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НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей стандарт розроблений у вигляді тотожного перекладу

EN 16157-3:2018 Intelligent transport systems – DATEX II data exchange

specifications for traffic management and information – Part 3: Situation

Publication (Інтелектуальні транспортні системи. Специфікації обміну

даними DATEX II для керування дорожнім рухом та інформації про

дорожній рух. Частина 3. Публікування поточної ситуації).

Технічний комітет, відповідальний за цей стандарт – ТК 20

«Інформаційні технології».

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

— слова «цей документ», «цей європейський стандарт», «цей

технічний опис» замінено на «цей стандарт»;

— структурні елементи стандарту: «Титульний аркуш»,

«Передмову», «Національний вступ», першу сторінку, «Терміни та

визначення понять» і «Бібліографічні дані» — оформлено згідно з

вимогами національної стандартизації України;

— у розділі «Нормативні посилання» наведено «Національне

пояснення», виділене рамкою;

— зі «Вступу» до EN 16157–1:2018 у цей «Національний вступ»

внесено все, що безпосередньо стосується технічного змісту цього

стандарту;

— вилучено «Передмову» до EN 16157–1:2018 як таку, що

безпосередньо не стосується технічного змісту цього стандарту;

— замінено крапку на кому як вказівник десяткових знаків;

— слово «зниження (ризику витрат)» замінено словом

«зменшення», слово «вимагає» – на слово «потребує», слово «завдяки» –

на слова «внаслідок», «через», слово «при» – на словосполучення «під

час», «в разі», слово «існує» – на слова «є», «з’являється»,
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словосполучення «в даний час» – словосполученнями «на сьогодні»,

«наразі», слово «можна» в окремих випадках – словом «допускається»; в

місцях, де наявні невизначено–особові звороти, їх замінено відповідними

виразами зі словами «необхідно» або «потрібно»;

— окремі терміни, вжиті в однині, замінено множиною, і навпаки, з

метою правильнішого передавання технічного змісту положень,

викладених у відповідних реченнях;

— усунено помічені друкарські помилки;

До цього стандарту долучено пояснення та примітки, які викладено

безпосередньо після пунктів, яких вони стосуються, та позначено іншим

шрифтом.

Копії нормативних документів, на які є посилання в цьому стандарті,

можна отримати в Національному фонді нормативних документів.
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НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНІ ТРАНСПОРТНІ СИСТЕМИ
Специфікації обміну даними DATEX II для керування

Дорожнім рухом та інформації про дорожній рух.
Частина 3. Публікування поточної ситуації

INTELLIGENT TRANSPORT SYSTEMS

DATEX II data exchange specifications

for traffic management and information.

Part 3. Situation Publication

Чинний від 202Х–ХХ–ХХ

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт встановлює та визначає компоненти, необхідні для

підтримки обміну та спільного використання дані та інформація у сфері

руху та подорожей.

Компоненти включають рамки та контекст для моделювання підходу,

зміст даних, дані структура та відносини.

Цей стандарт застосовується до:

— інформації про дорожній рух та поїздку, яка має відношення до

дорожніх мереж (неміських та міських);

— інформація про громадський транспорт, яка має пряме

відношення для використання дорожньої мережі (наприклад, дорожнє

сполучення через потяг чи поромна служба);

— інформація про дорожній рух та подорожі у разі інтелектуальних

транспортних систем кооперативу (C-ITS).
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Цей стандарт встановлює специфікації для обміну даними між будь-

якими двома прикладами наступних дійових осіб:

— Інформаційні центри дорожнього руху (TICs),

— Центри контролю дорожнього руху (TCCs),

— Провайдерів послуг (SPs),

Використання цього стандарту може бути застосоване для

використання іншими суб'єктами.

Цей стандарт охоплює, принаймні, такі типи інформаційного контенту:

— інформація про події дорожнього руху – планові та позапланові

події як у дорожній мережі, так і в навколишньому середовищі;

— інформація про дії, ініційовані оператором – включаючи як

консультативні, так і обов'язкові заходи;

— дані вимірювання дорожнього руху, дані про стан та дані про

час у дорозі;

— інформація про подорожі, що стосується користувачів

дорожнього руху, включаючи інформацію про погоду та навколишнє

середовище;

— інформація щодо управління дорожнім рухом та інформація та

інструкції щодо використання дорожньої мережі.

Цей стандарт визначає інформаційні структури, взаємозв'язки, ролі,

атрибути та пов’язані з ними типи даних, необхідні для публікації

інформації про ситуацію пов’язану з дорожнім рухом та інформацію про

подорожі в рамках DATEX II. Цей стандарт визначений як підмодель

DATEX II Публікування поточної ситуації, яка є частиною незалежної

моделі платформи DATEX II, але ця частина серіїї виключає ті елементи,

які стосуються:

— інформації про місцезнаходження, яка вказана у FprEN 16157-2;

— загальних інформаційних елементів, які вказані в EN 16157-7.
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2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

Посилання на наступні документи в цьому тексті виконані таким

чином, що певний або весь їх зміст становить вимоги цього документа. Для

датованих посилань застосовують тільки цитовані видання. Для не

датованих посилань застосовують останню редакцію згаданого документа

(включаючи будь-які поправки).

EN 16157-1:2018, Intelligent transport systems — DATEX II data

exchange specifications for traffic management and information — Part 1:

Context and framework.

FprEN 16157-2:2018, Intelligent transport systems — DATEX II data

exchange specifications for traffic management and information — Part 2:

Location referencing

EN 16157-7, Intelligent transport systems — DATEX II data exchange

specifications for traffic management and information — Part 7: Common data

elements

ISO/IEC 19505-1, Information technology — Object Management Group

Unified Modeling Language (OMG UML) — Part 1: Infrastructure

Національне пояснення

EN 16157-1:2018, Інтелектуальні транспортні системи. Специфікації

обміну даними DATEX II для керування дорожнім рухом та інформації про

дорожній рух. Частина 1. Контекст та платформа.

FprEN 16157-2:2018, Інтелектуальні транспортні системи.

Специфікації обміну даними DATEX II для керування дорожнім рухом та

інформації про дорожній рух. Частина 2. Визначення розташування.

EN 16157-7, Інтелектуальні транспортні системи. Специфікації обміну

даними DATEX II для керування дорожнім рухом та інформації про

дорожній рух. Частина 7. Спільні елементи даних.

ISO/IEC 19505-1, Інформаційні технології – Уніфікована мова

моделювання групи об'єктів (OMG UML) - Частина 1: Інфраструктура
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3 ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ

У цьому стандарті застосовують наведені нижче терміни та

визначення позначених ними понять, що були взяті з EN 16157-1:2018,

FprEN 16157-2:2018.

ISO та IEC здійснюють супровід термінологічних баз даних з метою

використання їх в стандартизуванні за наступними адресами:

· IEC Electropedia: доступна за посиланням

http://www.electropedia.org/

· Онлайн-платформа ISO для перегляду: доступна за посиланням

http://www.iso.org/obp

3.1 Публікування вантажопідйомності (Payload publication)

Інформація, пов'язана з дорожнім рухом, або про управління

дорожнім рухом, створена в певний момент часу, для обміну через

інтерфейс DATEX II

3.2 Публікування (Publication)

див. 3.1: Публікування вантажопідйомності

3.3 Ситуація (Situation)

Ідентифікована подія в реальному світі, що включає одну або кілька

обставин руху/подорожі, які пов'язані одним або кількома причинно-

наслідковими зв’язками.
Примітка 1. Кожна ситуація має свій життєвий цикл, який охоплює життєві цикли

складових її обставин.

3.4 Елемент ситуації (Situation element)

Ідентифікована подія в реальному світі, що включає одну обставину

руху/подорожі, яка має власний життєвий цикл.
Примітка 1. Деталі кожного елемента ситуації відображаються в єдиний запис даних.
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4 ПОЗНАКИ ТА СКОРОЧЕННЯ

Нижче подано скорочення та терміни взяті з EN 16157-1:2018, що

використані для цілей цього документа.

ADR - Європейська угода про
міжнародні автомобільні
перевезення небезпечних
вантажів

European Agreement concerning
the International Carriage of
Dangerous Goods by Road

GUID - Глобальний унікальний
ідентифікатор

Globally Unique Identifier

HTML  - Мова позначення гіпертексту Hypertext mark-up language

IP - Інтернет-протокол Internet Protocol

LPG  - Рідкий нафтовий газ Liquid Petroleum Gas

PDF  - Портативний формат
документів створений Adobe

Portable document format created
by Adobe

RSS - Дійсно простий формат веб-
каналів, який використовують
для публікації
частооновлюваних джерел
інформації.

Really simple syndication
comprises a Web feed format
used to publish frequently updated
sources of information

UML  - Уніфікована мова
моделювання

Unified Modelling Language

URL - Уніфікований покажчик

інформаційного ресурсу

Uniform Resource Locator

VIP - Дуже важлива персона Very Important Person

VMS  - Знаки зі змінною інформацією Variable Message Sign

5 ВІДПОВІДНІСТЬ

Модель незалежних даних платформи DATEX II, частиною якої є

підмодель Публікування поточної ситуації, відповідає моделі рівня А, як

визначено в EN 16157-1.

Відповідність цій частині повинна вимагати наявності незалежних

моделей платформи, з яких генеруються конкретні моделі платформи,

відповідно до правил моделювання UML які зазначені в EN 16157-1, та
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урахування наступних вимог зазначеної суб- моделі, які наведені в цій

частині.

6 ЗАГАЛЬНІ ПРАВИЛА ТА ВИМОГИ

Позначення UML, які були використані в цьому документі, описані в

ISO/IEC 19505-1.
Примітка. Деякі посібники для ознайомлення з UML 2 наведені в Бібліографії

EN 16157-1:2018.

7 МОДЕЛЬ SITUATION

7.1 Огляд Situation
Простір імен Situation містить пакети, що були використані в моделях

Situation, а також Classes та Enumerations, характерні для Payload

Publication.

7.2 Огляд SituationPublication
Модель SituationPublication повинна містити ряд пакетів, при цьому

пакет <<D2Package>>SituationPublication забезпечує вхід до моделі та

підпорядкований SituationRecord - моделювання окремих елементів

Situation. Пакет SituationPublication повинен бути одним з декількох пакетів,

які негайно підпорядковуються пакету PayloadPublication і, отже, утворюють

верхню частину ієрархії в моделі Situation Publication. Пакет SituationRecord

повинен використовувати ряд пакетів, таким чином створюючи ієрархію

пакетів.

Кожне окреме значення SituationPublication повинне вказувати на

будь-яку кількість окремих ситуацій у реальному світі, кожна з яких повинна

містити окремі, але пов'язані між собою елементи, що моделюються в

DATEX II як SituationRecords.
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Звіт про ситуацію має бути додатково спеціалізований як такий, що є

типовим для ServiceInformation, TrafficElement, OperatorAction або

GenericSituationRecord.

GenericSituationRecord надають виключно для розширення моделі

користувача.

ServiceInformation, як випливає з назви, моделює події та інформацію,

які не трапляються безпосередньо на самій дорозі або пов'язані з нею, але

все ще можуть побічно впливати на роботу дорожньої мережі, наприклад,

зона обслуговування дорожньої ділянки закрита або поромна служба не

працює.

TrafficElement моделює події, дії та умови, що відбуваються в межах

дорожньої мережі або безпосередньо впливають на її функціонування,

наприклад, аварія, перешкода на дорозі або негода.

OperatorAction моделює дії або ініціативи, які оператор руху може

здійснити (вручну або автоматично) для зменшення небезпечних або

поганих умов руху та підтримання оптимальної ефективності та безпеки

дорожньої мережі, що може включати підтримку дорожньої інфраструктури.

Клас входу кожного з підпакетів ServiceInformation, TrafficElement,

OperatorAction або GenericSituationRecord повинен бути класом у пакеті

вищого рівня. Ієрархія пакетів повинна бути строго лінійною без будь-яких

кругових посилань.

Деякі пакети та окремі класи, що використовуються в пакеті

SituationPublication, містяться у загальному просторі D2Namespace,

оскільки вони можуть використовуватися в різних місцях цього пакета або

іншими пакетами зараз чи в майбутньому. Загальний простір D2Names –

це контейнер для декількох пакетів та окремих класів. Ті пакети та класи,

які містяться у загальному просторі D2Names, визначені у наступних

пунктах. Використання окремих класів із загального простору імен

докладно описано тільки в тому випадку, якщо їх використання в

SituationPublication впливає на їх семантику.
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7.3 <<D2Package >>SituationPublication

7.3.1 Огляд <<D2Package >>SituationPublication
Пакет SituationPublication повинен бути негайно підпорядкований пакету

PayloadPublication і містити підмодель для визначення опублікованих ситуацій,

кожна з яких може містити один або більше елементів (див. Рис. 1). Кожен

елемент Ситуації має бути змодельований як індивідуальний Запис про

ситуацію.

Рисунок 1 — Модель класу <<D2Package>>> SituationPublication

7.3.2 Семантика <<D2Package >>SituationPublication

7.3.2.1 Семантика <<D2Package >>SituationPublication – загальні
положення

Клас <<D2Package>>SituationPublication є єдиною точкою входу

пакету і є конкретним реалізаційним випадком PayloadPublication. Кожна з
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SituationPublication може містити будь-яку кількість окремих ситуацій, кожна

з яких сама по собі може містити один або кілька елементів. Кожен

елемент Situation повинен бути змодельований як SituationRecord в

DATEX II.

Моделювання кожної ситуації та кожного компонента ситуаційного

елемента, представленого в якості екземпляра класу SituationRecord, має

бути однозначно ідентифікованим для конкретної служби DATEX II та мати

свій власний життєвий цикл. Хоча кожен з них може виконувати цикл за

допомогою версій випущених в різний часу, всім екземплярам класу

Situation призначають стереотип <<Identifiable>>, тоді

як клас SituationRecord має присвоєний стереотип

<< VersionedIdentifiable >>, щоб мати можливість посилатися на конкретну

версію з SituationRecord протягом його життєвого циклу (див EN 16157-1

для того, щоб визначити чи береться до уваги ідентичність та версію під

час реалізації цих стереотипів в PSM, щоб бути представленими в обміні

даними).

7.3.2.2 Клас Situation
Клас ситуації є базовим класом для деталізації ситуації, що може

вплинути на дорожній рух.

7.3.2.3 Клас HeaderInformation
(із загального простору імен)

Кожен екземпляр Ситуації повинен мати пов'язані метадані, що

містяться в класі HeaderInformation, що дає змогу постачальнику публікації

вказати, як одержувач повинен ставитись до інформації, що міститься в

Ситуації.

Клас HeaderInformation та його компоненти визначені в EN 16157-7.

7.3.2.4 КласSituationReference
Екземпляр ситуації може бути пов’язаний якимось чином з будь-якою

іншою ситуацією, або опублікованою тим самим автором видання, або

іншою. Використання класу SituationReference визначають як
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relatedSituation. Тут може бути будь-яка кількість пов'язаних ситуацій. До

прикладу, ситуація, яка містить елемент нещасних випадків і в результаті

AbnormalTraffic елемент (наприклад, з зазначенням організації черг

трафіку) може бути пов'язана із ситуацією, що містить AbnormalTraffic

елемент на протилежній ділянці проїзної частини дороги.

— Атрибут objectReference повинен використовуватися для

надання відповідної ситуації. У разі посилання на конкретну версію може

бути використана версія атрибута. У разі, якщо виконано загальне

посилання на цю ситуацію, версія атрибута повинна бути опущена.

7.3.2.5 Клас InternationalIdentifier
( із загального простору імен)

Клас InternationalIdentifier може бути використаний в поєднанні з

класом ситуації, з метою надання інформації керуючому ситуацією об’єкту,

використовуючи цей атрибут в ролі informationManager. Керуючий

інформацією визначений як організація, яка керує інформаційним вмістом

(відповідає за оновлення цієї інформації), як правило, організація, яка

вперше опублікувала цей вміст DATEX II.

Асоційований із записом ситуації клас InternationalIdentifier може бути

використаний для постачання іншої організації як менеджера інформації

цього запису конкретної ситуації, використовуючи цей клас у ролі

informationManagerOverride

Клас InternationalIdentifier та його компоненти визначені в EN 16157-7.

7.4 Пакет SituationRecord

7.4.1 Огляд пакету SituationRecord
Пакет, SituationRecord, містить підмодель для визначення окремого

елемента Ситуації як єдиної ідентифікованої, керованої версією запису

(див. Малюнок 2).
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Рисунок 2 — Класова модель пакету SituationRecord
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7.4.2 Семантика пакету SituationRecord

7.4.2.1 Семантика пакету SituationRecord – загальні положення
Пакет SituationRecord повинен містити абстрактний клас

SituationRecord, який повинен бути реалізований як одна з чотирьох

спеціалізацій, які використовуються для моделювання деталей елемента

Situation. Кожна версія запису SituationRecord має як мінімум пов'язану

інформацію про місцезнаходження та інформацію про дійсність.

7.4.2.2 Клас SituationRecord
Клас SituationRecord є абстрактним і повинен реалізовуватися як

примірник ServiceInformation, TrafficElement, OperatorAction або

GenericSituationRecord. Останній може бути використаний тільки, якщо

розширення рівня Б потрібно для нового типу SituationRecord.

Мета кожного із цих випадків запису SituationRecord полягає в

наступному:

— ServiceInformation: події та інформація, які не трапляються

безпосередньо на самій дорозі або пов'язані з нею, але все одно можуть

побічно впливати на роботу дорожньої мережі;

— TrafficElement: події, діяльність та умови, які відбуваються в

дорожній мережі або безпосередньо впливають на роботу дорожньої

мережі;

— Дія оператора: дії чи ініціативи, які може здійснювати оператор

руху (або автоматична система під управлінням оператора) для

зменшення небезпечних або поганих умов руху та підтримки оптимальної

ефективності та безпеки дорожньої мережі;

— GenericSituationRecord: загальний запис для використання у

розширеннях рівня B моделі DATEX II.

Перш ніж описувати подробиці класу SituationRecord, слід розуміти,

що модель DATEX II була розроблена для забезпечення ретрансляції

інформації про дорожній рух і подорож по ланцюгу живлення систем або
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вузлів, де перша система (автор, який може бути відображений за

допомогою informationManager) у цьому ланцюжку створює

SituationRecords у своїй базі даних, а потім постачає їх у наступну систему

ланцюга. Кожна система ланцюга постачання – постачальник наступної.

Атрибути в SituationRecord відображають цю концепцію ланцюга поставок і,

якщо їх правильно використовувати, повинні сприяти правильній обробці

інформації про ситуацію, отриману через складні ланцюги поставок.

— Атрибут situationRecordCreationReference може бути

використана для визначення посилання на об'єкт SituationRecord, який був

створений оригінальним постачальником в ланцюзі постачань, коли була

створена перша версія запису. Це не повинно змінюватись у наступних

версіях тієї ж SituationRecord. Оригінал постачальника повинен керувати

цими посиланнями, які можуть використовуватися системами нижче за

ієрархією, щоб правильно обробляти дані, отримані через різні ланцюги

поставок (наприклад, ті самі дані можуть бути несвідомо отримані через

різні ланцюги поставок, і ця довідка допоможе виявити такі випадки).

— Атрибут situationRecordCreationTime використовують для

визначення дати/часу, коли перша версія об’єкта SituationRecord була

створена оригінальним постачальником. Це не повинно змінюватися в

наступних версіях тієї ж SituationRecord. Знову ж таки, з метою створення

цієї часової позначки він повинен бути піднятий до рівня вихідного

постачальника.

— Атрибут  situationRecordObservationTime може бути

використаний для вказівки часу, коли інформація, що міститься в поточній

версії SituationRecord, фактично спостерігалася первинним джерелом

інформації (тобто максимально наближеним до усвідомлення джерела).

