS sporočil ustreznim serviserjem na 

geografskih lokacijah v bližini okvarjene dirkalne enote.

Primeri javljanja napak na podsistemih dirkalne enote, ki zahtevajo servisni poseg:

a) Izpad modula 13 GPS: Prvi osebni računalnik 9 dirkalne enote 1 vsakih nekaj minut 

naslovi modul GPS in od njega pridobi naslov GPS lokacije. Če so podatki nesmiselni 

(odmik koordinat od stare lokacije je prevelik, da bi ga lahko naredili npr. z avtom ali 

letalom v določenem časovnem intervalu), se to interpretira kot okvara modula 13 
GPS nadzorni algoritem obvesti serviserja, daje modul GPS v okvari.
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b) Izpad sistema za meritev povprečne vrednosti hitrosti modelčka vozila: Ta sistem 

ves čas sprašuje tretjo komunikacijsko napravo 8 dirkalne enote za podatke o času, ki 

ga je prevozil posamezen modelček vozila na dirkalni progi. Če ti časi precej 

odstopajo od povprečne vrednosti navzdol, tj. da je hitrost višja, kot jo modelček 

vozila sploh lahko doseže, se to interpretira kot okvara sistema za meritev povprečne 

vrednosti hitrosti. Nadzorni algoritem obvesti serviserja, daje sistem v okvari.
v

c) Ce da prvi osebni računalnik neposreden ukaz npr. tretji komunikacijski napravi, da 

prebere koliko virtualnega denarja je na razpolago, in se ta ne odzove, tedaj je nekaj 

narobe s tretjo komunikacijsko napravo, in spet se pošlje npr. e-pošta serviserju.

d) Izpad napajanja konzole 7 za upravljanje modelčka vozila: Senzorski podsistem 

meri kritične informacije o napajalni napetosti in o izpadih komunikacije posamezne 

konzole za upravljanje, če ni napajanja na posamezni konzoli za upravljanje po 

vključitvi prvega osebnega računalnika pomeni, da konzola za upravljanje ne deluje, 

in nadzorni algoritem obvesti serviserja, da je v okvari konzola za krmiljenje 

modelčka vozila.

Na tak način se lahko spremlja vsaka posamezna aktivna komponenta dirkalne enote, 

tj. komponenta, ki se ji da izmeriti s senzorjem neko veličino (npr. napajalno 

napetost), ali preko statistike spremlja, ali je meritev v okviru pričakovanih vrednosti, 

ali pa ugotavlja, če obstaja odziv na zahtevo, in po potrebi obvesti serviserja. 

Obveščanje lahko poteka preko e-pošte, SMS sporočila ipd.

Tretja komunikacijska naprava, ki je fizično locirana na dirkalnem sestavu, vsakih 

nekaj sekund pošlje signal prvi komunikacijski napravi na vsakokratnem modelčku 
v

vozila. Ce se prva komunikacijska naprava v modelčku vozila ne odzove (npr. vrne 

informacijo o svoji identifikacijski kodi), to pomeni daje zunaj območja dometa obeh 

ali vsaj ene izmed komunikacijskih naprav udeleženih v komunikaciji (običajno okoli 
10 m) tedaj prvi osebni računalnik sproži alarm, da je bil dotični modelček vozila 
odnesen iz dovoljenega območja, z drugimi besedami odtujen. Alarm je lahko npr. v



12

obliki zvočnega signala ali pa se alarmno sporočilo preko osrednjega strežnika pošlje 
upravljavcu sistema.

Sistem za upravljanje dirkalnih enot lahko nadalje obsega klon osrednjega strežnika, 

kar pomeni, daje osrednji strežnik podvojen zaradi nevarnosti okvar oziroma izpadov 

zaradi višje sile (naravna katastrofa, požar ipd.) na samem osrednjem strežniku ali 

komunikacijskih vodih do tega strežnika. V primeru izpada osrednjega strežnika se 

lahko avtomatsko vključi klon osrednjega strežnika in začne streči uporabnikom. 

