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účastní. ISO úzce spolupracuje s Mezinárodní elektrotechnickou komisí (IEC) v oblasti elektrotechnické
normalizace.
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část 2.

Hlavním úkolem technických komisí je připravovat mezinárodní normy. Návrhy mezinárodních norem
schválené technickými komisemi jsou postoupeny členům ISO k hlasování. Publikace typu
mezinárodní normy vyžadují ke schválení nejméně 75 % hlasů příslušných členů.

Za jiných okolností, zejména projeví-li trh urgentní zájem na takových dokumentech, může se
technická komise rozhodnout vydat i jiný typ normativního dokumentu:
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Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových
práv. ISO nelze činit odpovědnou za identifikaci libovolného patentového práva nebo všech takových
patentových práv.
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Předmluva

Tento dokument (CEN ISO/TS 13140-1:2011) byl vypracován technickou komisí CEN/TC 278 „Dopravní
telematika“, jejíž sekretariát zajišťuje NEN, ve spolupráci s technickou komisí ISO/TC 204 „Inteligentní
dopravní systémy“.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových
práv. CEN [a/nebo CENELEC] nelze činit odpovědným za identifikaci libovolného patentového práva
nebo všech takových patentových práv.

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny oznámit národní
normalizační organizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska,
Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska,
Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska,
Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

Úvod

ISO/TS 17575 je částí souboru norem podporujících interoperabilitu autonomních systémů
elektronického mýtného. Definuje kontextová data EFC, hlášení mýtného a používání komunikační
infrastruktury.

Tento soubor norem také podporuje spojení krátkého dosahu v kontextu autonomního EFC palubního
zařízení OBE, aby umožnila namátkové kontroly v procesu dohledu. Aplikační rozhraní je definováno



v ISO/TS 13141:2010.

V rámci tohoto souboru norem EFC definuje tato část ISO/TS 13140 proces a zkoušky pro posouzení
shody OBE a zařízení na infrastruktuře (RSE), které vyhovují požadavkům ISO/TS 13141:2010.

Tato část ISO/TS 13140 slouží pro

posouzení schopností OBU a RSE,●

posouzení chování OBU a RSE,●

jako pokyn pro posuzování shody OBU a RSE a schválení typu,●

dosažení porovnatelnosti výsledků odpovídajících zkoušek aplikovaných na různých místech v různou dobu, a●

usnadnění komunikace mezi zainteresovanými stranami.●

Tato část ISO/TS 13140 je založena na

ISO/TS 13141:2010,●

sadě norem DSRC definujících sestavu komunikačních protokolů, a●

ISO 9646.●

Tato část ISO/TS 13140 je založena na použití kombinace stromového a tabelárního zápisu (TTCN),
což je normalizovaný jazyk vhodný pro specifikaci případů zkoušení a kroků pro posouzení chování
protokolu a aplikace. Jazyk TTCN je také podporován moderními automatizovanými nástroji, které
urychlují návrh softwaru, implementaci a zkoušení.

1 Předmět normy

Tato část ISO/TS 13140 stanoví strukturu zkušební sestavy (TSS) a cíle zkoušek (TP) pro posouzení
shody palubní jednotky (OBU) a zařízení na infrastruktuře (RSE) s ISO/TS 13141:2010.

Cílem této normy je poskytnout základy zkoušení pro posouzení shody zařízení DSRC (vyhrazeného
spojení krátkého dosahu) v palubních jednotkách a zařízeních na infrastruktuře, sloužící k zajištění
interoperability mezi zařízeními dodávanými různými výrobci.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.


