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� Význam standardizace a její problémy
� Základní dokumenty podporující interoperabilitu
� Mandát M/338
� Požadavky na jednotný systém plateb
� Evropská OBU
� Možnosti zavedení EOBU
� Přidaná hodnota EFC
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Význam standardizace (CEN, CENELEC, ETSI)

CEN TC278 „Road Transport and Traffic Telematics“
� WG1 „Electronic Toll Collection“

� standardy: Architecture, EFC test procedures OBU i RSE …
� 17575 „AID for CN/GNSS based EFC“ (první návrh neakceptován)

� Interoperability, equipment compatibility, best practice
� support the European EFC Directive 2004/52/EC
� Phase1: „Charging“; „Generic communication“
� Phase 2: „Download of toll data and Software“, „Roaming“

� 17573 „EFC System Architecture“
� reflect recent developments and best practices
� Information flows between Operators of EFC Systems

� 25110 Interface definition for on-board account using ICC
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Selhání standardizace? – oblast DSRC (WG9)
� Architektura OSI (Open System Interconection), konec 90-let:

� pr ENV 12795 DSRC Data Link Layer: Medium access and
logical link control � EN12795/2002

� pr ENV 12834 DSRC Application Layer � EN12834/2002
� nebyl konsenzus

� pr ENV 12253 DSRC Physical layer using microwave 5.8 GHz
� EN12253/2004

� prENV 13372 DSRC Profiles for RTTT Application �
EN13372/2004
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� Návrh (duben 2006): prEN15509 „Interoperability
Application Profile for DSRC“
� Požadavky na data

� Smluvní data (Poskytovatel smlouvy, typ smlouvy, …)
� SPZ, třída vozidla, specifické charakteristiky …

� Motocykly-L; Malá osobní vozidla (< 8)-M1; LNV (< 3,5t)-N1;
� Velká osobní vozidla (>8)-M2, M3, TNV (>3,5t)-N2, N3,

� tarifní třída, popis relace, výsledek relace …
� Požadavky na bezpečnost

� OBU musí použít daný algoritmus (autentizace, výpočet přístupu …)
� Požadavky na transakci

� Model transakce dle EN ISO 14906
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� ISO 14816: RTTT –automatická identifikace vozidel a
zařízení: číslování a struktura dat
� jednoznačný identifikační element o délce 56 bitů (při použití

PER kódování) přiřazený k OBE
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� Directive 2004/52/EC on the interoperability of electronic
road toll systems
� zajištění interoperability zavedením European Electronic Toll

Service (EETS): podpora všech požadavků všech systémů
� po 1. lednu 2007 nutno použít jednu nebo více technologií:

� satelitní poziční
� mobilní komunikaci GSM/GPRS
� mikrovlnnou technologii 5,8 GHz
� EOBU tudíž musí používat všechny tri technologie
� EOBU musí fungovat i tam, kde není infrastruktura (G)
� EOBU vydavatel musí zajistit kontrakty se všemi provozovateli

� každá OBU pracuje z hlediska uživatele shodne (menu)
� národní platební systémy a individuální schémata EETC neovlivní
� Direktiva nemá mít vliv na existující platební systémy
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� EK cestou mandátu vyzvala evropské standardizační
organizace připravit odpovídající soubor standardů a
doporučení
� Ustavení „Information and Communication Standardization Board“

… strategická úroveň
� CEN TC278 Phase 1: „Interim report in response to Mandate“

(N1795 – Juni 2005, Ken Perrett/Rapp)
� pro EETC chybí definice funkčních požadavků  (CESARE III)
� EOBU je složitější, dražší  � další komercní využití
� Direktiva zduraznuje nová schémata: placení za projeté km

� dva GNSS systémy v praxi: Nemecký a Švýcarský
� Nemecký: proprietální systém
� Švýcarský a UK: nejsou publikovány specifikace

� licence (výrobci) – nediskriminacní princip
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Základ pro interoperabilitu: Evropská OBU
� Termín EOBU je OBU, která:

� navržena pro podporu EETS
� akceptuje platby různých evropských operátorů (okolo 100)
� úrovně zavádění:

� politická, směrnice a doporučení na úrovni Evropy …hotovo
� organizační, komerční, provozní, procedurální … zatím nedořešeno
� technická, standardy … závisí na předchozích

� První fáze
� definovat EETS služby
� specifikovat funkcionality vyhovující všem platebním schématům