Sistem komuniciranja med dirkalno enoto in osrednjim strežnikom je lahko urejen 

tako, da v primeru, da se na večkratni zaporedni poziv dirkalne enote preko interneta 

osrednji strežnik ne odzove, dirkalna enota začne komunicirati s klonom osrednjega 

strežnika. Pri normalnem delovanju pa osrednji strežnik vse informacije sproti kopira 

na klon osrednjega strežnika tako, da je izpad informacij ob prekinitvi delovanja 

glavnega nadrejenega strežnika minimalen. Po odpravi okvare na osrednjem strežniku 

pa se, vsi novi podatki s klona osrednjega strežnika skopirajo na osrednji strežnik, 

preden osrednji strežnik prevzame ponovno komuniciranje z dirkalnimi enotami. 

Smotrno je, da se osrednji strežnik in klon osrednjega strežnika nahajata na dveh 

geografsko ločenih lokacijah.

Postopek polnjenja in praznjenja računa uporabnika, ki obsega naslednje korake:

- zagotavljanje zgoraj opisanega dirkalnega sestava 10,

- polnjenje računa na prvi komunikacijski napravi 5 vsakokratnega modelčka 4 

vozila z virtualnim denarjem preko druge komunikacijske naprave 6,

- sprostitev konzole 7 za upravljanje modelčka vozila,

- merjenje pretečenega časa od zagona modelčka vozila ali števila prehodov 

modelčka vozila na dirkalni progi ali hitrosti modelčka vozila,

- praznjenje računa na prvi komunikacijski napravi 5 vsakokratnega modelčka 

vozila z odštevanjem virtualnega denarja v skladu s pretečenim časom ali v 
skladu s številom prehodov modelčka vozila ali v skladu z drugim pravilom, ki 
ga določi organizator igre ali igralci,
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- blokiranje konzole 7 za upravljanje modelčka vozila, ko se račun na prvi 

komunikacijski napravi 5 izprazni.

Alternativno se lahko plačilo izvede po zaključku igranja. V tem primeru postopek 

polnjenja in praznjenja računa uporabnika obsega naslednje korake:

- zagotavljanje zgoraj opisanega dirkalnega sestava 10,

- merjenje pretečenega časa od zagona modelčka vozila ali števila prehodov 

modelčka vozila na dirkalni progi ali hitrosti modelčka vozila,

- praznjenje računa na prvi komunikacijski napravi 5 vsakokratnega modelčka 

vozila z odštevanjem virtualnega denarja v skladu s pretečenim časom ali v 

skladu s številom prehodov modelčka vozila ali v skladu z drugim pravilom, ki 

ga določi organizator igre ali igralci, pri čemer gre vrednost virtualnega denarja 

v negativno stanje,

- polnjenje računa na prvi komunikacijski napravi 5 vsakokratnega modelčka 4 

vozila z virtualnim denarjem preko druge komunikacijske naprave 6.

Pri odštevanju denarja v skladu z drugim pravilom gre za to, da se zanj lahko 

dogovorijo uporabniki sami, ali pa jim to pravilo “vsili” organizator tekme. Tako 

lahko vsak uporabnik plača svoje prevožene kroge (se pravi se virtualni denar odšteje 

vsakemu) ali pa prevožene kroge vseh tekmovalcev plača tisti, ki je na tekmi 

najpočasnejši (se pravi se virtualni denar odšteje samo poražencu).

