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Úvod
Aby bylo možné zjistit, je li systém EFC ve shodě s normami, požadavky aplikací a aby bylo možné
měřit parametry jako je kvalita, dostupnost a udržovatelnost, je nezbytné systém podrobit zkouškám
a schvalovacím procesům.
V některých zemích Evropy jsou již provozovány kompletní systémy EFC včetně dokumentace
a schválení. Tato technická specifikace poskytuje nástroje pro zkoušení a postupy pro hodnocení
a prokazování, že tyto systémy EFC jsou vhodné pro určité aplikace EFC za konkrétních provozních
podmínek. V závislosti na dostupné dokumentaci a případném existujícím schválení
testovaného/schvalovaného systému, umožňuje tato specifikace různým účastnickým stranám, jako je
například poskytovatel systému, jeho provozovatelé a zkušební laboratoře, vzít v potaz již prokázané
reference a identifikovat takové parametry, které je nutno ještě otestovat v závislosti na konkrétních
požadavcích aplikací.
V době návrhu této specifikace nedošlo ke shodě nad společnými systémovými požadavky pro Evropu
(nebo jakoukoliv jinou oblast). Tato specifikace tudíž nestanovuje žádné konkrétní požadavky na
funkční charakteristiky, ledaže by byly stanoveny na jiném místě (např. bezpečnostní a rádiové
předpisy), ale spíše identifikuje klíčové parametry, které budou tyto požadavky obsahovat. Pokud
existuje odkaz na stávající zkoušku, je tento odkaz v této specifikaci uveden. Tato specifikace definuje
pouze zkoušky a zkušební postupy, neobsahuje srovnávací hodnoty (benchmark), jež by se
konfrontovaly se zde naměřenými hodnotami. Tato specifikace je částí 1 souboru norem. Tato část popisuje zkušební postupy. Část 2 popisuje postupy zkoušení shody palubní
jednotky OBU pro elektronický výběr poplatků EFC. Budoucí normy budou obsahovat srovnávací
hodnoty, podle kterých musí být systémy nebo komponenty, jež jsou předmětem zkoušení, porovnány
a ověřeny.
Tato specifikace je omezena na automatické (elektronické) platby pomocí vyhrazeného spojení
krátkého dosahu (DSRC). Do předmětu této specifikace nespadají manuální platby, běžné platební
transakce, ani neobsahuje platby pomocí etiket, vinět, lístků nebo karet s magnetickým proužkem.
Aplikace, ke kterým se EFC váže, jsou výběr mýtného, zpoplatnění pozemních komunikací, parkování
a individuální dopravní informace.
Tato specifikace umožňuje, aby si skupiny provozovatelů stanovily společné specifické úrovně
funkčních charakteristik a provozních podmínek a, kde je to vhodné, umožnili regionální odchylky.
Obsahuje provozní a environmentální parametry (nebo třídy provozních a environmentálních parametrů), ve kterých systémy musí
řádně fungovat bez negativního vlivu na dosažitelnou interoperabilitu. Tyto parametry zaručují, že
osoba, která má za úkol navrhnout systém, může jednoduše uvést své požadavky návrhářům
implementace a integrátorům a že lze podle těchto parametrů (požadavků) systém testovat.
Při výběru zkušebních postupů pro zkoušené parametry se postupovalo podle následujících pokynů:
●
●

Prioritně odkazovat na existující normalizované zkušební postupy;
Zaměřit se na ty zkoušky, které jsou nezbytné k zajištění, že zařízení EFC je schopno výměny informací
a vzájemného použití vyměněných informací.

Stručný návod popisující způsob, jak používat tuto specifikaci, je uveden v příloze A.
Předmět této technické specifikace je sice obecný, ale některá opatření se vztahují specificky na