� Významná role standardizace
� Druhá fáze

� testování u každého z operátorů
� pak se stává EOBU

„bottom-up“

„top-down“
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� Scénář 1: Čistý přístup dle požadavků trhu
� Scénář 2: Harmonizace národních požadavků
� Scénář 3: Obecná telematická platforma
� Scénář 4: Harmonizace systémového návrhu

Scénář 1(nevýhody pro využití v ostatních MS):
� chybí specifikace (G, CH … OBU má EETS přístup)
� záruky, spolehlivost jednoho dodavatele
� jednotlivé kontrakty s uživateli
� rozměr trhu

zdroj N1745

EOBUEOBU

specifikace
pro všechny
operátory

národní
specifikace
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� Scénář 3: Obecná telematická platforma
� velmi podporováno automobilovým průmyslem
� vestavěné systémy
� široká platforma komunikace
� redukování nákladů na OBU

� Nevýhody
� dlouhodobý horizont zavádění
� omezují rychlé inovace
� nestabilizovaný trh
� nebude ve všech vozidlech
� nejsou dána pravidla

zdroj N1745
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� Scénář 4: Harmonizace systémového návrhu
� založeno na objektově orientovaném přístupu
� dekompozice systému
� „step-by-step“ harmonizace entit v OBU
� společný „jazyk“ srozumitelný všem (EN ISO 14906 AID pro DSRC)

� EOBU architektura
� Application
� Scheme data
� Common functions
� Contract data
� Transaction data
� Vehicle data
� Non-functional requirements
� Hardware
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� EOBU musí vyhovovat všem platebním schématům
z hlediska funkcionality

� vyhovuje principu subsidarity
� zaměřeno na MS, aby respektovalo jejich požadavky
� zajišťuje „vlastnictví“ k datům a informacím ve

vlastním systému plateb
� zajišťuje bezpečnost dat
� definuje standardy, které může dodavatel využít pro

výstavbu svého systému
� omezuje čistě tržní přístup

MS – Member State
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Zatím není akceptována definice, jak bude EOBU pracovat v konceptu EETS, představa:

� Vydavatel zajišťuje, že EOBU
� HW, Common Functions, Non-Functional Requirement odpovídají evropským

požadavkům
� má odpovídající data ke kontraktu a vozidlová data
� že, libovolný operátor EFC akceptuje tuto EOBU
� realizuje platby dle příslušného platebního schématu

zdroj N1745
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� Start: popis a analýza současných platebních systémů (hnědá)
� Zaměření standardizace:

� funkcionalita EOBU (datové struktury, společné funkce, data kontraktu …)
� komunikaci mezi EOBU a Back Office; BO a vydavatel; EOBU a uživatel (HMI)
� požadavky na HW a aplikace musí být specifikovány ve společných funkcích atd.

zdroj N1745
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Oproti Direktivě i další možnosti:
senzory pohybu??

Instalace: dílna/individuálně
Způsob napájení

Zadávání parametrů řidičem

Řada vlastníků dat
Požadavky na bezpečnost �

univerzální SW?

Záznam geodetických bodů,
linií, objektů …

ISO PDTS 17575?

Není jednotná klasifikace
EK Expert Group 2 � do EETS

zajištení stejné kvality

Pro zajištění spolehlivosti tzv.
standardní funkce (společné)

Sběr dat v OBU
vysílání dle daného schéma

EN14906
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� Nejrozsáhlejší infrastrukturální projekt
� rozprostřen nad celou silniční a dálniční sítí
� vozidla poskytují řadu cenných informací

� „Povinnost“ státu: definovat architekturu systému
� dle doporučení standardizace CEN, projekt KAREN a další
� systém EFC poskytuje data ve standardizovaném formátu

� Architektura
� systém a jeho vazby na okolí (objektově orientovaný přístup)
� uživatelské potřeby
� funkce v hierarchické struktuře � požadavky na EOBU
� informační toky  � komunikační architektura
� organizační architektura
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Uživatelské potřeby a tvorba architektury
� měření úsekové rychlosti
� monitoring vozového parku
� kvalita dopravy, cestovní doby
� identifikace a sledování odcizených vozidel
� e-Call
� sledování přepravy nebezpečných nákladů
� zamezení vjezdu do oblastí
� sledování stavu vozovky
� kontrola plateb daní …