Dirkalna enota lahko nadalje obsega četrto in peto komunikacijsko napravo (RFID ali 

OPID ali Bluetooth), od katerih je ena nameščena pred določenim odsekom proge 

(npr. na začetku ovinka), druga pa na koncu določenega odseka (npr. na koncu 

ovinka). Gre za krmiljenje s strani organizatorja iger, kjer se s tretjo komunikacijsko 

napravo 8 preko osrednjega strežnika 12 in/ali prvega osebnega računalnika 9 izvede 
prenos informacij na konzolo 7 za krmiljenje hitrosti in »vsili« neko omejitev ali 

pravilo pri vožnjah modelčkov vozil. Nadalje se lahko pravila iger po dogovoru ali 
vsiljeno preko zgoraj omenjenega krmiljenja spremenijo tako, da se maksimalna
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hitrost modelčkov vozil omeji na vrednost, kije manjša od maksimalne hitrosti (npr. v 

četrtem krogu bo dovoljena hitrost 75% maksimalne, v petem krogu 50% ipd.), ki jo 

dovoli tekmovalna proga (prvi osebni računalnik) preko konzole za krmiljenje hitrosti. 

Nadalje se lahko maksimalna hitrost samo dela proge zmanjša po dogovoru ali 

vsiljeno v smislu zgoraj omenjenega krmiljenja, na primer v posebej ostrih ovinkih, ki 

so od ostale proge oddvojena z začetkom s prehodom preko linije četrte 

komunikacijske naprave in končana spet s prehodom linije pete komunikacijske 
naprave.
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Patentni zahtevki

1. Dirkalna enota (1), ki obsega:

dirkališče (2) za igro z vsaj eno dirkalno progo (3), ki lahko sprejme vsaj en 

modelček (4) vozila s pogonom, pri čemer je modelček (4) vozila opremljen s prvo 

komunikacijsko napravo (5), ki nosi identifikacijsko kodo, in pri čemer je prva 

komunikacijska naprava (5) zmožna sprejemati podatke z druge komunikacijske 

naprave (6),

konzolo (7) za upravljanje modelčka (4) vozila,

uro in/ali števec prehodov modelčka vozila in/ali tahometer, ki je razmeščen na 

omenjenem vsaj enem modelčku vozila,

tretjo komunikacijsko napravo (8), pri čemer je tretja komunikacijsko naprava

(8) zasnovana, da lahko v skladu s pretečenim časom od začetka dirkanja ali v skladu 

s številom prehodov modelčka vozila na dirkalni progi ali v skladu z drugim pravilom, 

ki ga določi organizator igre ali igralci, s prve komunikacijske naprave (5) odšteva 

virtualni denar, in

prvi osebni računalnik (9), ki je povezan s tretjo komunikacijsko napravo (8), 

in zmožen zbirati in obdelovati podatke s tretje komunikacijske naprave (8) ter 

blokirati ali sprostiti konzolo (7) za upravljanje modelčka vozila.

2. Dirkalna enota (1) po zahtevku 1, pri kateri je prva komunikacijska naprava (5) 

radijska komunikacijska naprava izbrana izmed pasivne značke RFID ali aktivne 

značke RFID in je tretja komunikacijska naprava (8) oddajnik-sprejemnika RFID, še 

zlasti takšne vrste, ki lahko komunicira hkrati z več značkami RFID.

3. Dirkalna enota (1) po zahtevku 1, pri kateri je prva komunikacijska naprava (5) 

optična komunikacijska naprava, kot je značka OPID in je tretja komunikacijska 
naprava (8) oddajnik-sprejemnika OPID, še zlasti takšne vrste, ki lahko komunicira 

hkrati z več značkami OPID.
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4. Dirkalna enota (1) po zahtevku 1, pri kateri sta prva (5) in tretja komunikacijska 

naprava (8) izvedeni z brezžično radijsko tehnologijo Bluetooth.

5. Dirkalna enota (1) po katerem koli od predhodnih zahtevkov, ki nadalje obsega 

modul GPS, s pomočjo katerega je dirkalno enoto moč locirati.

6. Dirkalna enota (1) po katerem koli od predhodnih zahtevkov, ki nadalje obsega 

četrto komunikacijsko napravo in peto komunikacijsko napravo, ki sta izbrani med 

oddajnik-sprejemnikom RFID, oddajnik-sprejemnikom OPID ali napravo, izvedeno z 

brezžično radijsko tehnologijo Bluetooth.