— Атрибут situationRecordVersionTime використовують для

визначення дати/часу, коли ця поточна версія запису SituationRecord була

записана в базу даних постачальника, який бере участь у цьому обміні

даними. Цей час та пов'язана з ним ідентифікація версії повинні
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відрізнятися від тих, що надають попередні постачальнии (якщо такі є) у

ланцюгу поставок, оскільки вони мають пряме відношення до цього

постачальника. Зауважте, що фактичну версію SituationRecord розміщують

в атрибуті, який є частиною конкретної платформи реалізації стереотипу

<< versionedIdentifiable >>.

— Атрибут situationRecordFirstSupplierVersionTime може бути

використаний для визначення дати/часу, коли поточна версія

SituationRecord була записана в базу даних оригінального постачальника в

ланцюзі постачань. Якщо у ланцюзі постачання є тільки поточний

постачальник, то цей час повинен бути ідентичним тому, що є у

situationRecordVersionTime, і, отже, зазвичай його не надають.

— Атрибут safetyRelatedMessage може бути використаний для

ідентифікації, чи повідомлення щодо безпеки відповідно до Регламенту

Комісії Делегатів (ЄС) № 886/2013.

7.4.2.3 Клас LocationReference
(з простору імен LocationReferencing )

Клас LocationReference повинен використовуватися для ідентифікації

деталей місцезнаходження, де знаходиться інформація, що міститься в

прикладі/версії, SituationRecord.

Клас LocationReference та його компоненти визначені у FprEN 16157-2.

7.4.2.4 Клас Comment
Клас коментарів може використовуватися, щоб дозволити задавати

будь-яку кількість коментарів у вільному тексті для екземпляра

SituationRecord. Асоціація що її використовують для встановлення зв’язку

SituationRecord визначає, чи є необхідність в отриманні дозволу для

опублікування коментаря на широкий загал (певні імена ролей в

generalPublicComment і NonGeneralPublicComment відповідно). Кожен

екземпляр SituationRecord може мати будь-яку кількість кожного типу цих

коментарів.
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Кожен атрибут коментаря має багатомовний тип рядка, що означає,

що публікація може містити один і той же коментар на кількох різних мовах.

— Атрибут commentType може бути використано для класифікації

типу коментаря. Це повинно бути корисним для того, щоб дозволити

одержувачу більш ефективно використовувати інформацію.

7.4.2.5 Клас Source
(із простору імен Common)

Клас Source може бути використаний для ідентифікації деталей

джерела, з якого було отримано інформацію, що міститься в

екземплярі/версії SituationRecord. Деталі можуть включати підтвердження

джерела про достовірність інформації.

Клас джерела та його компоненти визначені в EN 16157-7.

7.4.2.6 Клас UrlLink
(із простору імен Common)

Клас UrlLink може бути використано для взяття до уваги будь-якої

кількості уніфікованих покажчиків ресурсів (URL), щоб визначити, де може

бути знайдена додаткова інформація, що відноситься до примірника

SituationRecord. URL-адреса може вказувати на додаткову документацію у

форматі PDF чи HTML, дані зображення, відео- або голосові потоки або

RSS-канал.

Клас UrlLink та його компоненти визначені в EN 16157-7.

7.4.2.7 Основа класу
7.4.2.7.1 Загальні положення
Клас Cause може бути використаний, щоб дозволити постачальнику

надавати інформацію про причину елемента ситуації, який визначають

через SituationRecord.

7.4.2.7.2 Клас DetailedCauseType
Клас DetailedCauseTypeclas може бути використаний, щоб дозволити

постачальнику більш детально і структуровано надати інформацію про
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причини елемента ситуації. Всі типи, що використовуються

в SituationPublication, і які є релевантними, можуть бути використані.

7.4.2.8 Клас SituationRecordReference
Клас SituationRecordReference в ролі ManagedCause може бути

використаний, щоб дозволити постачальнику надавати інформацію про

причину елемента ситуації, коли це те, що також керується самим

постачальником або іншим постачальником, який надає цю послугу обміну

даними (тобто автор публікації). Отже, причину слід визначити за

допомогою посилання (managedCause ) на іншу керовану SituationRecord,

записану постачальником.

— Атрибут ObjectReference повинен використовуватися для

забезпечення відповідної SituationRecord. У разі посилання на конкретну

версію може бути використана версія атрибута. У разі, якщо загальне

посилання на цей SituationRecord проводиться, версія атрибута повинна

бути опущена.

7.5 Пакет Impact

7.5.1 Огляд пакету Impact
Пакет Impact повинен містити підмодель для визначення оцінки

впливу, цей ситуаційний елемент, що описаний у SituationRecord, чи

матиме на умови руху на дорозі (див. Малюнок 3). Вказаний

вплив вважають істинним для всіх дійсних періодів SituationRecord,

визначених асоційованим класом Validity та протягом усієї довжини місця,

визначеного для SituationRecord. Якщо вплив (наприклад, затримка)

підлягає змінам в межах дійсних періодів запису SituationRecord або в

окремих місцях в межах SituationRecord, то замість кожного з різних рівнів

впливу в часі чи просторі слід створити окремі SituationRecords.
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Рисунок 3 – Класова модель пакету Impact

7.5.2 Семантика пакету Impact

7.5.2.1 Семантика пакету Impact – загальні положення
Пакет "Impact" повинен моделювати деталі оцінюваного впливу, який

подія чи дія оператора матиме або матиме на умови руху з огладу на

пропускну здатність доріг та з огладу на затримки під час руху.  Вплив

вважають постійним через періоди дії та місця, визначені для

всієї Угоди про ситуацію.

7.5.2.2 Клас Impact
Клас впливу повинен містити основну інформацію про вплив з огладу

на обмеження, що накладені елементом ситуації, визначеним

в екземплярі SituationRecord в дорожній мережі. Це може виражатись щодо

залишкової пропускної здатності, зменшення фізичної доступності дороги

та смуги та їх відповідної ширини в напрямку руху, як зазначено

в пакеті LocationReference.

Якщо подія впливає на доступність дороги/проїжджої частини/смуги

руху у зворотному напрямку, як зазначено в пакеті LocationReference, клас
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впливу може використовуватись роль impaOnOppositeDirection для

надання впливу.

7.5.2.3 Клас Delays
Клас Delays може бути використаний для деталізації деталей

затримок, спричинених або очікуваних, викликаних елементом ситуації,

визначеним в екземплярі SituationRecord, протягом періодів дії та місць,

визначених для елемента ситуації. Затримки можуть бути виражені

в термінах, що відносяться до звичайних умов, з огляду на класифікації

курсу та як абсолютні часи. Рекомендовано, що тільки один з цих варіантів

слід використовувати, щоб уникнути плутанини.

7.6 Пакету Validity — Огляд пакету Validity
(із загального простору імен)

Пакет «Валідність» містить підмодель для визначення часової

обґрунтованості елементу ситуації, описаного

в екземплярі SituationRecord , або впливу такого елемента ситуації, коли

валідність у цьому контексті означає період часу, в якому реально працює

Подія, діяльність, дія чи вплив, що описуються, насправді в процесі або на

стадії прогнозування або планується здійснювати.

Пакет дійсності та його компоненти визначені в EN 16157-7.

7.7 Пакет ServiceInformation

7.7.1 Огляд пакету ServiceInformation
Пакет, ServiceInformation, може бути використаний, як такий який

повинен містити підмодель для визначення інформації про події, які

знаходяться поза межами дороги чи безпосередньо впливають на неї, а які

ніколи не зможуть менш побічно впливати на поведінку водіїв і, отже, на

характеристики дорожнього руху потоку (див. малюнок 4).
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Рисунок 4 – Класова модель пакету ServiceInformation

7.7.2 Семантика пакету ServiceInformation

7.7.2.1 Семантика пакету ServiceInformation – загальні положення
Пакет ServiceInformation повинен містити абстрактний клас

ServiceInformation, який повинен бути реалізований як один з чотирьох

спеціалізацій, що використовуються для моделювання деталей інформації,

яка стосуються подій, які безпосередньо не знаходяться на дорозі або

безпосередньо впливають на неї.

7.7.2.2 Клас ServiceInformation
Клас ServiceInformation є абстрактним і повинен реалізовуватися як

екземпляр одного з TransitInformation, ServiceDisrup або

RoadOperatorServiceDisrup.

7.7.2.3 Клас TransitInformation
Клас TransitInformation може бути використаний, як такий що дає

змогу постачальнику надавати інформацію, яка стосується транзитних

послуг, таких як їх доступність та час/затримка відправлення, які можуть

мати прямий інтерес для учасників дорожнього руху, наприклад,

підключення залізничних чи поромних служб. Він не призначений для
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використання в якості засобу оприлюднення загальної інформації про

громадський транспорт, а лише тієї, яка може мати безпосереднє значення

для учасників дорожнього руху.

7.7.2.4 Клас ServiceDisruption
Клас ServiceDisruption може бути використаний, як таий, що повинен

дозволити постачальнику надати інформацію про порушення нормальних

послуг на дорозі або на узбіччі (наприклад, послуги в певних зонах

обслуговування або недоступності паркомість в цілому).

7.7.2.5 Клас RoadOperatorServiceDisruption
Клас RoadOperatorServiceDisruption може бути використаний, який

повинен дозволити постачальнику надати інформацію про порушення

нормальних послуг, що надаються дорожньім оператором, таких як послуги

патрульних офіцерського трафіку або телефон інформаційних послуг.

7.8 Пакет TrafficElement

7.8.1 Огляд пакету TrafficElement
Пакет, TrafficElement, може бути використаний, як такий повинен

містити підмодель для визначення інформації про події чи дії, які

знаходяться в дорожній мережі або можуть безпосередньо впливати на

ділянку дорожньої мережі, але які не плануються та не проводяться

дорожнім оператора в рамках діяльності з управління трафіком (див.

рис. 5). Слід зауважити, що деякі заходи можуть бути заплановані іншими

(наприклад, поліцією, цивільними органами чи групами дисидентів).
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Рисунок 5 – Класова модель пакету TrafficElement

7.8.2 Семантика пакету TrafficElement

7.8.2.1 Семантика пакету TrafficElement – загальні положення
Пакет TrafficElement включає клас TrafficElement, який повинен бути

реалізований як одна з шести спеціалізацій, що використовуються для

моделювання деталей різних типів подій.

7.8.2.2 Клас TrafficElement
Клас TrafficElement є абстрактним і повинен реалізовуватися як

екземпляр будь-яких умов, AbnormalTraffic, EquipmentOrSystemFault,

Accident або як одна із спеціалізацій класів Obstuction або Activity.

— Атрибут trafficConstrictionType може бути використаний для

забезпечення в цьому класі обмежувальних заходів по відношенню до



прДСТУ EN 16157-3:20ХХ

22

дорожнього руху зокрема до смуги/проїзної частини/дорожніх завалів та

перешкод.

7.8.2.3 AbnormalTraffic class
В окремому випадку екземпляр класу AbnormalTraffic може бути

використним для дозволу постачальнику надавати інформацію про

випадки аномальних умов руху в місцях дорожньої мережі. Ці

умови можуть бути описані різними способами, включаючи відносно

нормальних очікуваних умов у точці мережі та на цю дату/час.

7.8.2.4 EquipmentOrSystemFault class
В окремому випадку екземпляр класу EquipmentOrSystemFault може

використовуватися, для дозволу постачальнику надавати інформацію про

обладнання або систему, яка пошкоджена, несправна або не працює в

звичайному режимі, що може представляти інтерес або занепокоєння для

дорожніх операторів та учасників дорожнього руху. Використовують для

передавання інформації про електричне/електронне обладнання та

системи, а не про пошкоджену цивільну інфраструктуру (детальну

інформацію див. у розділі 7.13, пакет перешкод).

7.9 The Conditions package

7.9.1 Overview of the Conditions package
Умови упаковки містять підмодель для визначення інформації

про умови, які можуть вплинути на керування автомобілем, і конкретно для

визначення деталей стану дорожнього покриття та умов навколишнього

середовища (див. Малюнок 6). Пакет містить конкретні підкласи

SituationRecord у SituationPublication, деякі з яких, можливо, пов'язані з

кількісними заходами, що стосуються умов на дорозі, наприклад, швидкість

вітру або товщина снігового покриву.
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Рисунок 6 — Класова модель пакету Conditions

7.9.2 Семантика пакету Conditions

7.9.2.1 Семантика пакету Conditions – Загальні положення
Інформація, яку моделюють в пакеті Conditions, – це загальна оцінка

умов руху, а також детальна інформація про стан дорожнього покриття та

погані умови навколишнього середовища (включаючи погоду). Базовий

клас, Умови, – це реалізований клас, який повинен бути спеціалізований

як RoadSurfaceConditions, або PoorEnvironmentConditions.



прДСТУ EN 16157-3:20ХХ

24

7.9.2.2 Клас Conditions
Це базовий клас, який повинен використовуватися для деталізації

всіх умов, які можуть вплинути або погіршити нормальні умови руху на

дорозі.

— Attribute DrivingConditionType визначає високий рівень

оцінювання умов водіння, які випробовують або можуть бути випробувані в

майбутньому мандрівниками.

7.9.2.3 Клас RoadSurfaceConditions
Абстрактний клас, який повинен бути реалізований як екземпляр

одного з класів: WeatherRelatedRoadConditions, або

onWeatherRelatedRoadConditions. Дорожні умови в цьому контексті

конкретно стосуються умов дорожнього покриття будь-якого типу.

7.9.2.4 Клас WeatherRelatedRoadConditions
Цей клас повинен визначати умови дорожнього покриття, пов'язані з

погодними умовами.

7.9.2.5 Клас NonWeatherRelatedRoadConditions
Цей клас повинен дозволяти визначати умови дорожнього покриття,

які не пов'язані з погодними умовами (наприклад, дизель на дорозі або

сипучі тріски).

7.9.2.6 Клас PoorEnvironmentConditions
Цей клас повинен дозволяти визначати будь-які умови

навколишнього середовища, які можуть вплинути на водіння на дорозі та

зазначаити їх. Вони можуть бути визначені як прості незадовільні типи

навколишнього середовища або можуть бути додатково кваліфіковані

конкретними вимірювальними даними, що стосуються типу умов

(детальніше див. Пункт 7.10, пакет WeatherData ).

— Атрибут poorEnvironmentType повинен використовуватися для

опису типу поганих умов навколишнього середовища, що впливають на

умови руху на дорозі. Можливо, одночасно вказано кілька типів поганого

стану навколишнього середовища.
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7.10 Пакет WeatherData — Огляд пакету WeatherData

Пакет, WeatherData визначений в EN 16157-7.

Дозволені типи в класі PoorEnvironmentConditions:

— клас Humidity (вологість)

— клас Wind (вітряність)

— клас Temperature (температура)

— клас Pollution (забруднення)

— клас Visibility (Видимість)

— клас PrecipitationDetail (Детальна інформація про опади)

7.11 Пакет RoadSurfaceConditionMeasurements — Огляд пакету
RoadSurfaceConditionMeasurements

 (з пакету WeatherData у просторі імен Common)

7.12 Пакет Accident

7.12.1 Огляд пакету Accident
Пакет «Accident» повинен містити підмодель для визначення

інформації про події ДТП із транспортними засобами, які трапляються в

дорожній мережі (див. Рисунок 7).
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Рисунок 7 — Класова модель пакету Accident
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7.12.2 Семантика пакету Accident

7.12.2.1 Семантика пакету Accident – загальні положення
Інформація, яку моделюють в пакеті нещасних випадків, повинна

визначати тип та причину аварії та реквізити транспортного засобу

(транспортних засобів) та осіб, які беруть участь у роботі, які можуть бути

корисними менеджерам дорожнього руху та постачальникам

інформаційних послуг про рух. Деталі щодо транспортних засобів, що

беруть участь, можуть бути надані як ті що стосуються групи транспортних

засобів або як інформація, що характерна для окремих транспортних

засобів, використовуючи зв’язки з з класом GroupOfVehiclesInvolved або

Класом транспортного засобу відповідно.

7.12.2.2 Клас Accident
Екземпляр класу ДТП повинен дозволити постачальнику надати

основну інформацію про ДТП, яка включає як мінімум тип аварії.

7.12.2.3 Клас GroupOfVehiclesInvolved
(із загального простору імен)

Цей клас може використовуватися, щоб дозволити уточнювати деталі

групи транспортних засобів, які буули причетні до ДТП, і які мають загальні

характеристики та/або статус. У ДТП може бути більше однієї групи

транспортних засобів, кожен з яких має загальний набір характеристик

(наприклад, вантажні автомобілі з певною вагою) та/або статус (наприклад,

розбитий). Кількість транспортних засобів, що належать до кожної

групи, може бути визначена.

Клас GroupOfVehiclesInvolved та його компоненти визначені в EN 16157-7.

7.12.2.4 Клас GroupOfPeopleInvolved
Цей клас може бути використаний, щоб надати детальну інформацію

про групу людей, які беруть участь у ДТП, які мають загальні ознаки. У ДТП

може бути більше однієї групи людей, кожна з яких має спільну роль у ДТП

(наприклад, пасажир транспортного засобу), статус (наприклад, важко
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поранений) та/або категорія (наприклад, дитина). Кількість осіб, що

належать до кожної групи, може бути визначена.

7.12.2.5 Клас Vehicle
(із загального простору імен)

Цей клас використовують з участю транспортного засобу та він може

бути використаний для деталізації окремих транспортних засобів, що

причетні до ДТП. У ДТП може бути більше одного транспортного засобу,

кожен з яких має набір характеристик та/або статус (наприклад, розбитий).

Клас транспортного засобу та його компоненти визначені в EN 16157-7.

7.13 Пакет Obstruction

7.13.1 Огляд пакету Obstruction
Перешкода пакету повинна містити підмодель для визначення

інформації про перешкоди фізичного характеру на проїжджій частині або

прилеглої до неї дороги, яка може порушити або загрожувати руху

(див. Малюнок 8).
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Рисунок 8 — Класова модель пакету Obstruction

7.13.2 Семантика пакету Obstruction

7.13.2.1 Семантика пакету Obstruction – Загальні положення
Інформація, що моделюють в пакеті Obstruction, повинна визначати

деталі перешкод різних типів, які можуть бути як нерухомими, так і

мобільними. Obstruction можуть бути змоделювані має за загальним типом,

присутністю тварин, довкіллям, інфраструктурою або транспортними

засобами. Перешкоди (Obstruction) - це речі фізичної природи, які мають

або можуть мати істотний вплив на рух транспорту, що протікає по
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дорожній мережі. Зазвичай ці фізичні речі трапляються на самій дорозі,

але не завжди. Наприклад пожежа в будинку або аварії на залізниці

близько до дороги, може зробити істотний вплив на транспортний потікі

а, отже, буде класифікуватися як перешкода.

7.13.2.2 Клас Obstruction
Клас Obstruction є абстрактним і повинен реалізовуватися як

екземпляр одного з  GeneralObstruction, AnimalPresenceObstruction,

EnvironmentalObstruction, InfrastructureDamageObstruction або

VehicleObstruction.

7.13.2.3 Клас GeneralObstruction
Примірник класу GeneralObsruction повинен дозволити

постачальнику визначити характер обструкції (и) як один з цілого ряду

загальних типів.

7.13.2.4 Клас AnimalPresence
Примірник AnimalPresence класу повинен дозволити постачальнику

уточнити деталі обструкції(й), які включають присутність тварина на дорозі.

7.13.2.5 Клас EnvironmentalObstruction
Екземпляр класу EnvironmentalObstruction дає змогу постачальнику

вказувати деталі перешкод(и), які є наслідком екологічних умов.

7.13.2.6 Клас InfrastructureDamageObstruction
Екземпляр класу InfrastructureDamageObstruction дає змогу

постачальнику вказати деталі перешкод(и), які є наслідком збоїв або

пошкоджень дорожньої інфраструктури. Зокрема цивільної інфраструктури,

а не електронної/системної інфраструктури, що охоплена класом

EquipmentOrSystemFault. До уваги беруться випадки на самій дорозі, під

або над нею.

7.13.2.7 Клас VehicleObstruction
Примірник класу VehicleObstruction повинен дозволити

постачальнику уточнити деталі обструкції (и), які викликані одним або

декількома транспортними засобами.
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7.13.2.8 Клас Vehicle
(із простору імен Common)

Цей клас може бути використано з функцією obstructingVehicle та

застосовуватися для додавання деталей окремих транспортних засобів,

що викликають перешкоду. В цьому випадку може бути більше

одного obstructingVehicle, що викликає перешкоду, та кожен з них має набір

характеристик та/або статусу (наприклад, розбитий).

