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Úvod
IEC 62580-1 definuje obecnou architekturu palubních multimediálních a telematických subsystémů
(OMTS) tak, aby bylo dosaženo kompatibility mezi subsystémy ve stejném vozidle a mezi subsystémy
na palubě různých
vozidel ve stejném vlaku.

POZNÁMKA 1 Zkratka OMTS nahradila předchozí definici OMMS (palubní multimediální subsystém)
z důvodu změny názvu této normy.

Multimediální a telematický systém se skládá, ale neomezuje se pouze na ně, z:

A     Video dohledu/CCTV;

B     Služeb orientovaných na strojvedoucího a posádku;

C     Služeb orientovaných na cestující;

D     Služeb orientovaných na provozovatele a údržbu vlaku.

OMTS nainstalované na stejném vozidle (pevné sestavě) komunikují prostřednictvím sítě sestavy.

OMTS nainstalované v různých vozidlech (pevné sestavě) ve stejném vlaku komunikují
prostřednictvím vlakové sítě.

Je pravděpodobné, že každý OMTS si vyměňuje informace s aplikacemi nainstalovanými na
stacionární straně prostřednictvím bezdrátového komunikačního brány.

Palubní komunikace a komunikace vlaku se stacionární stranou jsou specifikovány souborem norem
IEC 61375.

POZNÁMKA 2 Komunikace vlaku se stacionární stranou je myšlena jako obecné spojení bez určení
základní technologie pro komunikaci (rádio, satelit nebo další).

Jak je znázorněno na obrázku 1., soubor IEC 62580 je rozdělen následovně:

IEC 62580-1: Obecná architektura

IEC 62580-2: Video dohled/služby CCTV

Služby orientované na strojvedoucího a posádku, služby orientované na cestující a služby
orientované na provozovatele/údržbu vlaku jsou záležitostí normalizace, která může být řešena
v budoucnu.

Obrázek 1 – Kategorie OMTS a struktura souboru IEC 62580



1 Rozsah platnosti
Tato část souboru IEC 62580 specifikuje obecnou architekturu palubního multimediálního
a telematického subsystému, který obsahuje čtyři kategorie multimediálních a telematických
subsystémů definovaných jako:

A     Video dohled/ CCTV

B     Služby orientované na strojvedoucího a posádku

C     Služby orientované na cestující

D     Služby orientované na provozovatele a údržbu vlaku

Tato část stanovuje:

–    hranici mezi OMTS a palubním komunikačním systémem popsaným v souboru IEC 61375;

–    metodiku pro popis OMTS z hlediska abstraktního modelu;

–    obecné zásady a základní požadavky na specifikaci služeb poskytovaných/požadovaných každou
kategorií;

–    přístup pro zajištění interoperability mezi službami.

Tato část poskytuje obecné zásady pro:

–    klasifikaci OMTS;

–    strukturování funkčního rozčlenění;

–    strukturování rozčlenění systému;

–    formální specifikaci OMTS.

Tato část se vztahuje na jakýkoliv typ vlaku, např. otevřené vlaky, vlaky z více jednotek a uzavřené
vlaky.

POZNÁMKA Obecná architektura poskytuje společný základ pro kategorie použití definované v části
2 a v případných
budoucích částech tohoto souboru norem. V důsledku toho je přístup homogenní pro všechny
multimediální a telematické subsystémy řešené tímto souborem norem.

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.

[1])    IEC 62280 nebyla převzata do soustavy EN norem, v rámci EU se používá EN 50159.