� Tvorba architektury
� ITS  v dopravně-telekomunikačním prostředí ČR, řešitel Fakulta

dopravní, ČVUT
� Architektura dopravní telematiky v Hl.m. Praze, Eltodo EG
� OPTUN, projekt MD ČR, Eltodo EG
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� Požadavky na interoperabilitu neomezují národní zájmy
� Řešení respektovat zásady EETS
� Interoperabilta DSRC 5,8 GHz: prEN 15509
� Interoperabilitu všech systémů zajistí EOBU

� národní zájmy
� Mandát M/338

� standardizace v CEN, CENELEC a ETSI
� Přidané hodnoty dány zodpovědností státu

� nejlepší cestou je popis ve formě architektury

Prof. Ing. Pavel Přibyl, CSc.
      pribylp@eltodo.cz



Francie: několik systémů. ; postupné propojování v různých komunikačních vrstvách; 2 000 RSE  a 100 000 OBU

Holandsko: změny dle politické situace, snaha, aby všechna vozidla platila za ujeté kilometry; první příprava tendru ukončena
volbami 2000. Nyní „Kilometerheffing“v přípravě tendru a zpracování bussines modulu. Předpokládá se použití satelitního systému s
DSRC pro dohled.

Itálie: několik nekompatibilních systémů; správce dálnic předložil konkrétní plán přechodu z dílčích systémů na CEN
standardizovaný systém nejprve výměnou palubních jednotek, které budou komunikovat s oběma systémy a s následnou výměnou
zařízení infrastruktury.

Německo: Jako první evropská země přešla na satelitní určování pozice GNSS a terestriální telekomunikační síť CN. Pro dohled
využívá německý systém DSRC založené na komunikaci v pásmu 5,8 GHz a infrapřenosy. Proprietální systém.

Norsko: jeden dodavatel systému pro celou zemi. Systém je založen na předběžných standardech prENV 12253 a prENV 13372.

Portugalsko: Provozovatel dálnic podepsal kontrakt  za 260 mil. Kč na provozování 166 placených jízdních pruhů na 22 mýtných
stanicích dálnice délky 170 km. Modulární systém by měl umožňovat propojení s dalšími systémy.

Rakousko: založen na DSRC. Pro 2 070 km dálnice je 572 portálů s touto technologií. Dle výrobce vyhovují OBU standardům CEN.
Použití minimálního rozhraní pro interoperabilitu GSS (Minimum Interoperability Profile) by mělo zajistit možnost propojení s dalšími
zeměmi.

Řecko: V souvislosti s Olympijskými hrami a  částečně z finančních zdrojů EU byla vybudována dálnice Attiki Odos, kde je 38
mýtných míst pro manuální platby, platby kartou nebo EFC v pásmu 5,8 GHz. Systém dodává severský dodavatel a podmínkou bylo
respektování CEN standardů.

Španělsko: nově platby v 300 jízdních pruzích, tím národní de-facto standard Španělsko; výsledky projektu CESARE. RSE (307 ks)
a OBU (50 000 ks) dodávají dva různí dodavatelé. Systém je založen na GSS specifikaci a poskytuje základní (a minimální)
propojitelnost se staršími systémy. Z nich některé pracují v pásmu 2,45 GHz.

Švédsko: test politické vůle propojitelnosti systémů ve Švédsku a Norsku připravil prestižní projekt spojení měst Goetheburg a Oslo
mostem přes fjord. Most je placen z prostředků získaných EFC a jsou použity dvě jednotky různých dodavatelů se všemi nevýhodami,
které to má.

Švýcarsko: Pro těžká nákladní vozidla je využíván EFC systém s digitálním tachografem, satelitním určováním pozice a DSRC.
DSRC komunikace, která údajně vyhovuje standardům CEN/TC278 však funguje pouze na výjezdu ze Švýcarska, kdy aktivuje a
deaktivuje palubní jednotku. Systémy jiných dodavatelů DSRC nelze ve Švýcarku použít, neboť portály jsou pouze na hranicích.

Velká Británie: Dartford pro průjezd přes most používá RSE (24 ks) a OBU (150 000 ks). Založeno na výstupech projektu A1. V
Londýně se připravuje druhá etapa projektu plateb za vjezd do města. Vypsané výběrové řízení je orientováno na zpoplatnění široké
dopravní infrastruktury a tím je dávána přednost technologii GNSS/CN, pozastaveno.
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