Клас транспортного засобу та його компоненти визначені в EN 16157-7.

7.13.2.9 Клас Mobility
Клас мобільності в цьому випадку повинен дозволяти постачальнику

вказати, чи є перешкода мобільною чи нерухомою. Якщо перешкода

мобільна то для неї може бути визначена швидкість,  з якою вона

рухається.

7.14 Пакет Activity

7.14.1 Огляд пакету Activity
Пакет Activity повинен містити підмодель для визначення інформації

про людську діяльність, яка не стосується потоку трафіку, який викликає

або може спричинити порушення трафіку (див. Рисунок 9).
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Рисунок 9 — Класова модель пакету Activity

7.14.2 Семантика пакету Activity

7.14.2.1 Семантика пакету Activity – загальні положення
Інформація, яка моделюється в пакеті Activity, повинна визначати

деталі людської діяльності різних типів, які можуть бути як нерухомими, так

і рухомими. Змодельовані заходи це ті, які організовуються або ініціюються

офіційними органами влади (крім самого дорожнього оператора), ті, що

стосуються громадських заходів або тих заходів, які мають спокійний

характер.

7.14.2.2 Клас Activity
Клас активності є абстрактним і повинен бути реалізований як

екземпляр або AuthorityOperation, PublicEvent або DisturbanceActivity.

7.14.2.3 Клас AuthorityOperation
Примірник AuthorityOperation класу повинен дозволити постачальнику

ідентифікувати вид діяльності що організована або ініційована офіційним

органом влади. Сюди не входять заходи, розпочаті оператором

дорожнього руху, які зазвичай використовуються для покращення
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небезпечних або поганих умов руху (детальну інформацію див. У

пакеті 7.23, пакет OperatorActions).

7.14.2.4 Клас PublicEvent
Примірник класу PublicEvent повинен дозволити постачальнику

визначити тип суспільної події, яка може викликати порушення дорожнього

руху, як правило, тому, що вона може бути генератором дорожнього руху

або тому, що вона може порушити транспортний потіе, наприклад, в разі

параду або проведення процесії.

7.14.2.5 Клас DisturbanceActivity
Екземпляр класу DisturbanceActivity повинен дозволити

постачальнику ідентифікувати тип людських дій або характеру

громадського розладу, або типу попередження про ситуацію, який може

спричинити порушення руху. Зазвичай вони мають непередбачуваний

характер, хоча не обов'язково є незапланованими винуватцями

занепокоєння.

7.14.2.6 Клас Mobility
Клас мобільності в цьому випадку повинен дозволяти постачальнику

визначати,  чи є діяльність мобільною чи нерухомою.  У разі виникнення

мобільної перешкоди може бути визначена швидкість, з якою рухається

перешкода.

7.15 Пакет OperatorAction

7.15.1 Огляд пакету OperatorAction
Пакет OperatorAction, повинен містити підмодель для визначення

інформації про дії дорожнього оператора, які впливають на дорожню

мережу або користувачів дорожньої мережі, і призначені для запобігання

або виправлення небезпечних або поганих умов руху або підтримки

дорожньої інфраструктури (див. малюнок 10).
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Рисунок 10 — Класова модель пакету OperatorAction

7.15.2 Семантика пакету OperatorAction

7.15.2.1 Семантика пакету OperatorAction – загальні положення
Пакет OperatorAction складається

з класу OperatorAction, який повинен бути спеціалізованим як один з

чотирьох типів, що використовуються для моделювання деталей різних дій

дорожнього оператора.

7.15.2.2 Клас OperatorAction
Клас OperatorAction – це реалізований клас, який може бути надалі

спеціалізований як екземпляри RoadsideAssistance або як одна із

спеціалізацій абстрактних класів Roadworks або NetworkManagement.

— Атрибут actionOrigin вказує на те,  чи була дія викликана

оператором дорожнього руху (внутрішнім) чи кимось або якоюсь системою,

що знаходиться поза дорожнім оператором, наприклад, сусідній орган

дорожнього руху/оператор, який потребує дії.

— Атрибут actionPlanIdentifier надає ідентифікацію плану дій

щодо управління дорожнім рухом, до якого стосується дія, якщо вона є

частиною такого плану.
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— Атрибут ActionStatus надає інформацію про стан дій оператора

з огляду на те, чи є вони насправді лише запитом, чи вони затверджені,

але ще не реалізовані, чи знаходяться в процесі реалізації (тобто ще не

повністю реалізовані), або повністю реалізовані, відхилені оператором

дорожнього руху, чи оператор потребує їх припинення або перебуває в

процесі їх припинення. Якщо цього атрибута немає, слід припустити, що

дія виконується відповідно до інформації в пакеті Validaty.

7.15.2.3 Клас RoadsideAssistance
Екземпляр класу RoadsideAssistance може використовуватися, щоб

постачальник мав змогу надавати інформацію про допомогу, яка необхідна

або вже надана на узбіччі дороги, наприклад, ремонт автомобілів.

7.16 Пакет Roadworks

7.16.1 Огляд пакету Roadworks
Пакет Roadworks повинен містити підмодель для визначення

інформації про дорожні роботи, або технічне обслуговування, або

будівельні роботи, ініційовані оператором дорожнього руху або органом,

визначеним уповноваженою організацією, такою як комунальне

підприємство (див. Рисунок 11).
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Рисунок 11 — Класова модель пакету Roadworks

7.16.2 Семантика пакету Roadworks

7.16.2.1 Семантика пакету Roadworks – загальні положення
Пакет Roadworks повинен містити абстрактний клас дорожніх

робіт, який реалізується як одна з двох спеціалізацій, що використовуються

для моделювання деталей різних видів дорожньо-будівельних робіт (тобто

будівельних і ремонтних робіт).

7.16.2.2 Клас Roadworks
Клас Roadworks є абстрактним і повинен реалізовуватися як

примірник ConstructionWorks або MaintenanceWorks.

— Атрибут publicTransportAlternative може використовуватися

для надання інформації про (спеціальні) умови громадського транспорту,

які доступні для уникнення дорожніх робіт.

— Атрибут underTraffic може використовуватися для визначення

того, відкрита чи закрита для руху дорога, на якій розташовані дорожні
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роботи. Значення “true” відповідає тому, що ділянка дороги все ще відкрита

для руху.

7.16.2.3 Клас ConstructionWorks
Екземпляр класу ConstructionWorks повинен дозволити

постачальнику ідентифікувати дорожні роботи які пов'язані з типом

будівництва дорожньої інфраструктури.

7.16.2.4 Клас MaintenanceWorks
Клас MaintenanceWorks повинен дозволяти постачальнику

ідентифікувати дорожні роботи які пов’язані з типом обслуговування

дорожньої інфраструктури.

7.16.2.5 Клас MaintenanceVehicles
Клас  MaintenanceVehicles  може бути використаний, щоб дозволити

постачальнику визначити кількість транспортних засобів що

обслуговуються, а також тих що беруть участь в дорожніх роботах і їх

видах, наприклад, повільне переміщення.

7.16.2.6 Клас Subjects
Клас Subjects може використовуватися для того, щоб постачальник

міг визначити тип та кількість об'єктів дорожньої інфраструктури,  які є

предметом дорожніх робіт.

7.16.2.7 Клас Mobility
Клас мобільності в цьому випадку може використовуватися для того,

щоб постачальник міг визначити, чи являються дорожні роботи мобільними

чи відносяться до нерухомих. У разі мобільних дорожніх робіт, може бути

вказана швидкість, при якій MaintenanceVehicle рухається.

7.17 Пакет NetworkManagement

7.17.1 Огляд пакету NetworkManagement
Пакет NetworkManagement повинен містити підмодель для

визначення окремої дії дорожнього оператора, яка спеціально пов'язана з

управлінням використання дорожньої мережі або з контролем поведінки
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учасників дорожнього руху в межах дорожньої мережі (див. Малюнок

23). Сюди входять обмеження щодо використання доріг, чи то за законом,

чи за рішенням оператора дороги, проїзд проїзної частини та смуги руху,

обмеження ваги та розмірів, зворотній напрямок руху транспортного

потоку, перенаправлення, конкретні інструкції для водіїв та інші загальні

керуючі дії. Ці дії можуть бути ідентифіковані як автоматичні або запущені

вручну і позначені як такі, що вимагають обов'язкового або дораткового

дотримання водієм.

Рисунок 12 — Класова модель пакету NetworkManagement

7.17.2 Семантика пакету NetworkManagement

7.17.2.1 Семантика пакету NetworkManagement — загальні положення
Пакет NetworkManagement повинен дозволяти дії з управління

мережею, які здійснює дорожній оператор, змодельовані як один із ряду

конкретних типів. Дії управління мережею варіюються від конкретних дій,
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що застосовуються до дорожньої мережі, таких як закриття дороги, до

цілого ряду інструкцій, таких як «заборона обгону», які можуть видаватися

користувачам дорожньої мережі. Спектр дій, зокрема, охоплює управління

маршрутами в дорожній мережі, управління швидкістю, зимові обмеження

водіння, інструкції для учасників дорожнього руху та загальні дії з

управління дорожнім рухом.

Кожна дія управління може бути кваліфікована як застосовна до

транспортних засобів із специфічними характеристиками та/або як

подорож до загального напрямку чи пункту призначення також може бути

визначена як така, що має статус обов'язкового або рекомендаційного

дотримання.

7.17.2.2 Клас NetworkManagement
Клас NetworkManagement абстрактний і повинен бути реалізований як

екземпляр одного з наведених  ReroutingManagement, SpeedManagement,

RoadOrCarriagewayOrLaneManagement, WinterDrivingManagement,

GeneralInstructionToRoadUsers або GeneralNetworkmanagemen.

Кожна дія управління мережею може бути кваліфікована як така, що

стосується лише транспортних засобів із специфічними

характеристиками. Це потрібно уточнювати, використовуючи одну або

більше асоціацій класу NetworkManagment з екземплярами класу

VehicleCharacteristics через ім'я ролі forVehiclesWithCharacteristicsOf.

— Атрибут complianceОption визначає, чи дотримання дій щодо

управління мережею є дорадчим чи обов'язковим. Якщо це

встановлено як обов'язкове, це означає, що відповідність законно

виконується. Навіть незважаючи на те, що деякі дії з управління мережею є

фактичними фактами, і, отже, можна вважати, що вони завжди є

обов'язковими, наприклад, convoyService (працює) в

GeneralNetworkManagement, іноді, оскільки в цьому випадку відповідність

дії все ще може бути лише дорадчою (тобто є конвой сервіс, що

функціонує, але використовувати його може не обов’язково).
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— Атрибут applicableForTrafficDirection та placesAtWhichAppva
ble – Ці атрибути можуть використовуватися для надання інформації, що

семантично відрізняється від тієї, що наведена

в класі SupplementarPositionalDescription в пакеті LocationReference.

Інформація в SupplementaryPositionalDescription класі описує конкретне

місце розташування, в якому дія береться, наприклад, точкова  або лінійна

ділянка дороги або навіть область. З іншого боку, атрибут

placesAtWhichApplicable описує в загальних рисах, де застосовуються дії з

управління дорожньою мережею, наприклад, на підземних ділянках або на

перехрестях з круговим рухом. В цьому випадку не зазначається одне

конкретне місце. Отже, є можливість вказати, що з’являється обмеження

швидкості на всіх підземних ділянках визначеної ділянки дороги,  або що в

усіх тунелях на визначеній ділянці дороги заборонено обгон. Аналогічно,

атрибут applicableForTrafficDirection може бути використаний для

визначення напрямку дорожнього руху, до якого застосовується дія

управління мережею, залежно від того, куди вони в кінцевому підсумку

спрямовуються, тоді як інформація про пакет розташування визначає, де

буде здійснено дію. Наприклад, у вас може бути інструкція, яка видається у

визначеному місці на проїжджій частині північного проїзду (отже,

розташування на проїжджій частині північного напрямку було б вказано

в пакеті LocationReference ), але воно застосовне лише для руху на

північний схід, а не на північний захід ( тобто дорога розбивається на два

напрямки після точки, в якій дається інструкція або розміщення на дорозі).

— Атрибут aplicableForTrafficType, може бути використаний, щоб

дозволити кваліфікувати дії управління мережею як такі, що стосуються

конкретного типу дорожнього руху, в основному класифікуються за типом

призначення, наприклад, призначеним для аеропорту, місцевого трафіку тощо.

— Атрибут automaticallyInitiated може використовуватися для

вказівки того, чи дія системи управління мережею була автоматично

ініційована якоюсь системою, можливо, ініційована даними датчика або



прДСТУ EN 16157-3:20ХХ

41

даними історичного профілю трафіку, чи була вручну ініційована

оператором. Іноді автоматичні системи пропонують дії операторам

затвердити. У цьому випадку, якщо рішенням оператора було прийнято

після остаточного схвалення, його не слід класифікувати як автоматично

ініційовану дію.

7.17.2.3 Клас ReroutingManagement
Цей клас може бути використаний для визначення дії/інструкції щодо

управління маршрутами, яка видається оператором у певному місці

дорожньої мережі та потенційно деталізує один або кілька альтернативних

маршрутів або маршрутів. Кожен альтернативний маршрут може бути

визначений асоційованим екземпляром класу маршрутів

(див. FprEN 16157-2:2018, 7.1.1.2) через роль alternativeRoute, і кожен

альтернативний маршрут може бути пов'язаний з нульовим або

декількома маршрутами.

— Атрибут reroutingManagementType повинен ідентифікувати

конкретну інструкцію з управління маршрутами, що надається водіям,

які можуть вимагати посилання на в’їзд, виїзд, пересічення або

примикання, які визначені в іншому атрибуті цього класу.

— Атрибут reroutingItineraryDescription може використовуватися

для надання текстового опису альтернативного шляху людським

інтерпретаційним способом. Його можна надати декількома мовами,

оскільки він має тип MultilingualString.

— Атрибут  signRerouting може використовуватися для надання

інформації, чи альтернативного маршруту позначеного знаками.

— Атрибут  alternativeRouteIdentifier може використовуватися для

надання ідентичності, яка використовується на знаках для ідентифікації

(або позначення) альтернативного маршруту. Зазвичай коротка

послідовність букв або цифр.

— Атрибут  entry може використовуватися для ідентифікації

конкретного входу на іншу дорогу. Залежно від того, що вказано в атрибуті
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reroutingManagementType, цей запис повинен або не повинен

використовуватися для перенаправлення.

— Атрибут exit може використовуватися для ідентифікації

конкретного виходу із звичайного маршруту/дороги. Залежно від того,

що вказано в атрибуті reroutingManagementType, цей вихід повинен або не

повинен використовуватися для перенаправлення.

— Атрибут roadOrJunctionNumber може використовуватися для

ідентифікації конкретної пересічної дороги або розв’язки на звичайному

маршруті/дорозі. Залежно від того, що вказано в атрибуті

reroutingManagementType, це перетин або з'єднання повинні або не повинні

використовуватися для перенаправлення.

7.17.2.4 Клас SpeedManagement
Цей клас може бути використаний для визначення дій/інструкцій

щодо управління швидкістю, які видаються оператором та застосовні до

одного або декількох конкретних місць дорожньої мережі, як визначено

в пакеті LocationReference.

7.17.2.5 Клас RoadOrCarriagewayOrLaneManagement
Цей клас може бути використаний для визначення управлінських

дій/інструкцій, що стосуються дороги або проїзної частини або

використання смуги руху в дорожній мережі, що видається оператором, що

застосовується до одного або декількох конкретних місць дорожньої

мережі, як визначено в пакеті LocationReference.

— Атрибут minimumCarOccupancy може використовуватися для

визначення мінімальної кількості осіб, в яких є необхідність у

транспортному засобі, для того, щоб йому було дозволено проїхати

ділянкою дороги, що зазначена в пакеті LocationReference. Населення

цього атрибуту справедливе лише в тому випадку, якщо для атрибута

roadOrCarriagewayOrLaneManagementType встановлено

carPoolLaneInOperation.
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7.17.2.6 Клас WinterDrivingManagement
Цей клас може бути використаний для визначення управлінських

дій/інструкцій, що стосуються зимового водіння, які видаються оператором,

що застосовується до одного або декількох конкретних місць дорожньої

мережі, як визначено в пакеті LocationReference.

7.17.2.7 Клас GeneralInstructionOrMessageToRoadUsers
Цей клас може бути використаний для визначення загальної

інструкції або повідомлення, яке видається оператором учасникам

дорожнього руху, що застосовується до одного або декількох конкретних

місць дорожньої мережі, як визначено в пакеті LocationReference.

7.17.2.8 Клас GeneralNetworkManagement
Цей клас може бути використаний для визначення дій з управління,

які застосовується до одного або декількох конкретних місць дорожньої

мережі, які не підпадають під будь-який з інших типів управління мережею,

описаних раніше. Кожна з цих дій безпосередньо впливає на користування

дорожньою мережею (наприклад відбувається коливання моста або

проходить рух транспорту). Зазвичай не виникає жодних питань щодо

відповідності, оскільки ці дії є констатаціями фактів (наприклад, працює

вимірювання рампи). Однак, відповідність може бути дорадчою, як у разі

з конвойною службою, яка вказує на те, що служба конвоювання працює,

наприклад, у дуже погану погоду, але може бути доцільно лише

використовувати послуг конвою.
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ДОДАТОК A
(обов’язковий)

Словник даних

A.1 Огляд

Цей словник даних – визначення та характеристики різних класів,

атрибутів, ролей асоціацій, типів даних та перерахувань, що

відображаються в моделі даних, визначеній у пункті 7. Словник даних

визначається у трьох частинах, одна для пакетів, одна для <<datatypes>>

та один для <<enumerations>>, кожний впорядкований за алфавітом.

Узагальнені типи даних, які використовуються у всіх публікаціях,

визначені в EN 16157-7.

Перша частина словника даних розділена

на підрозділи, які стосуються кожного з пакетів моделей UML, і

кожен підрозділ визначає містяться класи, їх атрибути та будь-які ролі,

визначені для асоціацій між класами в цьому пакеті.

У таблицях Словника даних використовуються наведені нижче

стовпці:

1) Назва класу: В стовпці «Назва класу» вказано символічну назву

(верхній корпус верблюда), що надається відповідному класу.

2) Назва ролі: В стовпці «Назва ролі» вказано символічну назву

(нижня справа верблюда), надану відповідної ролі асоціації.

3) Назва атрибута: В стовпці «Назва атрибута» вказано символічну

назву (нижня справа верблюда), надану відповідному атрибуту класу.

4) Назва значення у складі переліку: В стовпці «Назва значення у

складі переліку» вказано символічну назву (нижній корпус верблюда),

надану відповідному переліченому значенню.
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5) Позначення: В стовпці «Позначення» вказано відповідну назву на

природній мові відповідного класу, атрибута, ролі або значення

перерахування.

6) Визначення: В стовпці «Визначення» вказано вичерпне

визначення з деталізацією класу, атрибуту чи ролі.

7) Стереотип: В стовпці «Стереотип» вказано твердження про

стереотип, присвоєний класу, якщо такий є – див. EN 16157-1 для

подальшої інформації.

8) Анотація: В стовпці «Анотація» вказано твердження про те, чи

клас абстрактний (нереалізований) чи конкретний (зрозумілий).

9) Множинність: В стовпці «Множинність» вказано твердження

дозволеної кратності для атрибута чи ролі.

10) Ціль: В стовпці «Ціль» вказано назву класу, який знаходиться в

кінці асоціації, до якої належить роль.

11) Тип: В стовпці «Тип» вказано назву класу, який використовується

для визначення типу даних, що стосуються атрибута класу.
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A.2 Словник даних для Ситуації
A.2.1 Пакет Accident
A.2.1.1 Загальні положення
D2Payload/PayloadPublication/Situation/Classes/TrafficElement/Accident

A.2.1.2 Класи пакету Accident

Таблиця A.1— Класи пакету Accident

Назва класу Позначення Визначення Стереотип Анотація
Accident Accident Аварії - це події, коли один або кілька транспортних засобів беруть

участь у зіткненнях або з’їзді з проїзної частини. Сюди входять зіткнення
транспортних засобів або інших учасників дорожнього руху або
перешкоди.

