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Cooperative intelligent transport systems (C-ITS) – Position, velocity and time functionality in the
ITS station

Systemes de transport intelligents coopératifs (C-ITS) – Fonctionnalité de position, de vitesse et de
temps dans
la Station ITS

Intelligente Verkehrssysteme – Kooperative ITS – Position, Geschwindigkeit und Zeitfunktionen in
einer ITS-Station

Tato předběžná norma přejímá anglickou verzi technické specifikace CEN ISO/TS 21176:2020. Má
stejný status jako oficiální verze.

This prestandard implements the English version of the Technical Specification CEN
ISO/TS 21176:2020. It has the same status as the official version.

Anotace obsahu

Norma definuje službu PVT, jejíž funkcí je agregování kinematických dat z různých datových
a senzorických zdrojů, a následné poskytování polohy, rychlosti a času ITS stanicí přes rozhraní
v normalizovaném formátu.
Účelem normy je poskytování přesných a spolehlivých kinematických dat dalším aplikacím a službám
stanice ITS. Tato data jsou jedním ze základních stavebních prvků pro zavádění asistenčních
a automatizovaných systémů řízení vozidla, lze je využít například i ve službách pro automatické
vozidlové platební systémy apod. Norma stanoví možnosti přístupu ke službě ve stanici ITS pomocí
PVT SAP, popisuje škálovatelnou metodu vytváření datových sad v konkrétním formátu a jejich
příklady. Přílohou normy je specifikace datových typů ve strojově čitelném kódu ASN.1
v elektronické podobě.

 

Národní předmluva
Upozornění na používání této normy

Tato předběžná česká technická norma přejímá technickou specifikaci CEN ISO/TS 21176:2020



vydanou v souladu s vnitřními předpisy CEN/CENELEC, část 2 a je určena k ověření. Případné
připomínky k obsahu normy přijímá Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní
zkušebnictví, odbor technické normalizace.

Převzetí TS do národních norem členů CEN/CENELEC není povinné a tato TS nemusí být na národní
úrovni převzata jako normativní dokument.

Převzetí TS nevyžaduje zrušení konfliktních národních norem platných pro stejný předmět
normalizace. Je přípustné ponechat konfliktní národní normy v platnosti, dokud se nedosáhne
konečného rozhodnutí o možnosti převedení této CEN/TS na EN.

Informace o citovaných dokumentech

ISO/IEC 8824-1 zavedena v ČSN ISO/IEC 8824-1 (36 9632) Informační technologie – Abstraktní
syntaxe způsobu zápisu jedna (ASN.1): Specifikace základního způsobu zápisu

ISO 17423 zavedena v ČSN EN ISO 17423 (01 8481) Inteligentní dopravní systémy – Kooperativní
systémy – Požadavky a cíle aplikace

ISO/TS 17429 zavedena v ČSN P CEN ISO/TS 17429 (01 8488) Inteligentní dopravní systémy –
Kooperativní ITS – Zařízení stanice ITS pro přenos informací mezi stanicemi ITS

ISO 17575-1:2016 zavedena v ČSN EN ISO 17575-1:2016 (01 8385) Elektronický výběr poplatků
(EFC) –
Definice aplikačního rozhraní pro autonomní systémy – Část 1: Zpoplatňování

ISO 21217 zavedena v ČSN ISO 21217 (01 8400) Inteligentní dopravní systémy (ITS) – Komunikační
infrastruktura pro pozemní mobilní zařízení (CALM) – Architektura

ISO 24102-6:2018 zavedena v ČSN ISO 24102-6:2018 (01 8404) Inteligentní dopravní systémy (ITS) –
Komunikační infrastruktura pro pozemní mobilní zařízení (CALM) – Management stanice ITS – Část
6: Řízení datového toku

EN 16803-1 zavedena v ČSN EN 16803-1 (31 0560) Kosmos – Využití systému GNSS pro určování
polohy inteligentními dopravními systémy (ITS) podél pozemní komunikace – Část 1: Definice
a postupy systémového inženýrství pro stanovení a hodnocení výkonu

ETSI TS 102 894-2 V1.3.1 (2018-08) nezavedena

ETSI EN 302 890-2 zavedena v ČSN ETSI EN 302 890-2 V2.1.1 (87 5183) Inteligentní dopravní
systémy (ITS) – Funkce vrstvy zařízení – Část 2: Management pozice a času (PoTi) – Vydání 2

