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Předmluva

ISO (Mezinárodní organizace pro normalizaci) a IEC (Mezinárodní elektrotechnická komise) tvoří
specializovaný systém celosvětové normalizace. Národní orgány, které jsou členy ISO nebo IEC, se
podílejí na vypracování mezinárodních norem prostřednictvím svých technických komisí ustavených
příslušnými organizacemi pro jednotlivé obory technické činnosti. Technické komise ISO a IEC
spolupracují v oborech společného zájmu. Práce se zúčastňují také další vládní a nevládní mezinárodní
organizace, s nimiž ISO a IEC navázaly pracovní styk. V oblasti informační technologie zřídily ISO a IEC
společnou technickou komisi ISO/IEC JTC 1.

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

Hlavním úkolem společné technické komise je vypracování mezinárodních norem. Návrhy
mezinárodních norem přijaté společnou technickou komisí se rozesílají národním členům k hlasování.
Vydání mezinárodní normy vyžaduje souhlas alespoň 75 % hlasujících národních orgánů.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových
práv.
ISO a IEC nelze činit odpovědnými za identifikování jakéhokoliv nebo všech patentových práv.

ISO/IEC 14443-2 vypracovala společná technická komise ISO/IEC JTC 1 Informační technologie,
subkomise SC 17 Karty a identifikace osob.

Toto druhé vydání zrušuje a nahrazuje první vydání (ISO/IEC 14443-2:2001), kapitoly 6, 8 a 9 byly
technicky zrevidovány a kapitola 10 byla odstraněna. Byla také zapracována změna ISO/IEC 14443-



2:2001/Amd.1:2005 a technická oprava ISO/IEC 14443-2:2001/Amd.1:2005/Cor.1:2007.

ISO/IEC 14443 sestává z následujících částí, pod společným názvem Identifikační karty – Bezkontaktní
karty s integrovanými obvody – Karty s vazbou na blízko:

Část 1: Fyzikální charakteristiky●

Část 2: Radiofrekvenční výkonové a signálové rozhraní●

Část 3: Inicializace a antikolize●

Část 4: Protokol přenosu●

Úvod

ISO/IEC 14443 je jednou z řady mezinárodních norem, které popisují parametry identifikačních karet,
definovaných v ISO/IEC 7810 a použití takových karet pro mezinárodní výměnu.

Tato část ISO/IEC 14443 popisuje elektrické charakteristiky dvou typů bezkontaktních rozhraní mezi
kartou s vazbou na blízko a vazebním zařízením pro vazbu na blízko. Tato rozhraní zahrnují dodávání
výkonu a obousměrnou komunikaci. Záměrem je, aby tato část byla používána spolu s ostatními
částmi ISO/IEC 14443.

Normy na bezkontaktní karty pokrývají řadu typů, které jsou popsány v ISO/IEC 10536 (karty s těsnou
vazbou), ISO/IEC 14443 (karty s vazbou na blízko) a ISO/IEC 15693 (karty s vazbou na dálku). Tyto
karty jsou určeny pro činnost v těsné blízkosti, v malé vzdálenosti a ve větší vzdálenosti od
příslušných vazebních zařízení.

1 Předmět normy

Tato část ISO/IEC 14443 specifikuje charakteristiky polí poskytovaných pro dodávání výkonu a pro
obousměrnou komunikaci mezi vazebními zařízeními pro vazbu na blízko (PCD) a kartami nebo
předměty pro vazbu na blízko (PICC).

Tato část ISO/IEC 14443 nespecifikuje prostředky pro generování vazebních polí ani prostředky pro
dodržení předpisů pro elektromagnetické záření a pro expozici člověka elektromagnetickému záření.
Tyto předpisy se
mohou měnit v jednotlivých zemích.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.