D2Class no

A.2.1.3 Асоціації пакету Accident

Таблиця A.2— Асоціації пакету Accident

Назва класу Закінчення
асоціації Позначення Визначення Множинність Цільовий об’єкт

Accident groupOfVehicle
sInvoved

Group of
vehiclesinvolved

0..* GroupOfVehiclesInvolve
d

groupOfPeopleI
nvolved

Group of
peopleinvolved

0..* GroupOfPeopleInvolved

vehicleInvolved Vehicle involved Транспортний засіб, причетний до
аварії.

0..* Vehicle
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А.2.1.4 Атрибути пакету Accident

Таблиця A.3— Атрибути пакету Accident

Назва
класу

Назва
атрибута Позначення Визначення Множинність Тип

Accident accidentCause Accident cause Дескриптор, що вказує на найзначніший
фактор, що спричинив аварію.

0..1 AccidentCauseEnum

accidentType Accident type Характеристика характеру аварії. 1..* AccidentTypeEnum
collisionType Collision type Визначає тип зіткнення 0..1 CollisionTypeEnum
totalNumberOfP
eopleInvolved

Total number of
people involved

Загальна кількість людей, які беруть участь. 0..1 NonNegativeInteger

totalNumberOfV
ehiclesInvolved

Total number of
vehicles involved

Загальна кількість транспортних засобів,
які беруть участь.

0..1 NonNegativeInteger

A.2.2 Activity package
A.2.2.1  General
D2Payload/PayloadPublication/Situation/Classes/TrafficElement/Activity

A.2.2.2 Класи пакету Activity

Таблиця A.4— Класи пакету Activity

Назва класу Позначення Визначення Стереотип Анотація
Activity Activity Навмисні дії людей зовні до руху транспортного потоку або проїжджої

частини, що може перешкоджати руху транспорту.
D2Class yes

AuthorityOper
ation

Authority
operation

Орган який ініціював операцію або діяльність, яка може перешкоджати
доржньому руху.

D2Class no

DisturbanceA
ctivity

Disturbance
activity

Навмисні дії людей або характеру громадського розладу, або типу
попередження про ситуацію, які можуть перешкоджати дорожньому руху.

D2Class no

PublicEvent Public event Організована громадська акція, яка може перешкоджати дорожньому руху. D2Class no
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A.2.2.3 Асоціації пакету Activity

Таблиця A.5— Асоціації пакету Activity

Назва класу Закінчення
асоціації Позначення Визначення Множинність Цільовий

об’єкт
Activity mobilityOfActivity Mobility of activity Мобільність діяльності. 0..1 Mobility

A.2.2.4 Атрибути пакету Activity

Таблиця A.6— Атрибути пакету Activity

Назва класу Назва атрибута Позначення Визначення Множинність Тип
AuthorityOperati
on

authorityOperatio
nType

Authority operation
type

Тип операції чи діяльності,
ініційованої органом, яка
може перешкоджати
дорожньому руху.

1..1 AuthorityOperati
onTypeEnum

DisturbanceActi
vity

disturbanceActivit
yType

Disturbance activity
type

Включає всі ситуації типу
публічного безладу або
попередження, які можуть
перешкоджати дорожньому
руху.

1..1 DisturbanceActi
vityTypeEnum

PublicEvent publicEventType Public event type Тип публічної події, яка може
перешкоджати дорожньому
руху.

1..1 PublicEventTyp
eEnum

venueName Venue name Назва місця,  в якому
проводиться публічний захід 0..1 MultilingualStrin

g
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A.2.3 Пакет Classes
A.2.3.1 Загальні положення
D2Payload/PayloadPublication/Situation/Classes

A.2.3.2 Класи пакету Classes

Таблиця A.7— Класи пакету Classes

Назва класу Позначення Визначення Стереотип Анотація
Cause Cause Містить інформацію про причину запису в ситуації D2Class no

Comment Comment

Безкоштовний текстовий коментар із необов'язковою
печаткою дати/часу, який може використовуватись
оператором для передавання некодованих
спостережень/інформації.

D2Class no

DetailedCauseTy
pe Detailed cause type

Тип впливу,  який може бути причиною
складових ситуації. Принаймні один атрибут повинен бути
заповнений.

D2Class no

GenericSituation
Record

Generic situation
record

Узагальнене записування Situation для використання при
додаванні розширень рівня B на рівні SituationRecord. D2Class no

GroupOfPeopleIn
volved

Group of people
involved

Група людей, які беруть участь у заході, що мають
загальні характеристики та / або статус. D2Class no

Mobility Mobility
Вказівка на те, чи пов'язаний екземпляр SituationRecord є
мобільним (наприклад, марш або парад, що рухається
по дорозі) або нерухомим.

D2Class no

Situation Situation

Ідентифікується приклад ситуації в дорозі/подорожі, що
включає одну або більше обставин руху/подорожі, які
пов'язані однією або кількома причинно-наслідковими
зв’язками. Кожна обставина руху/подорожі представлена
протоколом про ситуацію.

D2Class no

SituationRecord Situation record Ідентифікований екземпляр, який перетворюється на
один запис / елемент у ситуації. D2Class yes



прДСТУ EN 16157-3:20ХХ

50

 A.2.3.3 Асоціації пакету Classes

Таблиця A.8— Асоціації пакету Classes

Назва
класу

Закінчення
асоціації Позначення Визначення Множинність Цільовий

об’єкт
Cause detailedCauseType Detailed cause

type
Тип причини, виражений більш докладно,
ніж тип причини. Якщо обидва присутні, то
вони повинні бути послідовними.

0..1 DetailedCa
useType

managedCause Managed cause Посилання на інший запис про
ситуацію, який визначає причину
події, визначену тут.

0..1 SituationRe
cordRefere
nce

Situation headerInformatio
n

Інформація про заголовки 1..1 HeaderInfor
mation

informationManage
r

Information
manager

Організація, яка керує інформаційним
вмістом (відповідає за оновлення цієї
інформації), як правило, організація, яка
вперше опублікувала цей вміст у DATEX II .

0..1 Internationa
lIdentifier

situationRecord Situation record Деталі ситуації 1..* SituationRe
cord

situationSummary Situation
summary

Запис про ситуацію, який надає зведення
інформації, описаної відповідною ситуацією,
тобто надмножину, принаймні, інформацію
про місцеположення та дійсність усіх
(інших) Угод про ситуацію в цій Ситуації.

0..1 SituationRe
cord

relatedSituation Related situation Посилання на пов'язані ситуації за
допомогою унікальних ідентифікаторів.

0..* SituationRef
erence
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Назва
класу

Закінчення
асоціації Позначення Визначення Множинність Цільовий

об’єкт
Situation
Record

informationManage
rOverride

Information
manager override

Організація, яка керує інформаційним
вмістом (відповідає за оновлення цієї
інформації), як правило, організація, яка
вперше опублікувала цей вміст у
DATEX II. Це значення перевищує будь-яке
значення, визначене на більш загальному
рівні.

0..1 Internationa
lIdentifier

source Source 0..1 Source
urlLink URL link 0..* UrlLink
validity Validity 1..1 Validity
locationReference Location

reference
1..1 LocationRef

erence
cause Cause 0..1 Cause
nonGeneralPublicC
omment

Non-general
public comment

Коментар, який не повинен поширюватися
серед широкої громадськості.

0..* Comment

generalPublicCom
ment

General public
comment

Коментар, який може бути розповсюджений
у широкій публіці

0..* Comment

impactOnOpposite
Direction

Impact on
opposite direction

вплив елемента ситуації на умови руху у
зворотному напрямку

0..1 Impact

impact Impact Вплив елемента ситуації 0..1 Impact
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A.2.3.4 Атрибути пакету Classes

Таблиця A.9— Атрибути пакету Classes

Назва
класу Назва атрибута Позначення Визначення Множинність Тип

Cause causeDescription Cause description Опис причини,  якою не керує автор
публікації (наприклад, поза мережею).

0..1 Multilingual
String

causeType Cause type Вказує на зовнішній вплив, який може бути
причиною складових ситуації.

0..1 CauseType
Enum

Commen
t

comment Comment Безкоштовний текстовий коментар, який
може використовуватись оператором для
передавання некодированних спостережень
/ інформації.

1..1 Multilingual
String

commentDateTime Comment date
time

Дата / час, коли був зроблений коментар. 0..1 DateTime

commentType Comment type Класифікація типу коментаря. 0..1 CommentTy
peEnum

Detailed
CauseTy
pe

abnormalTrafficTyp
e

Abnormal traffic
type

Характеристика характеру аномального
потоку руху, тобто конкретно стосується
характеру руху руху.

0..1 AbnormalTr
afficTypeEn
um

accidentType Accident type Характеристика характеру аварії. 0..* AccidentTy
peEnum

animalPresenceTy
pe

Animal presence
type

Позначає природу тварин, присутніх на або
біля проїжджої частини.

0..1 AnimalPres
enceTypeE
num

authorityOperation
Type

Authority
operation type

Тип операції чи діяльності, ініційованої
повноваженнями, яка може порушити
трафік.

0..1 AuthorityOp
erationType
Enum

constructionWorkT
ype

Construction work
type

Тип будівельних робіт, що виконуються. 0..1 Constructio
nWorkType
Enum
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Назва
класу Назва атрибута Позначення Визначення Множин

ність Тип

disturbanceActivity
Type

Disturbance
activity type

Включає всі ситуації типу публічного
безладу або попередження, що може
порушити трафік.

0..1 DisturbanceActi
vityTypeEnum

drivingConditionTy
pe

Driving condition
type

Опис умов водіння у вказаному місці. 0..1 DrivingCondition
TypeEnum

environmentalObst
ructionType

Environmental
obstruction type

Характеристика перешкод на дорозі
внаслідок екологічної причини.

0..1 EnvironmentalO
bstructionTypeE
num

equipmentOrSyste
mFaultType

Equipment or
system fault type

Поломка, несправність або неактивний стан
обладнання або системи.

0..1 EquipmentOrSy
stemFaultTypeE
num

generalInstructionT
oRoadUsersType

General
instruction to road
users type

Загальна інструкція, яку видає
мережа/дорожній оператор,
яка застосовується до водіїв, а іноді і
до пасажирів.

0..1 GeneralInstructi
onToRoadUsers
TypeEnum

generalNetworkMa
nagementType

General network
management type

Тип дії щодо управління дорожнім
рухом, ініційований мережею/ оператором
доріг.

0..1 GeneralNetwork
ManagementTy
peEnum

infrastructureDama
geType

Infrastructure
damage type

Характеристика перешкод на дорозі
внаслідок поломки або пошкодження
інфраструктури на, під, над або поблизу
дороги.

0..1 InfrastructureDa
mageTypeEnum

nonWeatherRelate
dRoadConditionTy
pe

Non-weather-
related road
condition type

Тип дорожніх умов, які не пов'язані з
погодою.

0..* NonWeatherRel
atedRoadCondit
ionTypeEnum

obstructionType Obstruction type Характеристика типу загальної перешкоди. 0..* ObstructionType
Enum

poorEnvironmentT
ype

Poor environment
type

Тип стану навколишнього середовища,
який впливає на умови водіння.

0..* PoorEnvironme
ntTypeEnum
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Назва
класу Назва атрибута Позначення Визначення Множинн

ість Тип

publicEventType Public event type Тип публічної події, яка може
порушити трафік.

0..1 PublicEventType
Enum

reroutingManageme
ntType

Rerouting
management type

Тип дії з керування маршрутами,
що ініціюється оператором.

0..* ReroutingManag
ementTypeEnum

roadMaintenanceTy
pe

Road maintenance
type

Тип робіт з обслуговування
або монтажу доріг у зазначеному місці.

0..* RoadMaintenanc
eTypeEnum

roadOperatorServic
eDisruptionType

Road operator
service disruption
type

Тип роботи дорожнього оператора,
яка порушена.

0..* RoadOperatorSer
viceDisruptionTy
peEnum

roadOrCarriageway
OrLaneManagement
Type

Road or
carriageway or
lane management
type

Тип дії щодо управління дорогою,
проїжджою частиною дороги або смуги руху,
що стимулюються оператором.

0..1 RoadOrCarriage
wayOrLaneMana
gementTypeEnu
m

roadsideAssistance
Type

Roadside
assistance type

Вказує характер допомоги на дорозі, яка
буде, надається або надається.

0..1 RoadsideAssista
nceTypeEnum

roadsideServiceDisr
uptionType

Roadside service
disruption type

Тип порушеного обслуговування на дорозі . 0..* ServiceDisruption
TypeEnum

speedManagementT
ype

Speed
management type

Тип дії щодо управління швидкістю,
що підбурюється оператором.

0..1 SpeedManageme
ntTypeEnum

transitServiceInform
ation

Transit service
information

Інформація про транзитні послуги. 0..1 TransitServiceInf
ormationEnum

vehicleObstructionT
ype

Vehicle obstruction
type

Характеристика перешкод на дорозі,
спричинених одним або кількома
транспортними засобами.

0..1 VehicleObstructio
nTypeEnum
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Назва
класу Назва атрибута Позначення Визначення Множин

ність Тип

weatherRelatedRo
adConditionType

Weather-related
road condition
type

Тип стану дорожнього покриття,
який пов'язаний з погодою, яка впливає на
умови руху.

0..* WeatherRelated
RoadConditionT
ypeEnum

winterEquipmentM
anagementType

Winter equipment
management type

Тип дії з управління зимовим
обладнанням, ініційований оператором.

0..1 WinterEquipmen
tManagementTy
peEnum

GenericS
ituationR
ecord

genericSituationRe
cordName

Generic situation
record name

Назва GenericSituationRecord. 1..1 String

GroupOf
PeopleIn
volved

categoryOfPeopleI
nvolved

Category of
people involved

Категорія залучених осіб. 0..1 PersonCategory
Enum

injuryStatusType Injury status type Стан травматизму осіб, які беруть участь. 0..1 InjuryStatusTyp
eEnum

involvementRole Involvement role Роль залучення людей. 0..1 InvolvementRol
esEnum

numberOfPeople Number of people Кількість людей цієї групи, які беруть участь. 0..1 NonNegativeInt
eger

Mobility mobilityType Mobility type Вказівка того, чи пов'язаний екземпляр
SituationRecord є мобільним (наприклад,
марш або парад, що рухається по дорозі)
або нерухомим.

1..1 MobilityTypeEnu
m

speed Speed Швидкість мобільної сутності. 0..1 KilometresPerH
our

Situation overallSeverity Overall severity Загальна оцінка впливу (з огляду на
тяжкість), що ситуація в цілому чинить або
матиме на потік трафіку, сприйнятий
постачальником.

0..1 SeverityEnum
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Назва
класу Назва атрибута Позначення Визначення Множин

ність Тип

situationVersionTi
me

Situation version
time

Дата/час, коли ця поточна версія Ситуації
була записана в базу даних постачальника,
який бере участь в обміні
даними. Ідентифікація та версія ситуації
визначаються реалізацією стереотипу
класу.

0..1 DateTime

Situation
Record

confidentialityOverr
ide

Confidentiality
override

Ступінь поширення відповідної інформації
відповідно до типу одержувача. Одержувачі
повинні дотримуватися цієї заяви про
конфіденційність. Це перекреслює будь-
яку конфіденційність, визначену для
загальної ситуації в інформації заголовка.

0..1 ConfidentialityV
alueEnum

probabilityOfOccurr
ence

Probability of
occurrence

Оцінка ступеня ймовірності того, що
відбудеться повідомлення про подію.

1..1 ProbabilityOfOc
currenceEnum

safetyRelatedMess
age

Safety related
message

Вказує, чи визначає це положення про
ситуацію, пов'язане з безпекою відповідно
до Делегованого регламенту Комісії (ЄС) №
886/2013.

0..1 Boolean

severity Severity Оцінка впливу (з огляду на
тяжкість) впливу цього елементу ситуації
на транспортний потік, сприйнятий
постачальником.

0..1 SeverityEnum

situationRecordCre
ationReference

Situation record
creation
reference

Унікальна буквено-числова посилання
(або зовнішня посилання, або GUID) об’єкта
SituationRecord (перша версія запису),
створена оригінальним постачальником.

0..1 String
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Назва
класу Назва атрибута Позначення Визначення Множинн

ість Тип

situationRecordCre
ationTime

Situation record
creation time

Дата/час, коли об'єкт SituationRecord (перша
версія запису) був створений оригінальним
постачальником.

1..1 DateTime

situationRecordFirs
tSupplierVersionTi
me

Situation record
first supplier
version time

Дата/час, коли поточна версія Запису про
ситуацію була записана в базу даних
оригінального постачальника ланцюга
поставок.

0..1 DateTime

situationRecordOb
servationTime

Situation record
observation time

Дата/час, коли інформацію, представлену
поточною версією SituationRecord,
спостерігали первісне (потенційно зовнішнє)
джерело інформації.

0..1 DateTime

situationRecordVer
sionTime

Situation record
version time

Дата/час, коли ця поточна версія
SituationRecord у цій ситуації була записана
в базу даних постачальника, який бере
участь в обміні даними. Ідентифікація та
версія запису визначаються реалізацією
стереотипу класу.

1..1 DateTime

A.2.4 Пакет Conditions
A.2.4.1 Загальні положення
D2Payload/PayloadPublication/Situation/Classes/TrafficElement/Conditions
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A.2.4.2 Класи пакету Conditions

Таблиця A.10— Класи пакету Conditions

Назва класу Позначення Визначення Стереотип Анотація
Conditions Conditions Будь-які умови, які можуть погіршити нормальні умови

водіння.
D2Class no

NonWeatherRelate
dRoadConditions

Non-weather-
related road
conditions

Умови дорожнього покриття, які не пов'язані з погодою,
але можуть вплинути на умови руху.

D2Class no

PoorEnvironmentC
onditions

Poor environment
conditions

Будь-які екологічні умови, які можуть вплинути
на умови руху на дорозі.

D2Class no

RoadSurfaceCondi
tions

Road surface
conditions

Умови дорожнього покриття, які можуть впливати
на умови руху . Вони можуть бути пов'язані з погодою
(наприклад, лід, сніг тощо) або з іншими умовами
(наприклад, нафтою, грязюкою, листям тощо на дорозі)

D2Class yes

WeatherRelatedRo
adConditions

Weather-related
road conditions

Умови дорожнього покриття, які пов'язані з погодою,
яка може вплинути на умови руху, такі як лід, сніг або вода.

D2Class no

A.2.4.3 Асоціації пакету Conditions
Таблиця A.11— Асоціації пакету Conditions

Назва класу Закінчення
асоціації Позначення Визначення Множинність Цільовий об’єкт

PoorEnvironmentCon
ditions

humidity Humidity 0..1 Humidity

pollution Pollution 0..1 Pollution
precipitationDetail Precipitation detail 0..1 PrecipitationDetail
pressure Pressure 0..1 Pressure
temperature Temperature 0..1 Temperature
visibility Visibility 0..1 Visibility
wind Wind 0..1 Wind

WeatherRelatedRoad
Conditions

roadSurfaceConditio
nMeasurements

Road surface condition
measurements

0..1 RoadSurfaceConditionMeasur
ements
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A.2.4.4 Атрибути пакету Conditions
Таблиця A.12— Атрибути пакету Conditions

Назва класу Назва атрибута Позначення Визначення Множинність Тип
Conditions drivingConditionType Driving condition

type
Опис умов водіння у вказаному
місці.

0..1 DrivingConditio
nTypeEnum

NonWeatherRelate
dRoadConditions

nonWeatherRelatedR
oadConditionType

Non-weather-
related road
condition type

Тип дорожніх умов, які не
пов'язані з погодою.

1..* NonWeatherRel
atedRoadCondi
tionTypeEnum

PoorEnvironmentC
onditions

poorEnvironmentType Poor environment
type

Тип стану навколишнього
середовища, який впливає на
умови водіння.