7. Dirkalni sestav (10), ki obsega:

vsaj eno dirkalno enoto (1) po katerem koli od predhodnih zahtevkov,

drugi osebni računalnik (11),

drugo komunikacijsko napravo (6), preko katere je moč s pomočjo drugega 

osebnega računalnika (11) z virtualnim denarjem napolniti prvo komunikacijsko 

napravo (5) vsakokratnega modelčka (4) vozila.

8. Dirkalni sestav (10) po zahtevku 7, kadar je odvisen od zahtevka 2, pri katerem je 

druga komunikacijska naprava (6) oddajnik-sprejemnik RFID.

9. Dirkalni sestav (10) po zahtevku 7, kadar je odvisen od zahtevka 3, pri katerem je 

druga komunikacijska naprava (6) oddajnik-sprejemnik OPID.

10. Dirkalni sestav (10) po zahtevku 7, kadar je odvisen od zahtevka 4, pri katerem je 

tretja komunikacijska naprava (8) izvedena z brezžično radijsko tehnologijo 
Bluetooth.

11. Sistem za upravljanje dirkalnih enot (1) in statistično obdelavo in objavo 
podatkov, ki obsega:
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- vsaj en zgoraj opisani dirkalni sestav (10) po katerem koli od zahtevkov od 7 

do 10,

- osrednji strežnik (12), ki je preko internetne povezave povezan z vsakokratnim 

prvim osebnim računalnikom (9) in prirejen, da je zmožen zbirati podatke z 

vsakokratnega prvega osebnega računalnika, jih statistično obdelati in objaviti 

na svetovnem spletu.

12. Sistem za upravljanje dirkalnih enot po zahtevku 11, ki obsega klon osrednjega 

strežnika.

13. Uporaba dirkalne enote (1) po katerem koli od zahtevkov od 1 do 6 za tekmovanje 

proti plačilu.

14. Postopek polnjenja in praznjenja računa modelčka vozila, ki obsega naslednje 

korake:

- zagotavljanje dirkalnega sestava (10) po katerem koli od zahtevkov od 7 do 10,

- polnjenje računa na prvi komunikacijski napravi (5) vsakokratnega modelčka

(4) vozila z virtualnim denarjem preko druge komunikacijske naprave (6),

- sprostitev konzole (7) za upravljanje modelčka vozila,

- merjenje pretečenega časa od zagona modelčka vozila ali števila prehodov 

modelčka vozila na dirkalni progi ali hitrosti modelčka vozila,

- praznjenje računa na prvi komunikacijski napravi (5) vsakokratnega modelčka 

vozila z odštevanjem virtualnega denarja v skladu s pretečenim časom ali v 

skladu s številom prehodov modelčka vozila ali v skladu z drugim pravilom, ki 

ga določi organizator igre ali igralci,

- blokiranje konzole (7) za upravljanje modelčka vozila, ko se račun na prvi 
komunikacijski napravi (5) izprazni.

15. Postopek polnjenja in praznjenja računa modelčka vozila, ki obsega naslednje 
korake:
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zagotavljanje dirkalnega sestava (10) po katerem koli od zahtevkov od 7 do 10, 

merjenje pretečenega časa od zagona modelčka vozila ali števila prehodov 

modelčka vozila na dirkalni progi ali hitrosti modelčka vozila,

praznjenje računa na prvi komunikacijski napravi (5) vsakokratnega modelčka

(4) vozila z odštevanjem virtualnega denarja v skladu s pretečenim časom ali v 

skladu s številom prehodov modelčka vozila ali v skladu z drugim pravilom, ki 

ga določi organizator igre ali igralci, pri čemer gre vrednost virtualnega denarja 

v negativno stanje,

polnjenje računa na prvi komunikacijski napravi (5) vsakokratnega modelčka

(4) vozila z virtualnim denarjem preko druge komunikacijske naprave (6).
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