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Předmluva

Mezinárodní organizace pro normalizaci (ISO) je světovou federací národních normalizačních institutů
(členové ISO). Mezinárodní normy obvykle připravují technické komise ISO. Každý člen ISO, který se
zajímá o předmět, pro který byla vytvořena technická komise, má právo být v této komisi zastoupen.
Práce se zúčastňují také vládní a nevládní mezinárodní organizace, s nimiž ISO navázala pracovní
styk. ISO úzce spolupracuje s Mezinárodní elektrotechnickou komisí (IEC) ve všech záležitostech
normalizace v elektrotechnice.

Mezinárodní normy jsou navrženy podle daných pravidel uvedených ve Směrnicích ISO/IEC, Část 2.

Hlavním úkolem technických komisí je připravovat mezinárodní normy. Návrhy mezinárodních norem
přijaté technickými komisemi se rozesílají členům ISO k hlasování. Vydání mezinárodní normy
vyžaduje souhlas alespoň 75 % hlasujících členů.

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.

ISO 17386 byla vypracována technickou komisí ISO/TC 204, Inteligentní dopravní systémy.

Tímto druhým vydáním se zrušuje a nahrazuje první vydání (ISO 17386:2004), které bylo technicky
revidováno.

Úvod



Dnešní aerodynamické tvary vozidel často omezují výhled řidiče z vozidla. Systém pomoci při
manévrování při nízkých rychlostech (MALSO Manoeuvring Aids for Low Speed Operation) zvyšuje
bezpečnost a zvýhodňuje řidiče během parkování nebo v různých manévrovacích situacích při velmi
nízkých rychlostech například v úzkých průjezdech. Řidiči se tak mohou vyhnout překážkám, které
nemohou vidět, ale mohou být detekovány tímto systémem, a tak dosáhnout i lepší manipulace
s vozidlem ve stísněném parkovacím prostoru.

Systémy MALSO představují detekční zařízení s bezkontaktními senzory, které napomáhají řidiči při
nízkých rychlostech. Tento systém detekuje přítomnost překážek v přední a zadní části vozidla nebo
vyčnívajících
objektů při vtěsnávání se do stísněných parkovacích prostor nebo manévrování v úzkých průjezdech.
Systém pomáhá řidiči při rychlostech do 0,5 m/s a nezbavuje řidiče odpovědnosti během řízení
vozidla.

1 Předmět normy

Tato mezinárodní norma je určena pro lehká vozidla, například osobní automobily, pick-up vozidla,
dodávky a jiná sportovní vozidla (ne motocykly) vybavená systémy MALSO. Norma specifikuje funkční
požadavky, které může řidič od zařízení obecně očekávat, to jest detekci a informace o přítomnosti
důležitých překážek uvnitř definovaného (krátkého) detekčního rozsahu. Norma definuje minimální
požadavky na signalizaci poruchy a rovněž postupy pro zkoušky funkčních charakteristik. To zahrnuje
pravidla pro všeobecnou informační strategii, ale nezahrnuje omezení na druh informací nebo
zobrazovací systém.

MALSO systémy využívají pro měření vzdálenosti objektově orientovaná detekční zařízení (senzory),
za účelem poskytování informací řidiči, založených na vzdálenosti k překážkám. V této normě není
popsána technologie snímání, nicméně technologie ovlivňuje postupy zkoušek funkčních
charakteristik stanovené v této mezinárodní normě (viz kapitola 7).

Současná technologie snímání okolí vozidla je postavena na ultrazvukových senzorech, jenž v době
publikování této mezinárodní normy představují nejvíce užívanou technologii. Pro jiné technologie
snímání, jež se mohou v budoucnu objevit, budou zkoušky verifikovány a případně upraveny. Systémy
pro zvýšení viditelnosti jako video-kamerové prostředky bez měření vzdálenosti a varování nejsou
předmětem této mezinárodní normy.

Prostředky pro pomoc při couvání a zařízení pro detekci překážky u těžkých nákladních vozidel,
nejsou v této mezinárodní normě obsaženy; požadavky na tyto systémy jsou definovány v ISO/TR
12155.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.