1..* PoorEnvironme
ntTypeEnum

WeatherRelatedRo
adConditions

weatherRelatedRoad
ConditionType

Weather-related
road condition
type

Тип стану дорожнього покриття,
який пов'язаний з погодою, яка
впливає на умови руху.

1..* WeatherRelate
dRoadCondition
TypeEnum

A.2.5 Пакет Impact
A.2.5.1 Загальні положення
D2Payload/PayloadPublication/Situation/Classes/Impact

A.2.5.2 Класи пакету Impact

Таблиця A.13— Класи пакету Impact

Назва класу Позначення Визначення Стереотип Анотація
Delays Delays Деталі затримок, спричинених елементом ситуації, визначеним у

записі ситуації. Рекомендується використовувати лише один з
необов'язкових атрибутів, щоб уникнути плутанини.

D2Class no

Impact Impact Оцінка впливу, який подія або дія оператора, визначена записом
ситуації, має на умови водіння.

D2Class no
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A.2.5.3 Асоціації пакету Impact

Таблиця A.14— Асоціації пакету Impact

Назва
класу

Закінчення
асоціації Позначення Визначення Множинність Цільовий

об’єкт
Impact delays Затримки 0..1 Delays

Таблиця A.15— Атрибути пакету Impact

Назва
класу

Назва
атрибута Позначення Визначення Множинність Тип

Delays delayBand Delay band Часовий діапазон, протягом якого додатковий час
подорожі через несприятливі умови подорожі будь-
якого виду падає, порівняно із звичайними.

0..1 DelayBan
dEnum

delaysType Delays type Груба класифікація затримки. 0..1 DelaysTyp
eEnum

delayTimeValue Delay time value Значення додаткового часу подорожі через
несприятливі умови подорожі будь-якого виду,
порівняно із звичайними умовами, наведене в
секундах.

0..1 Seconds

Impact capacityRemain
ing

Capacity remaining Відношення потужності струму до нормальної
(вільного потоку) потужності дороги у визначеному
напрямку, виражене у відсотках. Місткість – це
максимальна кількість транспортних засобів, які
можуть пройти вказану точку на дорозі, за одиницю
часу з урахуванням заданих умов.

0..1 Percentag
e

numberOfLanes
Restricted

Number of lanes
restricted

Кількість нормально корисних смуг на проїжджій
частині, які зараз обмежені повністю або частково
(це може включати тверде плече, якщо
воно звичайно доступне для оперативного
використання, наприклад, у схемах з жорстким
плечем).

0..1 NonNegati
veInteger
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Назва
класу

Назва
атрибута Позначення Визначення Множинність Тип

numberOfOper
ationalLanes

Number of
operational lanes

Кількість корисних смуг у визначеному напрямку, які
залишаються повністю працездатними (це може
включати тверде плече, якщо воно
використовується в якості робочої смуги).

0..1 NonNegati
veInteger

residualLaneWi
dth

Residual lane width Ширина смуг після будь-якого звуження смуги 0..1 MetresAs
Float

residualRoadWi
dth

Residual road width Загальна ширина комбінованих експлуатаційних
смуг у зазначеному напрямку.

0..1 MetresAs
Float

A.2.6 Пакет NetworkManagement
A.2.6.1 Загальні положення
D2Payload/PayloadPublication/Situation/Classes/OperatorAction/NetworkManagement

A.2.6.2 Класи пакету NetworkManagement

Таблиця A.16— Класи пакету NetworkManagement

Назва класу Позначення Визначення Стереотип Анотація
GeneralInstructionOrM
essageToRoadUsers

General instruction
or message to road
users

Загальна інструкція та/або повідомлення, яке
видається мережею/ дорожнім оператором, що
застосовується до водіїв, а іноді і до пасажирів.

D2Class no

GeneralNetworkMana
gement

General network
management

Дія з управління мережею, яку вручну
або автоматично здійснює оператор
мережі/дорожнього руху. Дотримання будь-якого
результату контролю може бути дорадчим або
обов'язковим.

D2Class no

NetworkManagement Network
management

Дія управління мережею, яка застосовується до
дорожньої мережі та її користувачів.

D2Class yes
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Назва класу Позначення Визначення Стереотип Анотація
ReroutingManagement Rerouting

management
Дія з управління маршрутами,  яка видається
мережею / оператором доріг .

D2Class no

RoadOrCarriagewayOr
LaneManagement

Road or carriageway
or lane management

Дія з управління дорогою, проїжджою частиною
дороги або смуги руху, яка стимулюється мережею /
оператором доріг.

D2Class no

SpeedManagement Speed management Дія управління швидкістю, яка
викликана оператором мережі / дорожнього руху .

D2Class no

WinterDrivingManagem
ent

Winter driving
management

Акція управління зимовим керуванням, яка
ініціюється мережею / дорожнім оператором.

D2Class no

A.2.6.3 Асоціації пакетуNetworkManagement

Таблиця A.17— Асоціації пакету NetworkManagement

Назва класу Закінчення
асоціації Позначення Визначення Множин

ність
Цільовий

об’єкт
NetworkManag
ement

forVehiclesWithCh
aracteristicsOf

For vehicles with
characteristics of

Характеристики тих транспортних засобів,
для яких застосовується управління мережею .

0..* VehicleChara
cteristics

ReroutingMan
agement

destination Destination Місце перенаправлення. Викорис-товуйте
цю пряму властивість, коли немає
детального маршруту.

0..1 Destination

alternativeRoute Alternative route Визначення альтернативного маршруту
(перенаправлення) визначається як
упорядкований набір локацій (маршрут), який
може бути специфічним для одного або
декількох визначених напрямків.

0..* Itinerary
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A.2.6.4 Атрибути пакету NetworkManagement

Таблиця A.18— Атрибути пакету NetworkManagement

Назва класу Назва атрибута Позначення Визначення Множи
нність Тип

GeneralInstruc
tionOrMessag
eToRoadUsers

generalInstruction
ToRoadUsersTyp
e

General
instruction to
road users type

Загальна інструкція, яку видає мережа/дорожній
оператор, яка застосовується до водіїв, а іноді і
до пасажирів.

0..1 GeneralInstructi
onToRoadUser
sTypeEnum

generalMessageT
oRoadUsers

General
message to road
users

Загальне повідомлення, яке видається
оператором мережі/дорожнього руху,
яке застосовується до водіїв, а іноді і
до пасажирів, наприклад, деталі про
бурштиновий сигнал (попередження про
відсутніх або викрадених дітей).

0..1 MultilingualStrin
g

GeneralNetwor
kManagement

generalNetworkM
anagementType

General
networkmanage
ment type

Тип дії щодо управління дорожнім
рухом, ініційований мережею/
оператором доріг.

1..1 GeneralNetwor
kManagementT
ypeEnum

trafficManuallyDir
ectedBy

Traffic manually
directed by

Тип особи, яка керує трафіком
вручну (застосовно, якщо для
параметра GeneralNetworkManagementType
встановлено trafficBeingManuallyDirected).

0..1 PersonCategor
yEnum

NetworkManag
ement

applicableForTraf
ficDirection

Applicable for
traffic direction

Кінцевий напрямок трафіку, до
якого застосовується управління мережею.

0..* DirectionEnum

applicableForTraf
ficType

Applicable for
traffic type

Тип трафіку, до якого застосовується
управління мережею.

0..* TrafficTypeEnu
m

automaticallyInitia
ted

Automaticallyiniti
ated

Визначає, чи ініціюється управління
мережею автоматичною системою.

0..1 Boolean

complianceOption Compliance
option

Визначає, чи є інструкція з управління
мережею n чи управління, що виникає в
результаті дії управління мережею, дорадчою
чи обов'язковою.

1..1 ComplianceOpti
onEnum

placesAtWhichAp
plicable

Places at
whichapplicable

Місця в загальному вираженні, на
яких застосовується управління мережею.

0..* PlacesEnum
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Назва
класу

Назва
атрибута Позначення Визначення Множи

нність Тип

ReroutingM
anagement

alternativeRout
eIdentifier

Alternative
routeidentifier

Ідентифікація, яка використовується на знаках
для ідентифікації альтернативного маршруту, як
правило, дуже коротка послідовність букв та/або
цифр

0..1 String

entry Entry Зазначений в'їзд на іншу дорогу, по якій
починається альтернативний маршрут.

0..1 String

exit Exit Зазначений вихід із звичайного маршруту/дороги,
по якій починається альтернативний маршрут.

0..1 String

reroutingItinerar
yDescription

Rerouting itinerary
description

Опис маршруту маршрутів. 0..1 MultilingualStrin
g

reroutingManag
ementType

Rerouting
management type

Тип дії з керування маршрутами, що ініціюється
оператором.

1..* ReroutingMana
gementTypeEn
um

reroutingManag
ementType

Road or junction
number

Пересічна дорога або перехрестя, на якому
починається альтернативний маршрут.

0..1 String

signedReroutin
g

Signed rerouting Вказівка того, чи підписано перенаправлення. 0..1 Boolean

RoadOrCarr
iagewayOrL
aneManage
ment

minimumCarOc
cupancy

Minimum car
occupancy

Мінімальна кількість осіб, необхідних в
транспортному засобі, для того, щоб йому було
дозволено проїхати вказану ділянку дороги.

0..1 NonNegativeInt
eger

roadOrCarriage
wayOrLaneMan
agementType

Road or
carriageway or lane
management type

Тип дії щодо управління дорогою, проїжджою
частиною дороги або смуги руху, що
стимулюються оператором.

1..1 RoadOrCarriag
ewayOrLaneMa
nagementType
Enum

SpeedMana
gement

speedManagem
entType

Speed
management type

Тип дії щодо управління швидкістю, що
підбурюється оператором.

0..1 SpeedManage
mentTypeEnum

temporarySpee
dLimit

Temporary speed
limit

Тимчасовий ліміт, що визначає максимальну
дорадчу або обов'язкову швидкість руху
транспортних засобів.

0..1 KilometresPerH
our

WinterDrivin
gManageme
nt

winterEquipmen
tManagementT
ype

Winter equipment
management type

Тип дії з управління зимовим обладнанням,
ініційований оператором.

1..1 WinterEquipme
ntManagement
TypeEnum
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A.2.7 Пакет Obstruction
A.2.7.1 Загальні положення
D2Payload/PayloadPublication/Situation/Classes/TrafficElement/Obstruction

A.2.7.2 Класи пакету Obstruction

Таблиця A.19— Класи пакету Obstruction

Назва класу Позначення Визначення Стереотип Анотація
AnimalPresence
Obstruction

Animal presence
obstruction

Перешкода на дорозі внаслідок присутності тварин. D2Class no

EnvironmentalOb
struction

Environmental
obstruction

Перешкода на дорозі внаслідок екологічної причини. D2Class no

GeneralObstructi
on

General obstruction Будь-яка нерухома або рухома перешкода фізичного
характеру, крім тваринного, транспортного засобу,
екологічного або пошкодженого обладнання
обладнання .

D2Class no

InfrastructureDam
ageObstruction

Infrastructure damage
obstruction

Перешкода на дорозі внаслідок поломки або
пошкодження інфраструктури на, під, над або поблизу
дороги.

D2Class no

Obstruction Obstruction Будь-яка нерухома або рухома перешкода фізичного
характеру (наприклад, перешкоди чи транспортні засоби
від попередньої аварії, проливне
навантаження проїжджу частину, падіння скелі,
ненормальні або небезпечні вантажі, тварини тощо), які
можуть порушити або загрожувати руху.

D2Class yes

VehicleObstructio
n

Vehicle obstruction Перешкода на дорозі, викликана одним або декількома
транспортними засобами.

D2Class no
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A.2.7.3 Асоціації пакету Obstruction

Таблиця A.20— Асоціації пакету Obstruction

Назва класу Закінчення асоціації Позначення Визначення Множинність Цільовий об’єкт
GeneralObstruction groupOfPeopleInvolved Group of people

involved
0..* GroupOfPeopleInvolved

Obstruction mobilityOfObstruction Mobility of
obstruction

Рухливість
перешкоди.

0..1 Mobility

VehicleObstruction obstructingVehicle Obstructing vehicle Перешкоджаючий
транспортний засіб.

0..* Vehicle

A.2.7.4 Атрибути пакету Obstruction

Таблиця A.21— Атрибути пакету Obstruction

Назва класу Назва
атрибута Позначення Визначення Множинність Тип

AnimalPresenc
eObstruction

alive Alive Вказує, чи виявлені тварини мертві
(нерухомі) чи живі (потенційно
рухливі).

0..1 Boolean

animalPresence
Type

Animal presence
type

Позначає природу тварин,
присутніх на або біля проїжджої
частини.

1..1 AnimalPresenceTyp
eEnum

EnvironmentalO
bstruction

depth Depth Глибина затоплення або снігу
на дорозі.

0..1 MetresAsFloat

environmentalO
bstructionType

Environmental
obstruction type

Характеристика перешкод на дорозі
внаслідок екологічної причини.

1..1 EnvironmentalObstr
uctionTypeEnum

GeneralObstruc
tion

obstructionType Obstruction type Характеристика типу загальної
перешкоди.

1..* ObstructionTypeEn
um
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Назва класу Назва
атрибута Позначення Визначення Множинність Тип

InfrastructureDa
mageObstructio
n

infrastructureDa
mageType

Infrastructure
damage type

Характеристика перешкод на дорозі
внаслідок поломки або пошкодження
інфраструктури на, під, над або
поблизу дороги.

1..1 InfrastructureDama
geTypeEnum

Obstruction numberOfObstr
uctions

Number of
obstructions

Кількість перешкод, які частково або
повністю перекривають дорогу.

0..1 NonNegativeInteger

VehicleObstruct
ion

involvedVehicle
Type

Involved vehicle
type

Тип транспортного засобу 0..1 VehicleTypeEnum

vehicleObstructi
onType

Vehicle
obstruction type

Характеристика перешкод на дорозі,
спричинених одним або кількома
транспортними засобами.

1..1 VehicleObstructionT
ypeEnum

vehicleProblem
Cause

Vehicle problem
cause

Складова частина транспортного
засобу, яка має проблему

0..1 VehicleProblemCau
seEnum

A.2.8 Пакет OperatorAction
A.2.8.1 Загальні положення
D2Payload/PayloadPublication/Situation/Classes/OperatorAction

A.2.8.2 Класи пакету OperatorAction

Таблиця A.22— Класи пакету OperatorAction

Назва класу Позначення Визначення Стереотип Анотація
OperatorAction Operator action Дії, які оператор дорожнього руху може вирішити, щоб

запобігти або допомогти виправити небезпечні або
погані умови руху, включаючи обслуговування
дорожньої інфраструктури.

D2Class yes

RoadsideAssistance Roadside
assistance

Деталі необхідної або наданої допомоги на дорозі. D2Class no
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A.2.8.3 Асоціації пакетуOperatorAction
There are no defined associations in the OperatorAction package.

A.2.8.4 Атрибути пакету OperatorAction

Таблиця A.23— Атрибути пакету OperatorAction

Назва класу Назва атрибута Позначення Визначення Множинність Тип
OperatorAction actionOrigin Action origin Вказує, чи є дії, які повинен здійснити

оператор, наслідком внутрішньої
операції чи зовнішнього впливу.

0..1 OperatorAction
OriginEnum

actionPlanIdentifier Action plan
identifier

Ідентифікатор плану дій
щодо управління трафіком, до якого
стосується ця дія.

0..1 String

operatorActionStatu
s

Operator action
status

Статус визначеної дії оператора. 0..1 OperatorAction
StatusEnum

RoadsideAssist
ance

roadsideAssistance
Type

Roadside
assistancetype

Вказує характер допомоги на
дорозі, яка буде, надається
або надається.

1..1 RoadsideAssist
anceTypeEnum

A.2.9 Пакет Roadworks
A.2.9.1 Загальні положення
D2Payload/PayloadPublication/Situation/Classes/OperatorAction/Roadworks
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A.2.9.2 Класи пакетуRoadworks

Таблиця A.24— Класи пакету Roadworks

Назва класу Позначення Визначення Стереотип Анотація
ConstructionWo
rks Construction works Дорожні роботи із будівництва нової інфраструктури. D2Class no

MaintenanceVe
hicles

Maintenance
vehicles

Інформація про технічне обслуговування автомобілів,
які беруть участь у дорожній роботі. D2Class no

MaintenanceWo
rks Maintenance works Дорожні роботи, що стосуються обслуговування або

встановлення інфраструктури. D2Class no

Roadworks Roadworks
Діяльність з технічного обслуговування, монтажу та
будівництва автомобільних доріг, яка може потенційно
вплинути на дорожню діяльність

D2Class yes

Subjects Subjects Предмети, з якими пов’язані дорожні роботи. D2Class no

A.2.9.3 Асоціації пакетуRoadworks package

Таблиця A.25— Асоціації пакету Roadworks

Назва класу Закінчення
асоціації Позначення Визначення Множинність Цільовий об’єкт

Roadworks mobility Mobility 0..1 Mobility
maintenanceVehicles Maintenance vehicles 0..1 MaintenanceVehicles
subjects Subjects 0..1 Subjects
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A.2.9.4 Атрибути пакету Roadworks

Таблиця A.26 — Атрибути пакету Roadworks

Назва класу Назва атрибута Позначення Визначення Множинність Тип
Construction
Works

constructionWork
Type

Construction
orktype

Тип будівельних робіт, що виконуються. 1..1 ConstructionWo
rkTypeEnum

Maintenance
Vehicles

maintenanceVehi
cleActions

Maintenance
vehicle actions

Дії технічного обслуговування
транспортних засобів, пов’язаних із
діяльністю дорожніх робіт.

0..* MaintenanceVe
hicleActionsEnu
m

numberOfMainten
anceVehicles

Number of
maintenance
vehicles

Кількість транспортних засобів, що
обслуговуються, пов'язаних із
проведенням робіт із дорожнього руху у
вказаному місці.

0..1 NonNegativeInt
eger

Maintenance
Works

roadMaintenance
Type

Road
maintenance type

Тип робіт з обслуговування або
монтажу доріг у зазначеному місці.

1..* RoadMaintenan
ceTypeEnum

Roadworks publicTransportAl
ternative

Public transport
alternative

Описується доступна
альтернатива громадського
транспорту звичайному маршруту

0..1 MultilingualStrin
g

roadworksDuratio
nClassification

Roadworks
duration
classification

Вказує в загальних рисах очікувана
тривалість дорожніх робіт.

0..1 RoadworksDura
tionEnum

roadworksIdentifi
er

Roadworks
identifier

Зовнішній ідентифікатор дорожніх робіт 0..1 String

roadworksScale Roadworks scale Складність складності дорожніх робіт за
відповідальним оператором дорожнього
руху. Наприклад, визначається
розміром, тривалістю та/або
порушенням руху.

0..1 RoadworksScal
eEnum

underTraffic Under traffic Вказує, що ділянка дороги, на якій
розташовані дорожні роботи,
знаходиться під дорожнім рухом або не
знаходиться під дорожнім
рухом. "Істина" вказує, що дорога
знаходиться під дорожнім рухом.

0..1 Boolean
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Назва класу Назва атрибута Позначення Визначення Множинність Тип
urgentRoadworks Urgent roadworks Вказівка на те, чи вважаються дорожні

роботи невідкладними внаслідок
проведення аварійних робіт чи
потрібно проводити для зменшення
проблем безпеки. "Істина" означає, що
вони є терміновими.

0..1 Boolean

Subjects numberOfSubject
s

Number of
subjects

Кількість предметів, на
яких виконуються дорожні роботи
(будівництво чи обслуговування).

0..1 NonNegativeInt
eger

subjectTypeOfWo
rks

Subject type of
works

Тематичний тип дорожніх робіт (тобто
щодо того, які будівельно-
експлуатаційні роботи виконуються).