Souvisící ČSN

ČSN ISO 8601-1 (97 8601) Datum a čas – Zobrazení pro výměnu informací – Část 1: Základní
pravidla

ČSN ISO/IEC 9646-7 (36 9647) Informační technologie – Propojení otevřených systémů –
Metodologie a základní struktura zkoušení shody – Část 7: Prohlášení o shodě implementace

ČSN EN ISO 17419 (01 8480) Inteligentní dopravní systémy – Kooperativní systémy – Celosvětově
jednoznačná identifikace

ČSN EN ISO 18750 (01 8484) Inteligentní dopravní systémy – Kooperativní ITS – Lokální dynamická



mapa

ČSN P CEN ISO/TS 19091 (01 8491) Inteligentní dopravní systémy – Kooperativní ITS – Užití
komunikace V2l a l2V pro aplikace související se světelně řízenými křižovatkami

ČSN ISO 24102-2 (01 8404) Inteligentní dopravní systémy – Řízení stanice ITS – Část 2: Vzdálené řízení
ITS-SCU

ČSN ISO 24102-3 (01 8404) Inteligentní dopravní systémy – Řízení stanice ITS – Část 3: Přístupové
body služby

ČSN ISO 24102-4 (01 8404) Inteligentní dopravní systémy – Řízení stanice ITS – Část 4: Řízení
vnitřní komunikace stanice

ČSN EN 16803 (31 0560) (soubor) Kosmos – Využití systému GNSS pro určování polohy
inteligentními dopravními systémy (ITS) podél pozemní komunikace

ČSN ETSI EN 302 637-2 V1.4.1 (87 5173) Inteligentní dopravní systémy (ITS) – Vozidlové
komunikace – Základní soubor aplikací – Část 2: Specifikace základní služby kooperativní
připravenosti



Souvisící předpisy

Směrnice evropského parlamentu a Rady 2010/40/EU ze dne 7. července 2010 o rámci pro zavedení
inteligentních dopravních systémů v oblasti silniční dopravy a pro rozhraní s jinými druhy dopravy

Evropská komise, Ref. Ares (2019)153204 ze dne 11. ledna 2019, Příloha 2 k návrhu Nařízení
Komise v přenesené pravomoci, kterým se doplňuje Směrnice ITS Evropského parlamentu a Rady
2010/40/EU ohledně poskytování kooperativních inteligentních dopravních systémů.

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/79 ze dne 12. září 2016, kterým se stanoví podrobné
technické požadavky a zkušební postupy pro ES schválení typu motorových vozidel, pokud jde
o jejich palubní systémy eCall využívající linku tísňového volání 112 a palubní samostatné technické
celky a konstrukční části využívající linku tísňového volání 112, a kterým se doplňuje a mění nařízení
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/758, pokud jde o výjimky a použitelné normy.

Vysvětlivky k textu této normy

V případě nedatovaných odkazů na evropské/mezinárodní normy jsou ČSN uvedené v článcích
„Informace
o citovaných dokumentech“ a „Souvisící ČSN“ nejnovějšími vydáními, platnými v době schválení této
normy. Při používání této normy je třeba vždy použít taková vydání ČSN, která přejímají nejnovější
vydání nedatovaných evropských/mezinárodních norem (včetně všech změn).

Upozornění na národní přílohu

Do této normy byla doplněna národní příloha NA, která obsahuje překlad kapitoly 3 a 4 normy.

Upozornění na národní poznámku

Do normy byla do kapitoly 3 k termínům 3.18 a 3.19 doplněna národní poznámka.

Upozornění na používání této normy

U termínů 3.6, 3.7, 3.8, 3.9 a 3.10 byl pozměněn překlad definice oproti překladu ve zdrojové normě
ČSN.

Vypracování normy

Zpracovatel: SILMOS s.r.o. – CTN, IČO 45276293, spolupráce: Ing. Jiří Beneš, INTENS Corporation
s. r. o.

Technická normalizační komise: TNK 136 Dopravní telematika

Pracovník České agentury pro standardizaci: Ing. Jan Křivka

Česká agentura pro standardizaci je státní příspěvková organizace zřízená Úřadem pro technickou
normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví na základě ustanovení § 5 odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb.,
o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších
předpisů.

 



 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.


