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Předmluva
ISO (Mezinárodní organizace pro normalizaci) 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 jakéhokoliv nebo všech patentových práv.
ISO 10711 byla vypracována technickou komisí ISO/TC 204, Inteligentní dopravní systémy.
Úvod
Řídicí systémy dopravní signalizace používají dopravní detektory, aby získaly informace o dopravním
provozu. Každý detektor má svou vlastní metodu pro sběr informací o dopravním provozu.
Nejpopulárnější je smyčkový detektor, který poskytuje data o dopravním provozu díky detekci
obsazenosti pozemní komunikace (PK) vozidly. Každá metoda podporující různé formy detekce má své
vlastní výhody a nevýhody a používá různé množiny zpráv a protokolů komunikace, což komplikuje
jejich integraci do systémů.
Existují dvě metody pro integraci různých typů dopravních detektorů. První metodou je výběr a/nebo
analýza nezbytných informací od detektorů za použití jejich vlastních sad zpráv. Druhou metodou je
normalizace sady zpráv a protokolů, které se použijí na rozhraní mezi detektory a řadiči světelného
signalizačního zařízení
(dopravními řadiči). Nevýhodou první metody je, že řadič světelného signalizačního zařízení se musí

nastavit pokaždé, když se zavádí nový typ detektoru. Výhodou druhé metody je podpora
konzistentního sběru dopravních dat bez potřeby uvažovat nad principy a charakteristikami detekce
detektoru. Z tohoto důvodu je druhá metoda vhodná, pokud je však znám účel použití dat.
Tato mezinárodní norma definuje sady zpráv detektorů pro řízení dopravní signalizace (tedy druhá
z výše uvedených metod). Existují tři různé sady zpráv podle metody detekce; metoda založená na
obsazenosti pozemní komunikace (PK); metoda založená na zpracování obrazu a metoda založená na
identifikaci vozidla. Předpokládá se, že všechny detektory lze přiřadit jedné z těchto tří kategorií. Sady
zpráv neobsahují informace o hardwaru a dodatečné informace, které nejsou významné pro řízení
dopravní signalizace.
Bez ohledu na jejich fyzické funkce a výrobní metody mohou všechny současné dopravní detektory
použít jeden ze tří typů sad zpráv pro komunikaci s dopravními řadiči. Při použití této mezinárodní
normy není potřeba zahrnovat technické kódy určitého výrobce jako součást datové výměny.
Tato mezinárodní norma umožňuje řadiči světelného signalizačního zařízení se dotazovat na
nastavení detektoru nebo toto nastavení měnit s ohledem na společně aplikovaný obsah dat, jako
jsou atributy identifikující instalovanou polohu detektoru. Pro detektory zpracování obrazu tato
mezinárodní norma zahrnuje minimální dobře známé generické povely a nastavení kamery.
Pravidla kódování a nižší vrstvy sestavy protokolů OSI (například transportní) jsou ponechány na
místních předpisech.
Výhody jsou
a. všechny detektory si mohou přisvojit jeden ze tří typů předdefinovaných sad zpráv, tudíž konfigurace
systému dopravních detektorů pro řízení dopravní signalizace se stane jednodušší bez ohledu na vlastnosti
hardwaru a metodu výroby,
b. není nezbytné nahradit nebo revidovat software řadiče světelného signalizačního zařízení, když dojde
k instalaci nového typu detektoru. Nový detektor, který si osvojí jednu ze tří sad zpráv, nebude mít problém
s interoperabilitou komunikace, neboť všechny nezbytné informační položky pro řízení signalizace byly
uváženy, a
c. zmenšení objemu přenášených dat díky kompaktnímu formátu předdefinovaných informací. Tato výhoda
může být aplikována na DSRC, ovšem se slabinou v multi-kanálovém současném přenosu vlivem protokolu
„potřásání rukou“ (hand-shake) při zahájení komunikace a kmitočtovým interferencím.

Příloha B uvádí informativní příklad, jak mohou být tyto protokoly rozhraní a množiny zpráv
implementovány.
1 Předmět normy
Tato mezinárodní norma definuje protokoly a sady zpráv mezi dopravními detektory a řadiči
světelného signalizačního zařízení. Platí pro všechny různé technologie dopravních detektorů
používaných v současné době pro řízení světelné signalizace v reálném čase. Předmět této
mezinárodní normy je omezen na stanovení parametrů řízení dopravní signalizace a pro rozhraní mezi
řadiči světelného signalizačního zařízení a detektory.
Tato mezinárodní norma definuje sady zpráv, které obsahují sběr dat a řídicí protokoly pro tři různé
typy detektorů v systému řízení světelné signalizace:
●
●
●

detektory, které pracují s informací o obsazenosti pozemní komunikace;
detektory, které pracují s obrazovou informací;
detektory, které pracují s identifikací vozidla.

Následující případy nejsou předmětem této normy:
●
●
●

●

rozhraní mezi senzory [včetně tagu nebo palubních jednotek (OBU)] a řadiči detektorů;
rozhraní mezi řadiči světelného signalizačního zařízení a dopravními centry;
případy, kdy řadiče světelného signalizačního zařízení pouze přenášejí data od detektorů v terénu dále do
centrálních počítačů;
případ, kdy řadič světelného signalizačního zařízení přijme nekódované elektrické signály od detektorů
připojených kabelem, a ne data od detektorů.

Fyzicky se tato norma věnuje pouze komunikačnímu rozhraní mezi řadiči světelného signalizačního
zařízení a dopravními detektory. Předmět nezahrnuje rozhraní mezi dopravním detektorem a jeho
vlastním řadičem.

Obrázek 1 – Předmět fyzických vlastností

Tato mezinárodní norma je omezena na definování sad zpráv používaných pro výměnu informací
z detektoru pro účely řízení dopravy a logická pravidla nad výměnou těchto zpráv.
Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.