1..1 SubjectTypeOf
WorksEnum

A.2.10 Пакет ServiceInformation
A.2.10.1 Загальні положення

D2Payload/PayloadPublication/Situation/Classes/ServiceInformation
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A.2.10.2 Класи пакету ServiceInformation

Таблиця A.27— Класи пакету ServiceInformation

Назва класу Позначення Визначення Стереотип Анотація
RoadOperatorServi
ceDisruption

Road operator
service disruption

Деталі перебоїв у роботі звичайних служб дорожнього
руху

D2Class no

ServiceDisruption Service disruption Деталі порушення звичайних служб, які можуть
включати придорожні послуги,  такі як ті,  які доступні у
визначених зонах обслуговування , або будь-які інші
відповідні послуги, такі як парковка поблизу.

D2Class no

ServiceInformation Service information Інформація про послугу, яка може вплинути на
поведінку водіїв, а отже, на характеристики потоку руху.

D2Class yes

TransitInformation Transit information Наявність транзитних послуг та інформації, що
стосується їх відправлення. Це обмежується тими
транзитними послугами, які мають безпосереднє
значення для учасників дорожнього руху, наприклад,
сполучення залізничним або поромним сполученням.

D2Class no

A.2.10.3 Асоціації пакетуServiceInformation package
В пакеті ServiceInformation відсутні визначені асоціації.
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A.2.10.4 Атрибути пакету ServiceInformation

Таблиця A.28— Атрибути пакету ServiceInformation

Назва класу Назва атрибута Позначення Визначення Множинність Тип
RoadOperatorS
erviceDisruption

roadOperatorServ
iceDisruptionType

Road operator service
disruption type

Тип роботи дорожнього
оператора, яка порушена.

1..* RoadOperatorServiceDi
sruptionTypeEnum

ServiceDisruptio
n

serviceDisruption
Type

Service disruption
type

Тип послуги, яка порушена. 1..* ServiceDisruptionTypeE
num

TransitInformati
on

journeyDestinatio
n

Journey destination Позначає заявлену точку
закінчення транзитного
шляху.

0..1 MultilingualString

journeyOrigin Journey origin Позначає заявлену
початкову
точку транзитного шляху.

0..1 MultilingualString

journeyReference Journey reference Позначає номер маршруту
проїзної служби .

0..1 String

scheduledDepart
ureTime

Scheduled departure
time

Позначає розкладений час
відправлення транзитної
послуги для визначеного
місця.

0..1 DateTime

transitServiceInfo
rmation

Transit service
information

Інформація про транзитні
послуги.

1..1 TransitServiceInformatio
nEnum

transitServiceTyp
e

Transit service type Тип транзитної послуги, до
якої відноситься
інформація.

1..1 TransitServiceTypeEnu
m

A.2.11 Пакет SituationPublication
A.2.11.1 Загальні положення

D2Payload/PayloadPublication/Situation/SituationPublication
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A.2.11.2 Класи пакету SituationPublication

Таблиця A.29— Класи пакету SituationPublication

Назва класу Позначення Визначення Стереотип Анотація
SituationPublication Situation publication Публікація, що містить нульову або

більше ситуацій руху / подорожі.
D2Class no

SituationRecordRefe
rence

Situation record reference Посилання на запис про ситуацію D2Class no

SituationReference Situation reference Посилання на ситуацію D2Class no

A.2.11.3 Асоціації пакетуSituationPublication package

Таблиця A.30— Асоціації пакету SituationPublication

Назва класу Закінчення асоціації Позначення Визначення Множинність Цільовий об’єкт
SituationPublication situation Situation 0..* Situation

A.2.11.4 Атрибути пакету SituationPublication

Таблиця A.31— Атрибути пакету SituationPublication

Назва класу Назва атрибута Позначення Визначення Множин
ність Тип

SituationRecord
Reference

objectReference Object reference Посилання на конкретний ідентифікований
ідентифікований об'єкт, який може бути у
цій публікації або у зовнішній публікації

1..1 VersionedReferen
ce

SituationRefere
nce

objectReference Object reference Посилання на конкретний ідентифікований
ідентифікований об'єкт, який може бути у
цій публікації або у зовнішній публікації

1..1 VersionedReferen
ce
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A.2.12 Пакет TrafficElement
A.2.12.1 Загальні положення
D2Payload/PayloadPublication/Situation/Classes/TrafficElement

A.2.12.2 Класи пакету TrafficElement

Таблиця A.32— Класи пакету TrafficElement

Назва класу Позначення Визначення Стереотип Анотація
AbnormalTraffic Abnormal traffic Стан руху, який не є нормальним. D2Class no
EquipmentOrSyste
mFault

Equipment or
system fault

Несправність, несправність або не працює в повному
експлуатаційному стані обладнання або система, що
може зацікавити або занепокоєти операторів
дорожнього руху та учасників дорожнього руху.

D2Class no

TrafficElement Traffic element Подія, яка не планується оператором трафіку,
яка впливає або може вплинути на потік руху.

D2Class yes

A.2.12.3 Асоціації пакетуTrafficElement package
В пакеті TrafficElement відсутні визначені асоціації.

A.2.12.4 Атрибути пакету TrafficElement

Таблиця A.33— Атрибути пакету TrafficElement

Назва класу Назва
атрибута Позначення Визначення Множинн

ість Тип
AbnormalTraffic abnormalTraf

ficType
Abnormal traffic
type

Характеристика характеру аномального потоку
руху, тобто конкретно пов'язаного з характером
руху руху, що передбачає рівень обслуговування.

0..1 AbnormalTrafficT
ypeEnum

numberOfVe
hiclesWaiting

Number of
vehicles waiting

Кількість транспортних засобів, які чекають
у черзі.

0..1 NonNegativeInteg
er
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Назва класу Назва
атрибута Позначення Визначення Множин

ність Тип

queueLength Queue
length

Довжина черги або середня довжина черг
в окремих смугах через ситуацію.

0..1 MetresAsNonNegativeInte
ger

relativeTrafficFlo
w

Relative
traffic flow

Оцінка умов транспортного потоку щодо
нормально очікуваних умов на цю дату /
час.

0..1 RelativeTrafficFlowEnum

trafficFlowChara
cteristics

Traffic flow
characteristic
s

Послідовність (стійкість) потоку руху. 0..1 TrafficFlowCharacteristics
Enum

trafficTrendType Traffic trend
type

Характеристика тенденції дорожнього руху
в зазначеному місці та напрямку.

0..1 TrafficTrendTypeEnum

EquipmentOrSy
stemFault

equipmentOrSy
stemFaultType

Equipment or
system fault
type

Поломка, несправність або
неактивний стан обладнання або системи.

1..1 EquipmentOrSystemFault
TypeEnum

faultyEquipment
OrSystemType

Faulty
equipment or
system type

Тип обладнання або системи,
які несправні, несправні або не працюють
у повному обсязі .

1..1 EquipmentOrSystemType
Enum

TrafficElement trafficConstrictio
nType

Traffic
constriction
type

Тип обмеження, якому піддається
трафік внаслідок незапланованої події

0..1 TrafficConstrictionTypeEn
um
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A.3 Словних даних <<D2Datatype>> для Ситуації
Визначені типи даних відсутні в Ситуації

A.4 Словник даних <<D2Enumeration>> для Ситуації
A.4.1 Загальні положення
Цей пункт містить визначення всіх переліків, які використовують в

Ситуації.

A.4.2 <<D2Enumeration>> AbnormalTrafficTypeEnum
Опис термінів для аномальних умов руху, зокрема тих що стосуються

характеру дорожнього руху, зокрема про рівень обслуговування.

Таблиця A.34 — Значення в складі переліку AbnormalTrafficTypeEnum

Назва значення у складі
переліку Позначення Визначення

heavyTraffic Heavy traffic Трафік у вказаному місці важкий (тобто
середня швидкість становить від 75% до
90% від рівня вільного потоку).

other Other Інше, ніж визначено в цьому перерахунку.
queuingTraffic Queuing traffic Трафік стоїть у черзі у вказаному місці, хоча

все ще є деякий рух руху (тобто середня
швидкість становить від 10%  до 25%  від
рівня вільного потоку).

slowTraffic Slow traffic Трафік повільно рухається у вказаному
місці, але ще не утворює черг (тобто
середня швидкість становить від 25% до
75% від рівня вільного потоку).

stationaryTraffic Stationary traffic Трафік є нерухомим або дуже близьким до
нерухомого у вказаному місці (тобто середня
швидкість становить менше 10% від рівня
його вільного потоку ).

unspecifiedAbnormalTraffic Unspecified
abnormal traffic

У зазначеному місці є
аномальні умови дорожнього руху не
визначеного характеру.
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A.4.3 <<D2Enumeration>> AccidentCauseEnum
Збірник типів причин виникнення ДТП.

Таблиця A.35 — Значення в складі переліку AccidentCauseEnum

Назва значення у складі
переліку Позначення Визначення

avoidanceOfObstacles Avoidance of
obstacles

Уникнення перешкод на проїжджій
частині.

driverDistraction Driver distraction Відволікання водія.
driverDrugAbuse Driver drug abuse Водій під впливом наркотиків.
driverIllness Driver illness Хвороби водія.
exceedingSpeedsLimits Exceeding speeds

limits
Втрата управління транспортним
засобом через надмірну швидкість
транспортного засобу.

excessAlcohol Excess alcohol Зниження водійських здібностей
через керування автомобілем під
впливом алкоголю. Рівень алкоголю
вище національно допустимих норм.

excessiveDriverTiredness Excessive driver
tiredness

Надмірна втома водія.

impermissibleManoeuvre Impermissible
manoeuvre

Маневр водіння, який не дозволявся.

limitedVisibility Limited visibility Обмежена або порушена видимість.
notKeepingASafeDistance Not keeping a safe

distance
Не дотримуючись безпечної відстані
від транспортного засобу попереду.

onTheWrongSideOfTheRoa
d

On the wrong side of
the road

Рух по неправильній стороні дороги.

other Other Інше, ніж визначено в цьому
перерахунку.

pedestrianInRoad Pedestrian in road Пішохід на проїжджій частині.
poorLaneAdherence Poor lane adherence Не дотримуючись смуги.
poorMergeEntryOrExitJudg
ement

Poor merge entry or
exit judgement

Погана судження при злитті в точці в'їзду
чи виїзду на проїжджу частину або
перехрестя.

poorRoadSurfaceCondition Poor road surface
condition

Поганий стан дорожнього покриття.

poorSurfaceAdherence Poor surface
adherence

Погана прилягання до дорожнього
покриття.

undisclosed Undisclosed Нерозкрита причина.
unknown Unknown Невідома причина.
vehicleFailure Vehicle failure Несправність або збій функції

транспортного засобу.
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A.4.4 <<D2Enumeration>> AccidentTypeEnum
Збірник термінів для опису типів ДТП.

Таблиця A.36— Значення в складі переліку AccidentTypeEnum

Назва значення у
складі переліку Позначення Визначення

accident Accident Аварії – це ситуації, коли один або кілька
транспортних засобів втрачають контроль і не
відновляються. Вони включають зіткнення
транспортного засобу (транспортних засобів) або
іншого учасника дорожнього руху, між
транспортним засобом (транспортними засобами)
та нерухомою перешкодою (іми), або вони стають
наслідком руху транспортного засобу з дороги.

accidentInvolvingHa
zardousMaterials

Accident involving
hazardous materials

Включає всі нещасні випадки,  в яких бере
участь хоча б один транспортний засіб , який
перевозить матеріали, що може становити
додаткову небезпеку для учасників дорожнього
руху.

accidentInvolvingHe
avyLorries

Accident involving
heavy lorries

Включає всі ДТП,  в яких задіяний хоча б один
важкий транспортний засіб.

accidentInvolvingMa
ssTransitVehicle

Accident involving
mass transit vehicle

Включає всі ДТП, при яких бере участь хоча б
один транспортний засіб масового транспорту.

accidentInvolvingPu
blicTransport

Accident involving
public transport

Включає всі аварії, пов’язані з громадським
транспортом

accidentInvolvingRa
dioactiveMaterial

Accident involving
radioactive material

ДТП з радіоактивними матеріалами.

accidentInvolvingTra
in

Accident involving
train

Включає всі аварії, пов’язані зі зіткненням поїзда.

collision Collision Зіткнення транспортного засобу з іншим об'єктом
не визначеного типу.

multipleVehicleAccid
ent

Multiple vehicle
accident

Включає всі аварії, в яких задіяні три або більше
транспортних засобів.

other Other Інше, ніж визначено в цьому
перерахунку.

secondaryAccident Secondary accident Включає всі ситуації, спричинені тим,
що транспортні засоби уникають
або відволікаються від попередніх аварій.

seriousInjuryOrFatal
Accident

Serious injury or
fatal accident

Включає всі нещасні випадки, які, як вважається,
спричинили смертельний випадок або травми, які,
як очікується, потребують госпіталізації протягом
ночі

vehicleStuckUnderB
ridge

Vehicle stuck under
bridge

Транспортний засіб застряг під мостом.
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A.4.5 <<D2Enumeration>> AnimalPresenceTypeEnum
Типи ДТП причиною яких стали тварини.

Таблиця A.37— Значення в складі переліку AnimalPresenceTypeEnum

Назва значення у складі
переліку Позначення Визначення

animalsOnTheRoad Animals on the road Трафік може бути порушений через тварин
на проїжджій частині.

herdOfAnimalsOnTheRoad Herd of animals on
the road

Трафік може бути порушений через стадо
тварин на проїжджій частині.

largeAnimalsOnTheRoad Large animals on
the road

Трафік може бути порушений
через великих тварин на проїжджій
частині.

smallAnimalsOnTheRoad Small animals on
the road

Маленькі тварини (які можуть
поміститися під рамами транспортних
засобів) знаходяться в дорозі

wildAnimalsOnTheRoad Wild animals on the
road

Дикі тварини (не контрольовані людиною)
знаходяться в дорозі

A.4.6 <<D2Enumeration>> AuthorityOperationTypeEnum
Типи ДТП за участю органів влади

Таблиця A.38— Значення в складі переліку AuthorityOperationTypeEnum

Назва значення у складі
переліку Позначення Визначення

accidentInvestigationWork Accident
investigation work

Операція з участю авторизованих слідчих
робіт, пов'язаних з раніше
повідомленою аварією.

bombSquadInAction Bomb squad in
action

Операція, коли загін бомби проводить
справу з підозрюваними чи фактично
вибуховими або запальними пристроями,
які можуть спричинити порушення руху.

civilEmergency Civil emergency Ситуація, сприйнята або
реальна, пов'язана з надзвичайною
ситуацією в країні, яка може порушити рух
транспорту. Сюди входять масштабні
руйнування через такі події, як землетруси,
повстання та громадянські протести.

customsOperation Customs operation Постійна або тимчасова операція,
встановлена митними органами та
органами акцизних зборів на проїжджій
частині або прилеглиг до неї територій.

juridicalReconstruction Juridical
reconstruction

Операція, що передбачає юридичну
реконструкцію подій для цілей судових чи
судових процесів.

other Other Інше, ніж визначено в цьому перерахунку.
policeCheckPoint Police check point Постійна або тимчасова операція,

встановлена на проїжджій
частині або прилеглій до неї
для використання поліцією чи
іншими органами.
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Назва значення у складі
переліку Позначення Визначення

policeInvestigation Police investigation Тимчасова операція, встановлена
на проїжджій частині або прилеглій до
неї проїжджої частини, пов'язана
з розслідуванням, що триває.

roadOperatorCheckPoint Road operator
check point

Постійна або тимчасова операція,
встановлена на проїжджій частині або
прилеглої до неї для використання
оператором дорожнього руху,
наприклад, для огляду або огляду, але не
для цілей управління дорожнім рухом.

snowChainOnBoardOrSno
wTyresMountedCheck

Snow chain on
board or snow tyres
mounted check

Поліцейські перевіряють, якщо
снігові ланцюги на борту транспортних
засобів або транспортних засобів є зимові
шини встановлені

snowChainOrSnowTyresMo
untedCheck

Snow chain or snow
tyres mounted
check

Поліція перевіряє, чи на транспортних
засобах встановлені снігові ланцюги або
снігові шини

survey Survey Постійна або тимчасова операція,
встановлена органами влади на проїжджій
частині або прилеглої до неї з метою збору
статистичних даних або іншої інформації,
пов'язаної з дорожнім рухом.

transportOfVip Transport of VIP Операція з транспортування одного
або декількох VIP.

undefinedAuthorityActivity Undefined authority
activity

Діяльність органів влади невизначеного
типу.

vehicleInspectionCheckPoin
t

Vehicle inspection
check point

Постійна або тимчасова операція,
встановлена на проїжджій
частині або прилеглої до неї частини
для перевірки транспортних засобів
органами влади (наприклад,
перевірки безпеки транспортних засобів та
перевірки тахографа).

vehicleWeighing Vehicle weighing Постійна або тимчасова операція,
встановлена на проїжджій
частині або прилеглої до неї частини
для зважування транспортних засобів
владою.

weighInMotion Weigh in motion Постійний або тимчасовий об'єкт,
встановлений органами влади на
проїжджій частині для зважування
транспортних засобів під час руху.
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A.4.7 <<D2Enumeration>> CauseTypeEnum
Типи причин виникнення ДТП якими неможливо управляти або які

знаходяться поза межами мережі.

Таблиця A.39 — Значення в складі переліку CauseTypeEnum

Назва значення у
складі переліку Позначення Визначення

abnormalTraffic Abnormal traffic Стан руху, який не є нормальним.
accident Accident ДТП
animalPresence Animal presence Перешкода на дорозі внаслідок

присутності тварин
authorityOperation Authority operation Орган ініціював операцію чи діяльність
constructionWork Construction work Дорожні роботи, пов'язані з будівництвом

нової інфраструктури.
disturbance Disturbance Навмисні дії людей або характеру

громадського розладу, або типу
попередження про ситуацію, які можуть
порушити рух.

drivingConditions Driving conditions Погіршені умови водіння.
earlierEvent Earlier event Попередня подія.
earlierIncident Earlier incident Більш ранній інцидент.
environmentalObstructio
n

Environmental
obstruction

Перешкода на дорозі внаслідок
екологічної причини

equipmentOrSystemFaul
t

Equipment or system
fault

Оснащення або система, які несправні,
несправні або не працюють у повному
обсязі

holidayTraffic Holiday traffic Дорожній рух у святкові дні
infrastructureDamageOb
struction

Infrastructure damage
obstruction

Перешкода на дорозі внаслідок поломки
або пошкодження інфраструктури на, під,
над або поблизу дороги

instructionToRoadUsers Instruction to road users Інструкція та/або повідомлення, видане
мережею/оператором доріг

networkManagement Network management Дія управління мережею, яка
застосовується до дорожньої мережі та її
користувачів.

nonWeatherRelatedRoad
Conditions

Non-weather-related
road conditions

Умови дорожнього покриття, не пов'язані
з погодою

obstruction Obstruction Перешкода на проїжджій частині.
other Other Інше, ніж визначено в цьому

перерахунку.
poorEnvironment Poor environment Погані екологічні умови
problemsAtBorderPost Problems at border post Проблеми на прикордонному переході.
problemsAtCustomPost Problems at custom post Проблеми на митному посту на кордоні.
problemsOnLocalRoads Problems on local roads Проблеми (не визначеного характеру) на

місцевих дорогах.
publicEvent Public event Організований громадський захід
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Назва значення у
складі переліку

Позначення Визначення

rerouting Rerouting Дія з управління маршрутами, видана
мережею/ оператором доріг

roadMaintenance Road maintenance Дорожні роботи, що
стосуються обслуговування або
встановлення інфраструктури

roadOperatorServiceDisr
uption

Road operator service
disruption

Порушення нормальних послуг
дорожнього руху

roadOrCarriagewayOrLa
neManagement

Road or carriageway or
lane management

Дія з управління доріг, проїжджої частини
або смуги руху, ініційована
мережею/оператором доріг

roadsideAssistance Roadside assistance Дорожня допомога
roadsideEvent Roadside event Дорожня подія (не визначеного

характеру), запланована чи ні.
roadsideServiceDisruptio
n

Roadside service
disruption

Зрив в нормальних дорожніх служб

rubberNecking Rubber necking Водії відволікаються і звертаються, щоб
подивитися на ДТП чи іншу придорожню
подію.

speedManagement Speed management Дія управління швидкістю, ініційована
мережею/ дорожнім оператором

technicalProblems Technical problems Технічні проблеми.
transitServiceDisruption Transit service disruption Порушення транзитних послуг, що мають

безпосереднє значення для учасників
дорожнього руху, наприклад, сполучення
залізничних чи поромних служб

vandalism Vandalism Інцидент з вандалізмом.
vehicleObstruction Vehicle obstruction Перешкода на дорозі, викликана одним

або декількома транспортними
засобами.

weatherRelatedRoadCon
ditions

Weather-related road
conditions

Умови дорожнього покриття, пов'язані з
погодою

winterEquipmentManage
ment

Winter equipment
management

Зимові дії з управління водієм, ініційовані
оператором мережі/дорожнього руху
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A.4.8 <<D2Enumeration>> CollisionTypeEnum
Ідентифікація типів зіткнення

Таблиця A.40— Значення в складі переліку CollisionTypeEnum

Назва значення у складі
переліку Позначення Визначення

collisionWithAnimal Collision with animal Зіткнення транспортного засобу з однією
або кількома тваринами.

collisionWithObstacle Collision with
obstacle

Зіткнення транспортного засобу
з предметом нерухомого характеру.

collisionWithPerson Collision with person Зіткнення транспортного засобу з одним
або кількома пішоходами.

headOnCollision Head on collision Зіткнення транспортного засобу з
передньою частиною іншого транспортного
засобу.

headOnOrSideCollision Head on or side
collision

Зіткнення транспортного засобу з
іншим транспортним засобом або
передньою частиною, або боком.

multipleVehicleCollision Multiple vehicle
collision

Зіткнення за участю декількох
транспортних засобів

rearCollision Rear collision Включає всі ДТП, коли одне або більше
транспортних засобів зіткнулося із задньою
частиною одного або декількох інших
транспортних засобів.

sideCollision Side collision Включає всі нещасні випадки, коли
одне або більше транспортних засобів
зіткнулося з корпусом одного або
декількох інших транспортних засобів.

