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Tato technická specifikace (CEN/TS) byla schválena CEN dne 2012-01-30 pro dočasné používání.

Doba platnosti této CEN/TS je zatím omezena na tři roky. Po dvou letech budou členové CEN požádáni
o připomínky týkající se zvláště toho, zda může být CEN/TS převedena na evropskou normu.

Je třeba, aby členové CEN oznámili existenci této CEN/TS stejným způsobem, jako je tomu u EN,
a vhodnou formou ji zpřístupnili na národní úrovni. Je přípustné ponechat konfliktní národní normy
v platnosti (souběžně s CEN/TS), dokud se nedosáhne konečného rozhodnutí o možnosti převedení
této CEN/TS na EN.



Členy CEN jsou národní normalizační orgány 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, Švýcarska a Turecka.
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Předmluva

Tento dokument (CEN ISO/TS 13140-2:2012) vypracovala technická komise 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 jakéhokoliv nebo všech
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, Švýcarska a Turecka. 
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 k

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,●

usnadnění komunikace mezi zainteresovanými stranami (například mezi výrobci zařízení a zkušebnami).●

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 určuje abstraktní zkušební sestavu (ATS) pro posouzení shody palubní
jednotky (OBE) a zařízení na pozemní komunikaci (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 straně infrastruktury, sloužící
k zajištění interoperability mezi zařízeními dodávanými různými výrobci.

POZNÁMKA Palubní jednotky a zařízení na infrastruktuře jsou předmětem dalšího zkoušení za účelem
zajištění splnění základních požadavků na rádiové spojení stanovených evropskými směrnicemi,
jejichž splnění je předpokladem pro připojení označení CE a uvedení na evropský trh. Je
pravděpodobné, že se stanou předmětem dalšího zkoušení jejich mechanické odolnosti a odolnosti
vůči vnějším vlivům, zajištění kvality a řízení výroby (u výrobce) a integrace mýtného bodu v systému,
jako součást zkoušení in situ a přejímacích zkoušek. Určení těchto zkoušek nespadá do předmětu této
části ISO/TS 13140.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.


