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Předmluva

Tato norma (EN 15876-2:2011) byla vypracována technickou komisí CEN/TC 278 „Dopravní
telematika“, jejíž sekretariát zajišťuje NEN.

Této evropské normě je nutno nejpozději do září 2011 dát status národní normy, a to buď vydáním
identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu,
je nutno zrušit nejpozději do září 2011.

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.

CEN/TC 278 (WG 1) vytvořila sadu norem podporujících interoperabilitu systémů pro elektronický
výběr poplatků využívajících vyhrazené spojení krátkého dosahu (DSRC) (například EN ISO 14906),
poskytující nástroje pro stanovení aplikačního rozhraní pro systémy elektronického výběru mýtného
(EFC) a CEN ISO/TS 14907-2 (specifikace zkoušek pro posouzení shody aplikačního rozhraní palubních
jednotek). Nicméně tyto normy pouze umožňují a nikoli zajišťují jednoznačnou technickou
interoperabilitu. Proto pro podporu technické interoperability mezi EFC systémy byla vytvořena EN
15509.

Pro posouzení shody palubních jednotek a zařízení na infrastruktuře, která splňují požadavky EN
15509, byla zpracována dvoudílná norma.

Elektronický výběr poplatků (EFC) – Posouzení shody palubního zařízení a zařízení na infrastruktuře
s EN 15509:



Část 1: Struktura zkušební sestavy a cíle zkoušek●

Část 2: Abstraktní zkušební sestava●

Část 1 této normy definuje strukturu zkušební sestavy (TSS) a cíle zkoušek (TP) pro posouzení shody
palubních jednotek a zařízení na infrastruktuře, která splňují požadavky EN 15509. Norma zkoušení
pro posouzení shody palubních zařízení a zařízení na infrastruktuře je nezbytnou součástí souvislého,
praktického a efektivního hodnocení shody s EN 15509.

Část 2 této normy (tato norma) definuje abstraktní zkušební sestavy (ATS), které jsou převodem
struktur zkušební sestavy (TSS) a cílů zkoušek (TP) „čitelných člověkem“ do kombinovaného
stromového a tabelárního zápisu (TTCN). ATS bude založena na určeném skriptovacím jazyku
kombinovaného stromového a tabelárního zápisu (TTCN), který je vhodný pro implementaci ve
zkušebních zařízeních ovládaných počítačem. TTCN je zkušebním jazykem, který je často používán; je
vyhrazeným programovacím jazykem pro zkoušení shody a je normalizován normou ISO/IEC 9646-3.

Obě části normy poskytují nezbytné praktické základy pro implementaci požadavků na
interoperabilitu podle EN 15509:

průmyslu je poskytnut snadný návod na hodnocení výrobků;●

operátoři mohou snadno hodnotit shodu s EN 15509 a odkázat na normu ve výběrovém řízení;●

úřady a spojené podniky mohou odkázat na normu zkoušení při zadávání požadavků na interoperabilitu;●

certifikačním orgánům je poskytnut účinný nástroj pro certifikaci výrobků.●

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést 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.

1 Předmět normy

Tato evropská norma obsahuje abstraktní zkušební sestavu (ATS) pro posouzení shody palubní
jednotky (OBU) a zařízení na straně infrastruktury (RSE) s EN 15509.

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.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.