A.4.9 <<D2Enumeration>> CommentTypeEnum
Класифікація типів коментарів.

Таблиця A.41— Значення в складі переліку CommentTypeEnum

Назва значення у складі
переліку Позначення Визначення

abnormalLoadMovementNo
te

Abnormal load
movement note

Вільна текстова примітка, орієнтована на
людину, що описує деталі аномальних рухів
навантаження, пов’язаних із SituationRecord.

dataProcessingNote Data processing
note

Вільна текстова примітка, орієнтована на
людину, що описує спосіб обробки або слід
обробляти інформацію в SituationRecord .

description Description Вільний текст, орієнтований на
людину, опис елемента ситуації, визначений S
ituationRecord.

internalNote Internal note Вільна текстова примітка, орієнтована на
людину, яка підтримує внутрішні операції з
управління трафіком, пов'язані з елементом
ситуації, визначеним SituationRecord.
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Назва значення у складі
переліку Позначення Визначення

other Other Інше, ніж визначено в цьому перерахунку.
roadworksName Roadworks

name
Чітка для людини назва, за допомогою
якої відомі пов'язані дорожні роботи

warning Warning Безкоштовне текстове попередження,
орієнтоване на людину, що стосується
SituationRecord, наприклад, порадивши
одержувачу, що слід активувати розширене
попередження про VMS .

A.4.10 <<D2Enumeration>> ComplianceOptionEnum
Типи дотримання вимог.

Таблиця A.42— Значення в складі переліку ComplianceOptionEnum

Назва значення у складі
переліку Позначення Визначення

advisory Advisory Дотримання порад. (консультативні)
mandatory Mandatory Дотримання правил. (обов’язкові)

A.4.11 <<D2Enumeration>> ConfidentialityValueEnum
Значення конфіденційності.

Таблиця A.43— Значення в складі переліку ConfidentialityValueEnum

Назва значення у складі
переліку Позначення Визначення

internalUse Internal use Для внутрішнього використання лише
організації- одержувача.

noRestriction No restriction Без обмежень щодо використання.
restrictedToAuthorities Restricted to

authorities
Обмежений для використання
лише владою.

restrictedToAuthoritiesAndT
rafficOperators

Restricted to
authorities and
traffic operators

Обмежений для використання лише
органами влади та операторами руху.

A.4.12 <<D2Enumeration>> ConstructionWorkTypeEnum
Види робіт, що стосуються будівництва.

Таблиця A.44— Значення в складі переліку ConstructionWorkTypeEnum

Назва значення у складі
переліку Позначення Визначення

blastingWork Blasting work Роботи взв’язку з вибухом чи видобутком
у зазначеному місці.

constructionWork Construction work Будівельні роботи загального характеру у
зазначеному місці.
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Назва значення у складі
переліку Позначення Визначення

demolitionWork Demolition work Роботи по знесенню, пов'язані
із будівельними роботами.

roadImprovementOrUpgrading Road improvement
or upgrading

Будівельні роботи, пов’язані з
покращенням експлуатаційного стану
дороги, поточним ремонтом або
реконструкцією.

roadWideningWork Road widening
work

Роботи з розширення дороги у вказаному
місці.

A.4.13 <<D2Enumeration>> DelayBandEnum
Класифікація затримок згрупованих по довжині (тобто додатковий час

в дорозі).

Таблиця A.45— Значення в складі переліку DelayBandEnum

Назва значення у складі
переліку Позначення Визначення

betweenOneHourAndThree
Hours

Between one hour and three
hours

Затримка від однієї години
до трьох годин.

betweenTenMinutesAndThir
tyMinutes

Between ten minutes and
thirty minutes

Затримка від десяти хвилин
до тридцяти хвилин.

betweenThirtyMinutesAndO
neHour

Between thirty minutes and
one hour

Затримка від тридцяти хвилин до
однієї години.

betweenThreeHoursAndSix
Hours

Between three hours and
six hours

Затримка від трьох годин до шести
годин.

longerThanSixHours Longer than six hours Затримка довше шести годин.
negligible Negligible Незначна затримка.
upToTenMinutes Up to ten minutes Затримка до десяти хвилин.

A.4.14 <<D2Enumeration>> DelaysTypeEnum
Класифікація за курсом затримки.

Таблиця A.46— Значення в складі переліку DelaysTypeEnum

Назва значення у складі
переліку Позначення Визначення

delays Delays Затримки в дорожній мережі
внаслідок будь-якої ситуації,
яка спричиняє затримки.

delaysOfUncertainDuration Delays of uncertain
duration

Затримки в дорожній мережі,
прогнозовану тривалість якої
неможливо оцінити.

longDelays Long delays Затримки в дорожній мережі
незвичайної тяжкості.

veryLongDelays Very long delays Затримки в дорожній мережі
аномально незвичної суворості.
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A.4.15 <<D2Enumeration>> DirectionEnum
Перелік напрямків подорожі.

Таблиця A.47— Значення в складі переліку DirectionEnum

Назва значення у складі
переліку Позначення Визначення

aligned Aligned Той самий напрямок, що і
нормальний напрямок потоку в цій
точці дорожньої мережі.

allDirections All directions Всі напрямки (де застосовано
більше двох) у цій точці дорожньої
мережі.

anticlockwise Anticlockwise Проти годинникової стрілки.
bothWays Both ways Обидва напрямки, застосовні в даний

момент в дорожній мережі.
clockwise Clockwise За годинниковою стрілкою.
eastBound East bound Східний загальний напрямок.
inboundTowardsTown Inbound towards town Напрямок до напрямку руху міста в

центрі міста.
innerRing Inner ring Внутрішній напрямок кільця.
northBound North bound Північ обмежений загальним

напрямком.
northEastBound Northeast bound Північно-східний загальний напрямок.
northWestBound Northwest bound Північно-Західний загальний напрямок.
opposite Opposite Протилежне напрямку до

нормального напрямку потоку в цій
точці дорожньої мережі.

other Other Інше, ніж визначено в
цьому перерахунку.

outboundFromTown Outbound from town Повернення в бік центру міста чи в бік
від нього.

outerRing Outer ring Напрямок зовнішнього кільця.
southBound South bound Південний загальний напрямок.
southEastBound Southeast bound Південно-східний загальний напрямок.
southWestBound Southwest bound Південно-західний загальний напрямок.
unknown Unknown Напрямок невідомий.
westBound West bound Західний загальний напрямок.
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A.4.16 <<D2Enumeration>> DisturbanceActivityTypeEnum
Види порушень.

Таблиця A.48— Значення в складі переліку
DisturbanceActivityTypeEnum

Назва значення у
складі переліку Позначення Визначення

airRaid Air raid Ситуація, що стосується будь-якої загрози з боку
іноземних повітряних сил.

altercationOfVehicleO
ccupants

Altercation of
vehicle occupants

Сперечення (суперечка, суперечка або бійка) між
двома або більше пасажирами транспортних
засобів.

assault Assault Ситуація, коли стався напад на одну чи
кілька осіб.

assetDestruction Asset destruction Ситуація, коли активи однієї чи декількох осіб чи
органів влади були знищені.

attack Attack Ситуація, коли стався напад на групу людей чи
об’єкти нерухомості .

attackOnVehicle Attack on vehicle Ситуація, коли стався напад на транспортний
засіб або його пасажирів .

blockadeOrBarrier Blockade or barrier Пілотована блокада чи бар'єр через дорогу, що
зупиняє транспортні засоби, що проходять.

bombAlert Bomb alert Попередження про ситуацію, коли підозрювані чи
фактично вибухові чи запальні пристрої можуть
спричинити порушення руху.

crowd Crowd Основний збір людей, який може порушити рух.
demonstration Demonstration Публічний протест з можливістю порушити

трафік.
evacuation Evacuation Ситуація, коли певна територія очищається

через небезпечні умови або з міркувань безпеки.
filterBlockade Filter blockade Пілотована блокада дороги, через яку

пропускаються лише певні транспортні засоби .
goSlowOperation Go slow operation Як форма протесту, кілька транспортних засобів

їздять у конвою з низькою швидкістю, що
впливає на нормальний потік руху.

gunfireOnRoadway Gunfire on
roadway

Ситуація, пов'язана із вогнем, сприйнятим або
фактичним, на або поблизу проїжджої частини
через терористичний акт чи злочин, який
може порушити рух транспорту.

illVehicleOccupants  Ill vehicle
occupants

Один або кілька пасажирів транспортного засобу
важко хворі, можливо, потребують
спеціалізованих послуг або допомоги. Це може
порушити нормальний потік руху.

march March Ситуація, коли люди гуляють разом у великих
групах для спільної мети, що може порушити рух
транспорту.

other Other Інше, ніж визначено в цьому перерахунку.
peopleThrowingObjec
tsOnTheRoad

People throwing
objects on the road

Люди кидають предмети на дорозі

publicDisturbance Public disturbance Ситуація громадського безладу, яка може
порушити трафік.
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Назва значення у
складі переліку Позначення Визначення

radioactiveLeakAlert Radioactive leak
alert

Повідомлення про витік радіоактивних
речовин, що може загрожувати громадськості, а
отже, може спричинити порушення руху .

riot Riot Ситуація громадського безладу, що передбачає
насильницьку поведінку та/або знищення
майна, що може порушити трафік.

sabotage Sabotage Ситуація, що виникла внаслідок будь- якого
диверсійного акту.

securityAlert Security alert Офіційне попередження про можливу
чи фактичну загрозу злочину чи тероризму, що
може порушити рух транспорту.

securityIncident Security incident Ситуація, пов'язана з наявною або фактичною
загрозою злочину чи тероризму, яка може
порушити рух транспорту.

sightseersObstructing
Access

Sightseers
obstructing access

Учасники чи відвідувачі
відвідувачів повідомляють про події, що
спричиняють перешкоди для доступу.

strike Strike Ситуація, що виникає внаслідок промислових дій,
які можуть порушити рух транспорту.

terroristIncident Terrorist incident Ситуація, пов'язана із уявленою або реальною
загрозою тероризму, яка може порушити рух
транспорту.

theft Theft Ситуація, коли активи однієї чи декількох осіб чи
органів влади були викрадені.

toxicCloudAlert Toxic cloud alert Попередження про токсичний викид газів та/або
твердих часток у навколишнє середовище, що
може загрожувати громадськості, а отже, може
спричинити порушення руху.

unspecifiedAlert Unspecified alert Попередження про передбачувану або
фактичну загрозу невизначеного характеру, яка
може порушити рух.

A.4.17 <<D2Enumeration>> DrivingConditionTypeEnum
Типи сприйнятих умов водіння.

Таблиця A.49— Значення в складі переліку DrivingConditionTypeEnum

Назва значення у
складі переліку Позначення Визначення

hazardous Hazardous Умови водіння небезпечні через екологічні умови.
impossible Impossible Нинішні умови роблять водіння неможливим.
normal Normal Умови водіння нормальні.
other Other Інше, ніж визначено в цьому перерахунку.
passableWithCare Passable with

care
Проїжджа частина проїжджає до транспортних
засобів з обережністю водія.

unknown Unknown Умови водіння невідомі.
veryHazardous Very hazardous Умови водіння дуже небезпечні через

екологічні умови.
winterConditions Winter conditions Умови водіння відповідають тим, які очікуються

взимку.
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A.4.18 <<D2Enumeration>> EnvironmentalObstructionTypeEnum
Типи екологічних перешкод.

Таблиця A.50— Значення в складі переліку
EnvironmentalObstructionTypeEnum

Назва значення у
складі переліку Позначення Визначення

avalanches Avalanches Дорога може бути перегороджена або частково
перегороджена через снігові гірки.

earthquakeDamage Earthquake
damage

Дорога може бути перегороджена або частково
перекрита через пошкодження,
спричинені землетрусом.

fallenTrees Fallen trees Дорогу перегороджує або частково перегороджує
одне або кілька повалених дерев.

fallingIce Falling ice Падіння льоду з дерев, ліній електропередач або
споруд, що може спричинити порушення руху.

fallingLightIceOrSnow Falling light ice
or snow

Падіння легкого льоду або снігу з дерев, ліній
електропередач або споруд, що може спричинити
порушення руху.

flashFloods Flash floods Дорога може швидко затопити потужні водойми через
сильний дощ поблизу.

flooding Flooding Дорогу перешкоджають або частково перешкоджають
паводкові води.

forestFire Forest fire Трафік може бути порушений через лісову пожежу,
що прилягає до проїжджої частини.

grassFire Grass fire Трафік може бути порушений через пожежу трави,
що прилягає до проїжджої частини.

landslips Landslips Дорога може бути загороджена або частково
перегороджена через зсуви.

mudSlide Mud slide Дорога може бути перегороджена або частково
перегороджена через зливи.

other Other Інше, ніж визначено в цьому перерахунку.
rockfalls Rockfalls Дорога може бути перегороджена або частково

перегороджена через впалі скелі.
seriousFire Serious fire Трафік може бути порушений через пожежу (крім

пожежі транспортного засобу), що прилягає до
проїжджої частини.

sewerOverflow Sewer
overflow

Дорогу перешкоджають або частково
перешкоджають переливи з однієї чи
кількох каналізацій.

smokeOrFumes Smoke or
fumes

Дим або дими, які можуть перешкоджати умовам
водіння або відволікати водіїв.

stormDamage Storm damage Дорога може бути перегороджена або частково
перегороджена сміттям, спричиненим сильним
вітром.

subsidence Subsidence Дорожнє покриття місцями затонуло або обвалилось.
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A.4.19 <<D2Enumeration>> EquipmentOrSystemFaultTypeEnum
Види несправностей, збоїв або неробочих станів обладнання.

Таблиця A.51— Значення в складі переліку
EquipmentOrSystemFaultTypeEnum

Назва значення у складі
переліку Позначення Визначення

notWorking Not working Не працює чи не працює.
outOfService Out of service Не працює (як правило, з експлуатаційних

причин).
workingIncorrectly Working incorrectly Неправильно працює.
workingIntermittently Working

intermittently
Працюючи з перервами.

A.4.20 <<D2Enumeration>> EquipmentOrSystemTypeEnum
Види обладнання та систем, що використовуються для підтримки

роботи дорожньої мережі.

Таблиця A.52— Значення в складі переліку
EquipmentOrSystemTypeEnum

Назва значення у складі
переліку Позначення Визначення

anprCameras Anpr cameras Камери автоматичного розпізнавання ном
ерного знака

automatedTollSystem Automated toll
system

Автоматизована система збору платних
платежів.

cctvCameras Cctv cameras Телекамери закритого типу .
emergencyRoadsideTeleph
ones

Emergency roadside
telephones

Аварійні придорожні телефони.

fireDetectionEquipment Fire detection
equipment

Обладнання для виявлення пожежі

galleryLights Gallery lights Галерея вогнів
laneControlSigns Lane control signs Знаки, що використовуються для контролю

використання смуги руху (наприклад, в
системах припливного потоку або
на жорсткому ходу).

levelCrossing Level crossing Перетин рівня (бар'єри та сигнали).
matrixSigns Matrix signs Матричні знаки. Зазвичай вони містять

область відображення символів, оточену
чотирма вогнями (як правило,
бурштиновими), які спалахують під час
відображення символу.

other Other Інше, ніж визначено в цьому перерахунку.
rampControls Ramp controls Обладнання для управління пандусом
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Назва значення у складі
переліку

Позначення Визначення

roadsideCommunicationsSys
tem

Roadside
communications
system

Придорожня система зв'язку, яка
використовується одним або декількома
придорожними обладнаннями
або системами.

roadsidePowerSystem Roadside power
system

Придорожня енергосистема,
яка використовується одним або
декількома придорожними обладнаннями
або системами.

speedControlSigns Speed control signs Знаки, які використовуються для
контролю швидкості руху .

streetLighting Street lighting Вуличне або дорожнє освітлення.
temporaryTrafficLights Temporary traffic

lights
Тимчасові світлофори.

tollGates Toll gates Платні ворота
trafficLightSets Traffic light sets Набори світлофорів.
trafficSignals Traffic signals Сигнали дорожнього руху.
tunnelEmergencyPhones Tunnel emergency

phones
Тунельні екстрені телефони

tunnelFireFightingEquipment Tunnel firefighting
equipment

Тунельне протипожежне обладнання

tunnelLights Tunnel lights Тунельні вогні.
tunnelMobileCommunication Tunnel mobile

communication
Тунельне мобільне обладнання для
зв'язку покриття

tunnelRadioCommunication Tunnel radio
communication

Устаткування для радіозв'язку тунелю

tunnelSafetySystem Tunnel safety
system

Будь-яка система безпеки тунелю

tunnelVentilation Tunnel ventilation Система вентиляції тунелів.
variableMessageSigns Variable message

signs
Змінні знаки повідомлення.

