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Předmluva

ISO (Mezinárodní organizace pro normalizaci) je celosvětová federace národních normalizačních
orgánů (členů ISO). Mezinárodní normy obvykle vypracovávají 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 mezinárodní 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 vypracovávány v souladu s pravidly danými směrnicemi ISO/IEC,
část 2.

Hlavním úkolem technických komisí je vypracování mezinárodních norem. 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 22178 byla vypracována technickou komisí ISO/TC 204, Inteligentní dopravní systémy.

Úvod

Hlavní funkcí jízdního systému následování nízkou rychlostí (LSF) je adaptivní řízení (přizpůsobení)
rychlosti vozidla vůči vozidlu jedoucímu před ním, na základě informací o: (1) odstupu od vpředu
jedoucího vozidla,
(2) pohybu předmětného vozidla (vybaveného LSF) a (3) příkazech od řidiče (viz obrázek 1 – Funkční
prvky systému LSF). Na základě získaných informací zasílá řídicí jednotka (na obrázku 1 nazvaná
Strategie řízení systému LSF) příkazy ovládacím prvkům, které potom uskutečňují samotnou strategii
řízení podélného odstupu, a rovněž zasílá stavové informace řidiči.

Obrázek 1 – Funkční prvky systému LSF

Cílem LSF je částečná automatizace řízení podélného odstupu, aby se snížilo zatížení řidiče.

Tato mezinárodní norma může být použita jako systémová norma jinými normami, které se LSF budou
zaobírat podrobněji a budou popisovat například konkrétní koncepty detekce a dálkových senzorů
nebo funkce vyšší úrovně. Tato norma tedy neřeší otázky, jako jsou konkrétní požadavky na detekční
funkci a dálkové senzory a funkční nebo komunikační spojení pro kooperativní řešení.

1 Předmět normy

Tato mezinárodní norma poskytuje základní strategii řízení, minimální požadavky na funkcionalitu,
základní prvky rozhraní řidiče, minimální požadavky na diagnostiku a odezvu při poruše systému
a popis zkušebních postupů pro jízdní systémy následování nízkou rychlostí (LSF).

Systém LSF je primárně navržen ke snížení zatížení řidiče při opakované aktivaci brzdového
a plynového pedálu v dopravní kongesci s cílem udržet požadovaný bezpečný odstup od vpředu
jedoucího vozidla na relativně dlouhých úsecích pozemní komunikace, kde se nevyskytují žádné
překážky jako chodci nebo cyklisti, kteří by ohrozili plynulý dopravní provoz. Systém LSF poskytuje
podporu automatického následování vpředu jedoucího vozidla nižší rychlostí pomocí rozhraní řidiče
a systému nastavení rychlosti. Systém LSF obvykle neposkytuje řízení regulátoru otáček.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.


