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Předmluva
ISO (Mezinárodní organizace pro normalizaci) je celosvětovou federací národních normalizačních orgánů
(členů 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 technické komisi
zastoupen. Práce se zúčastňují také vládní i nevládní organizace, s nimiž ISO navázala pracovní styk.
ISO úzce spolupracuje s mezinárodní elektrotechnickou komisí (IEC) ve všech záležitostech
normalizace v elektrotechnice.

Návrhy mezinárodních norem jsou zpracovávány v souladu s pravidly danými směrnicemi ISO/IEC,
část 2.

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

Existuje možnost, že některé z prvků této mezinárodní normy jsou předmětem patentových práv. ISO
nesmí být činěna odpovědnou za identifikování některých nebo veškerých takových patentových
práv.

Mezinárodní norma ISO 18185-5 byla vypracována Technickou komisí ISO/TC 104 „Kontejnery“,
Subkomisí SC 4
„Identifikace a komunikace“.

Mezinárodní norma ISO 18185 sestává z následujících částí pod všeobecným názvem Kontejnery -
Elektronické plomby:

–      Část 1: Komunikační protokol

–      Část 2: Aplikační požadavky

–      Část 3: Charakteristiky prostředí

–      Část 4: Ochrana dat

–      Část 5: Fyzická vrstva
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Úvod
Tato část normy ISO 18185 stanovuje fyzickou vrstvu pro vyhovující elektronické plomby.

Norma byla vytvořena s cílem zajistit globální přijetí normy ISO 18185 poskytující standardizovanou
fyzickou vrstvu tak, jak byla specifikována v normách pro RFID v ISO/IEC 18000 a ISO/IEC 24730.



1 Předmět normy
Tato část normy ISO 18185 specifikuje radiové rozhraní mezi elektronickými plombami kontejnerů a
čtečkami/dotazovači těchto plomb.

Tato norma je určena pro použití ve spojení s ostatními částmi ISO 18185.

Tato část normy ISO 18185 popisuje fyzickou vrstvu pro RFID aplikace v dodavatelském řetězci pro
kontejnery v souladu s normami řady ISO 18185 a ISO 17363, protože se očekává, že zavedení těchto
norem bude probíhat ve stejných mezinárodních podmínkách. Nicméně každá z těchto norem má
kromě fyzické vrstvy svoje vlastní jedinečné požadavky. Očekává se že radiofrekvenční identifikace
kontejnerů (RFID) (podle specifikace v ISO 10374 a ISO 17363) a elektronické plomby (podle
specifikace v normách řady ISO 18185) budou schopny používat stejnou infrastrukturu, přičemž se
uznává, že mohou být požadavky na různé kmitočty pro pasivní zařízení oproti aktivním zařízením
identifikovaným v této části ISO 18185.

Tato část normy ISO 18185 platí pro všechny elektronické plomby používané na kontejnerech
spadajících do působnosti mezinárodních norem ISO 668, ISO 1496 (části 1 až 5) a ISO 830 a všude, kde
je to vhodné a proveditelné, se má použít též pro ostatní kontejnery, které nespadají pod výše
uvedené mezinárodní normy.

-- Vynechaný text --