„zkušební postupy“ pro účely certifikace. Některé nebo všechny části této specifikace jsou
mezinárodně relevantní a tato specifikace má tudíž svou váhu a je publikována jak CEN, tak i ISO.
Nicméně díky odlišným předpisům mimo území Evropy je zřejmé, že bude požadováno jisté rozšíření
tak, aby bylo možno tuto technickou specifikaci učinit srozumitelnou v zemích, které nejsou členy
CEN, předtím, než bude tato specifikace postoupena ke schválení jako mezinárodní norma.
1 Předmět normy
Tato specifikace stanovuje zkušební postupy elektronického výběru poplatků EFC pro zařízení na
straně infrastruktury (RSE) a palubní zařízení (OBE) s ohledem na shodu s normami, požadavky na
schválení typu a přejímací zkoušky, které spadají konkrétně do sféry aplikace EFC.
Předmět této specifikace je omezen na systémy provozované v rámci radiového vysílání, předpisů na
elektromagnetickou kompatibilitu (EMC), předpisů o dopravním provozu a jiných předpisů zemí, ve
kterých jsou provozovány a je tudíž požadavkem, že všechna schválení vybavení od ověřených
a akreditovaných zkušebních laboratoří, požadovaná pro prohlášení o shodě, byla získána.
Tato specifikace identifikuje soubor vhodných parametrů a zkušebních postupů, aby bylo možné
prověřit systém EFC nebo komponenty daného systému EFC, jako je např. OBE, s ohledem na
stanovené požadavky konkrétní aplikace. Stanovené parametry a zkoušky jsou rozděleny
do následujících skupin:
●
●
●

funkčnost;
kvalita;
odkazované předchozí zkoušky.

Přehled zkoušek a parametrů uváděných touto specifikací je obsažen v článcích 5.1 a 5.2. Zkoušení
shody OBU vůči EN ISO 14906 je předmětem druhé části tohoto souboru specifikací.
Technická specifikace předepisuje postupy, metody a nástroje zkoušek, dále také stanovuje zkušební
plán, který ukazuje vztah mezi všemi zkouškami a posloupnost těchto zkoušek. Uvádí seznam všech
zkoušek, které se požadují pro měření funkčních charakteristik zařízení EFC. Technická specifikace
popisuje, pro která zařízení EFC jsou stanoveny zkušební postupy; neuvádí hodnoty parametrů, jež
jsou předmětem zkoušení. Popisuje také způsob provádění zkoušek, které nástroje jsou nezbytné
a které předpoklady musí být splněny před provedením této sady zkoušek. Předpokládá se, že
bezpečnost daného systému spočívá ve zkouškách spojení a funkčních zkouškách EFC a nejsou tudíž
stanoveny zde. Všechny zkoušky této specifikace poskytují instrukce, jak posoudit výsledky zkoušek.
Zkušební postupy lze použít pro zkoušení prototypů, schválení typu, zkoušení instalací a pro
periodické inspekce. Proto je část 1 dokumentem, který definuje pouze zkoušky a zkušební postupy,
ne srovnávací hodnoty, proti kterým se má měření posoudit.
V souvislosti s konceptuálním modelem systému EFC se tato specifikace vztahuje pouze na zařízení
uživatele a poskytovatele služby, jak je uvedeno na obrázku 1. Jiné entity jsou mimo předmět této
specifikace.

Obrázek 1 – Konceptuální model EFC

Systémy EFC pro DSRC sestávají, v principu, ze skupiny technických komponent, jejichž kombinace
splňuje funkce požadované pro výběr poplatků elektronickými automatickými prostředky. Tyto

komponenty zahrnují všechny nebo většinu z následujících:
●
●
●

●
●
●
●

palubní zařízení OBE zabudované ve vozidle;
palubní jednotku obsahující komunikační a výpočtové podfunkce;
nepovinnou kartu s integrovaným obvodem, která může nést elektronické peníze, služební práva a jiné
zabezpečené informace;
spojení mezi OBE a RSE založené na DSRC;
zařízení pro výběr poplatků na straně infrastruktury (RSE) obsahující komunikační a výpočtové podfunkce;
zařízení pro dohled na straně infrastruktury;
centrální zařízení pro správu a provoz systému.

Předmět této specifikace se vztahuje výhradně na OBE a RSE a rozhraní DSRC mezi OBE a RSE včetně
jeho funkcí k provedení výběru poplatku, jak je uvedeno na obrázku 2. Všechna zařízení pro dohled
(např. detekce, klasifikace, lokalizace a registrace) a centrální zařízení jsou mimo předmět této
technické specifikace.

Obrázek 2 – Rozhraní OBE/RSE a přidružené prostředí

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.