A.4.21 <<D2Enumeration>> GeneralInstructionToRoadUsersTypeEnum

Загальні інструкції, які можуть видаватись учасникам дорожнього руху

(зокрема водіям, а іноді і пасажирам) оператором або операційною

системою для підтримки діяльності з управління мережею або

надзвичайних ситуацій.
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Таблиця A.53— Значення в складі переліку
GeneralInstructionToRoadUsersTypeEnum

Назва значення у складі
переліку Позначення Визначення

allowEmergencyVehiclesTo
Pass

Allow emergency vehicles
to pass

Дозволити проїзд аварійних
транспортних засобів .

approachWithCare Approach with care Підійдіть обережно.
avoidTheArea Avoid the area Водії повинні уникати району.
closeAllWindowsTurnOffHea
terAndVents

Close all windows turn off
heater and vents

Закрийте всі вікна та вимкніть
обігрівач та вентиляційні отвори.

crossJunctionWithCare Cross junction with care Перехрестяться обережно.
doNotAllowUnnecessaryGa
ps

Do not allow unnecessary
gaps

Не допускайте зайвих прогалин.

doNotLeaveYourVehicle Do not leave your vehicle Не залишайте свій транспортний
засіб.

doNotThrowOutAnyBurning
Objects

Do not throw out any
burning objects

Не викидайте жодних палаючих
предметів.

doNotUseNavigationSystem
s

Do not use navigation
systems

Не використовуйте навігаційні
системи для визначення
маршрутизації.

driveCarefully Drive carefully Їдь обережно.
driveWithExtremeCaution Drive with extreme caution Їдьте з особливою обережністю.
flashYourLights Flash your lights Спалахуйте вогні, щоб

попередити майбутній трафік про
небезпеку .

followTheVehicleInFrontSm
oothly

Follow the vehicle in front
smoothly

Слідкуйте за автомобілем попереду,
плавно.

increaseNormalFollowingDis
tance

Increase normal following
distance

Збільшити нормальну наступну
відстань.

inEmergencyWaitForPatrolS
ervice

In emergency wait for
patrol service

В екстреному випадку зачекайте на
патрульну службу (або дорожній
оператор, або служба патрульної
поліції).

keepYourDistance Keep your distance Тримайте відстань.
leaveYourVehicleProceedTo
NextSafePlace

Leave your vehicle
proceed to next safe place

Залиште свій автомобіль і перейдіть
до наступного безпечного місця.

noNakedFlames No naked flames Жодного полум’я немає.
noOvertaking No overtaking Немає обгону на зазначеній ділянці

дороги.
noSmoking No smoking Курити заборонено.
noStopping No stopping Ніяких зупинок.
noUturns No U-turns Ніяких розворотів.
observeAmberAlert Observe amber alert Слідкуйте за поточним

бурштиновим сповіщенням
( екстрене попередження, яке
видається для зниклої або
викраденої дитини).
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Назва значення у складі
переліку Позначення Визначення

observeSignals Observe signals Поспостерігайте за сигналами.
observeSigns Observe signs Дотримуйтесь знаків.
onlyTravelIfAbsolutelyNeces
sary

Only travel if absolutely
necessary

Подорожуйте лише в разі
крайньої необхідності.

other Other Інше, ніж визначено в
цьому перерахунку.

overtakeWithCare Overtake with care Перебігайте обережно.
pullOverToTheEdgeOfTheR
oadway

Pull over to the edge of the
roadway

Потягніть на край проїжджої
частини

stopAtNextSafePlace Stop at next safe place Зупиніться в наступному
безпечному місці.

stopAtNextServiceArea Stop at next service area Зупиніться на наступній зоні
відпочинку або автостоянці.

switchOffEngine Switch off engine Вимкніть двигун.
switchOffMobilePhonesAnd
TwoWayRadios

Switch off mobile phones
and two-way radios

Вимкніть мобільні телефони
та двосторонні радіоприймачі.

testYourBrakes Test your brakes Перевірте гальмо.
useBusService Use bus service Користуйтеся автобусним сервісом.
useFogLights Use fog lights Використовуйте протитуманні

фари.
useHazardWarningLights Use hazard warning lights  Використовуйте попереджувальні

лампи.
useHeadlights Use headlights Використовуйте фари.
useRailService Use rail service Користуйтеся залізничним

транспортом.
useTramService Use tram service Скористайтеся послугою трамвая.
useUndergroundService Use underground service  Скористайтеся послугами метро.
waitForEscortVehicle Wait for escort vehicle Зачекайте супроводження

транспортного засобу.

A.4.22 <<D2Enumeration>> GeneralNetworkManagementTypeEnum
Типи дій під час управління мережею.

Таблиця A.54— Значення в складі переліку
GeneralNetworkManagementTypeEnum

Назва значення у складі
переліку Позначення Визначення

bridgeSwingInOperation Bridge swing in operation Міст у вказаному місці розгорнувся
або піднявся і тому тимчасово
закритий для руху.

convoyService Convoy service Функціонує служба конвоювання
транспортних засобів,
наприклад, снігохід, який рухається
попереду через погані погодні
умови.
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Назва значення у складі
переліку Позначення Визначення

obstacleSignalling Obstacle signalling Знаки ставлять перед або навколо
перешкоди для захисту водіїв.

other Other Інше, ніж визначено в
цьому перерахунку.

rampMeteringInOperation Ramp metering in operation Зараз у вказаному
місці активний показник пандусів.

temporaryTrafficLights Temporary traffic lights Рух транспорту контролюють
тимчасові світлофори (червоний
жовто-зелений або червоно-
зелений).

tollGatesOpen Toll gates open Платні ворота відкриті без збору в
зазначеному місці.

trafficBeingManuallyDirecte
d

Traffic being manually
directed

Трафік спрямовується вручну.

trafficHeld Traffic held Рух у вказаному напрямку
тимчасово затримується через
незаплановану подію (наприклад,
для очищення уламків після аварії).

A.4.23 <<D2Enumeration>> InfrastructureDamageTypeEnum
Типи пошкоджень інфраструктури, які можуть вплинути на дорожню

мережу
Таблиця A.55— Значення в складі переліку

InfrastructureDamageTypeEnum

Enumerated value
name Позначення Визначення

burstPipe Burst pipe Дорожнє покриття місцями затонуло або
обвалилося через розривні труби.

burstWaterMain Burst water main Трафік може бути порушений через місцеві
затоплення та/або просідання через зламаний
водогін.

collapsedSewer Collapsed sewer Дорожнє покриття місцями затонуло або
обвалилося через поломку каналізації.

damagedBridge Damaged bridge Пошкодження мосту, що може спричинити
порушення руху.

damagedCrashBarrier Damaged crash
barrier

Пошкодження шлагбауму аварії, що може
спричинити порушення руху .

damagedFlyover Damaged flyover Пошкодження підвищеної ділянки
проїжджої частини дороги через іншу проїжджу
частину, що може спричинити порушення руху.

damagedGallery Damaged gallery Пошкодження галереї, що може спричинити
порушення руху.
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Enumerated value
name Позначення Визначення

damagedGantry Damaged gantry Пошкодження козла над проїжджою частиною,
що може спричинити порушення руху.

damagedRoadSurface Damaged road
surface

Пошкодження дорожнього покриття, що може
спричинити порушення руху .

damagedTunnel Damaged tunnel Пошкодження тунелю, що може спричинити
порушення руху.

damagedViaduct Damaged viaduct Пошкодження віадуку, що може спричинити
порушення руху.

fallenPowerCables Fallen power cables Дорогу перегороджують або частково
перегороджують один або кілька впали
силових кабелів.

gasLeak Gas leak Трафік може бути порушений через небезпеку
вибуху від виходу газу в або поблизу проїжджої
частини.

other Other Інше, ніж визначено в цьому перерахунку.
weakBridge Weak bridge Слабкий міст, здатний переносити зменшене

навантаження, як правило, із обмеженим
обмеженням ваги.

A.4.24 <<D2Enumeration>> InjuryStatusTypeEnum
Види травматичного стану людей.

Таблиця A.56 — Значення в складі переліку
InjuryStatusTypeEсказав num

Назва значення у складі
переліку Позначення Визначення

dead Dead Мертві.
injured Injured Травми, які потребують

медичного лікування.
seriouslyInjured Seriously injured Серйозно поранені, що

потребують термінового
стаціонарного лікування.

slightlyInjured Slightly injured Легко поранені, що
потребують медичного лікування.

uninjured Uninjured Непоранені.
unknown Unknown Стан травми невідомий.



прДСТУ EN 16157-3:20ХХ

97

A.4.25 <<D2Enumeration>> InvolvementRolesEnum
Роль людини, яка бере участь у події.

Таблиця A.57— Значення в складі переліку InvolvementRolesEnum

Назва значення у складі
переліку Позначення Визначення

cyclist Cyclist Велосипедист.
motorcyclist Motorcyclist Мотоцикліст
pedestrian Pedestrian Пішохід.
unknown Unknown Роль участі невідома.
vehicleDriver Vehicle driver Водій транспортного засобу.
vehicleOccupant Vehicle occupant Пасажир транспортного засобу

(водій чи пасажир не вказано).
vehiclePassenger Vehicle passenger Пасажир транспортного засобу.
witness Witness Свідок.

A.4.26 <<D2Enumeration>> MaintenanceVehicleActionsEnum
Типи дій технічного обслуговування транспортних засобів, пов'язаних

з дорожніми роботами.

Таблиця A.58— Значення в складі переліку
MaintenanceVehicleActionsEnum

Назва значення у складі
переліку Позначення Визначення

maintenanceAction Maintenance action Транспортні засоби виконують
технічне обслуговування

maintenanceVehiclesMergingInt
oTrafficFlow

Maintenance vehicles
merging into traffic
flow

Транспортні засоби, що
обслуговуються, зливаються в рух
руху, створюючи потенційну
небезпеку для учасників дорожнього
руху.

slowMoving Slow moving Транспортні засоби, що
обслуговуються, повільно рухаються.

stoppingToServiceEquipments Stopping to service
equipment

Транспортні засоби зупиняються на
сервісному обладнанні на або поруч
із проїжджою частиною.
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A.4.27 <<D2Enumeration>> MobilityTypeEnum
Види мобільності, що стосуються елемента ситуації, визначеного

SituationReord.

Таблиця A.59— Значення в складі переліку MobilityTypeEnum

Назва значення у складі
переліку Позначення Визначення

mobile Mobile Описаний елемент ситуації рухається.
stationary Stationary Описаний елемент ситуації є нерухомим.
unknown Unknown Мобільність описаного елемента

ситуації невідома.

A.4.28 <<D2Enumeration>> NonWeatherRelatedRoadConditionTypeEnum
Види умов дорожнього покриття, які не пов'язані з погодою.

Таблиця A.60— Значення в складі переліку
NonWeatherRelatedRoadConditionTypeEnum

Назва значення у
складі переліку Позначення Визначення

dieselOnRoad Diesel on road Підвищений ризик ковзання через дизеля в
дорозі.

leavesOnRoad Leaves on road Підвищений ризик ковзання через листя на
дорозі.

looseChippings Loose chippings Підвищений ризик ковзання та ризик
отримання травм через нещільне
відколювання на дорозі.

looseSandOnRoad Loose sand on road Підвищений ризик ковзання через сипучий
пісок на дорозі.

mudOnRoad Mud on road Підвищений ризик ковзання через грязі на
дорозі.

oilOnRoad Oil on road Підвищений ризик ковзання через нафту в
дорозі.

other Other Інше, ніж визначено в цьому перерахунку.
petrolOnRoad Petrol on road Підвищений ризик ковзання через бензин у

дорозі.
roadMarkingNotPresent Road marking not

present
Дорожня розмітка не присутня
через проведення робіт з технічного
обслуговування

roadSurfaceInPoorCon
dition

Road surface in poor
condition

Поверхня доріг пошкоджена, сильно затоптана
або вибоїна (тобто знаходиться в поганому
стані ремонту).

slipperyRoad Slippery road Поверхня доріг слизька через
невизначену причину, що не пов’язана з
погодою.
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A.4.29 <<D2Enumeration>> ObstructionTypeEnum
Види перешкод на проїжджій частині.

Таблиця A.61— Значення в складі переліку ObstructionTypeEnum

Назва значення у
складі переліку Позначення Визначення

airCrash Air crash Повітряна катастрофа, яка прилягає
до проїжджої частини, може призвести
до порушення руху.

childrenOnRoadway Children on roadway Діти на проїжджій частині, що може
спричинити порушення руху.

clearanceWork Clearance work Роботи з розмитнення, пов'язані
з попередньою проблемою руху, яка може
спричинити порушення руху.

craneOperating Crane operating Кран працює або на дорозі, або прилеглої до
неї, що може спричинити перешкоду для руху.

cyclistsOnRoadway Cyclists on roadway Велосипедисти на проїжджій частині, що може
спричинити порушення руху.

debris Debris Розсипані фрагменти уламків або іншого
матеріалу на дорозі.

explosion Explosion Ситуація, коли вибуховий або запальний
пристрій вийшов з ладу.

explosionHazard Explosion hazard Ситуація, коли існує небезпека вибуху,
що може спричинити порушення руху.

hazardsOnTheRoad Hazards on the road Невизначена небезпека на дорозі, що може
спричинити порушення руху .

incident Incident Інциденти – це випадкові випадки із
залученням транспортних засобів із потоку
руху, які можуть становити потенційну
небезпеку для учасників дорожнього руху. Цей
пункт виключає нещасні випадки.

industrialAccident Industrial accident Аварія на виробництві біля проїжджої частини,
яка може спричинити порушення руху.

objectOnTheRoad Object on the road Дорога може бути перешкодою
або перешкоджати руху транспорту через
об'єкти, що прокладаються на проїжджій
частині.

objectsFallingFromMovi
ngVehicle

Objects falling from
moving vehicle

Об'єкти, що падають від рухомих транспортних
засобів, що становлять небезпеку для інших
транспортних засобів.

obstructionOnTheRoad Obstruction on the
road

Невизначена перешкода на проїжджій частині,
яка може спричинити порушення руху.

other Other Інше, ніж визначено в цьому перерахунку.
peopleOnRoadway People on roadway  Люди на проїжджій частині, що може

спричинити порушення руху.
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Назва значення у
складі переліку Позначення Визначення

railCrash Rail crash Аварія залізниці, що прилягає до проїжджої
частини, може призвести до порушення руху.

rescueAndRecoveryWo
rk

Rescue and
recovery work

Роботи проводяться аварійними службами, які
можуть становити небезпеку для учасників
дорожнього руху.

severeFrostDamagedR
oadway

Severe frost
damaged roadway

Сильне пошкодження морозу на проїжджій
частині дороги, що спричиняє перешкоди для
руху.

shedLoad Shed load Розлив транспортованих вантажів на проїжджу
частину, що може спричинити порушення руху.

snowAndIceDebris Snow and ice debris Сніг та ожеледь на дорозі, що може
становити небезпеку для учасників
дорожнього руху.

spillageOccurringFrom
Movi ngVehicle

Spillage occurring
from moving vehicle

Речовини випливають із рухомого
транспортного засобу, що становить небезпеку
для інших учасників дорожнього руху.

spillageOnTheRoad Spillage on the road Включає всі ситуації, коли на проїжджій
частині дороги відбувся розлив через
попередній інцидент.

unprotectedAccidentAr
ea

Unprotected
accident area

Зона аварій, яка не захищена і може
становити небезпеку для учасників
дорожнього руху.

A.4.30 <<D2Enumeration>> OperatorActionOriginEnum
Походження дій оператора.

Таблиця A.62— Значення в складі переліку OperatorActionOriginEnum

Назва значення у складі
переліку Позначення Визначення

external External Дія оператора виникла зовні органу,
який вживає дії.

internal Internal Дія оператора виникла в межах
повноважень, які вживають дії.
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A.4.31 <<D2Enumeration>> OperatorActionStatusEnum
Перелік статусів, пов'язаних з діями оператора.

Таблиця A.63— Значення в складі переліку OperatorActionStatusEnum

Назва значення у
складі переліку Позначення Визначення

approved Approved Дію було схвалено одержувачем запиту, але
активність щодо здійснення дії ще не розпочалася.

beingImplemented Being implemented Дія знаходиться в процесі реалізації.
beingTerminated Being terminated Дія закінчується або тому, що дія досягла кінця

терміну її дії, або через те, що виникли нові
обставини і дія потребує припинення, наприклад,
через пробки на альтернативному маршруті.

implemented Implemented Дія повністю реалізована.
rejected Rejected Дія відхилена одержувачем запиту, а значить, не

виконується.
requested Requested Отримано запит, внутрішній чи зовнішній,

для здійснення дії. Він не був затверджений, а
також не було здійснено жодної діяльності з
реалізації цієї дії.

terminationRequest
ed

Termination
requested

Надійшов запит, внутрішній чи зовнішній,
про припинення дії, але діяльність щодо припинення
дії ще не розпочалася.

A.4.32 <<D2Enumeration>> PersonCategoryEnum
Категорії осіб.

Таблиця A.64— Значення в складі переліку PersonCategoryEnum

Назва значення у
складі переліку Позначення Визначення

adult Adult Дорослий.
child Child Дитина (вік від 4 до 17 років).
emergencyServices
Person

Emergency services
person

Член аварійних служб, крім міліції.

fireman Fireman Член пожежної служби.
infant Infant Немовля (вік від 0 до 3 років).
medicalStaff Medical staff Член медичної служби.
memberOfThePublic Member of the public Член широкої громадськості.
policeman Policeman Член міліції.
politician Politician Політик.
publicTransportPass
enger

Public transport
passenger

Пасажир на транспортному
засобі громадського транспорту або з нього.

sickPerson Sick person Хвора людина.
trafficOfficer Traffic officer Працівник ДАІ дорожнього управління.
trafficWarden Traffic warden Член місцевої служби дорожнього руху.
veryImportantPerson Very important person Дуже важлива людина.
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A.4.33 <<D2Enumeration>> PlacesEnum

Перелік типових місць.

Таблиця A.65— Значення в складі переліку PlacesEnum

Назва значення у складі
переліку Позначення Визначення

aroundBendsInTheRoad Around bends in the road Навколо вигини в дорозі.
atCustomsPosts At customs posts На митних постах.
atHighAltitudes At high altitudes На великих висотах.
atRestAreas At rest areas У зонах відпочинку
atServiceAreas At service areas На зонах обслуговування
atTollPlazas At toll plazas На платних площах.
inBuiltUpAreas In built up areas У забудованих районах, тобто

селах, селищах та містах.
inContraflowSections In contraflow sections На ділянках дороги,  де

працює протитока.
inForestedAreas In forested areas На ділянках дороги,  де

вона проходить через прилеглі
до лісистих ділянок.

inGalleries In galleries У галереях.
inLowLyingAreas In low lying areas У низько лежачих районах.
inRoadworksAreas In roadworks areas У районах дорожніх робіт.
inRuralAreas In rural areas У сільській місцевості, тобто

поза селами, селищами та містами.
inShadedAreas In shaded areas У затінених районах.
inTheCityCentre In the city centre У центрі міста.
inTheInnerCityAreas In the inner city areas У внутрішньоміських районах.
inTunnels In tunnels У тунелях.
onBridges On bridges На мостах.
onDownHillSections On downhill sections На спускових ділянках дороги.
onDualCarriagewaySections On dual carriageway

sections
На подвійних ділянках проїжджої
частини дороги.

onElevatedSections On elevated sections На підвищених ділянках дороги.
onEnteringOrLeavingTunnel
s

On entering or leaving
tunnels

При в'їзді або виїзді з тунелів.

onEnteringTheCountry On entering the country При в'їзді в країну.
onFlyovers On flyovers На пролітних ділянках

дороги, тобто ділянках дороги,
які проходять через іншу дорогу.

onLeavingTheCountry On leaving the country На виїзді з країни.
onMotorways On motorways На автомагістралях.
onNonMotorways On non-motorways На безшляхових дорогах.
onPasses On passes На гірських перевалах.
onRoundabouts On roundabouts На каруселях.
onSingleCarriagewaySectio
ns

On single carriageway
sections

На окремих ділянках проїжджої
частини дороги.

onSlipRoads On slip roads На ковзаючих дорогах.
onUndergroundSections On underground sections На підземних ділянках дороги.
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Назва значення у складі
переліку Позначення Визначення

onUnderpasses On underpasses На проїзних шляхах , тобто
ділянках дороги, які проходять
під іншою дорогою.

onUpHillSections On uphill sections На гірських ділянках дороги.
other Other Інше, ніж визначено в

цьому перерахунку.
overTheCrestOfHills Over the crest of hills Над гребенем пагорбів.

A.4.34 <<D2Enumeration>> PoorEnvironmentTypeEnum

Типи поганих умов навколишнього середовища.

Таблиця A.66— Значення в складі переліку PoorEnvironmentTypeEnum

Назва значення у складі
переліку Позначення Визначення

badWeather Bad weather Несприятливі погодні умови
впливають на умови водіння.

blizzard Blizzard Сильний снігопад у поєднанні з
сильним вітром, що обмежує
видимість до 50 м і менше.

blowingDust Blowing dust Пил, що дме через проїжджу
частину, спричиняє значно
зменшення видимості.

blowingSnow Blowing snow Впав сніг,  що рухається через силу
вітру.

crosswinds Crosswinds Сильний хрест вітер
через напрямок проїжджої частини
(наприклад, на хребті чи мосту).

damagingHail Damaging hail Великі гранули, що падають, або
заморожений дощ, здатний завдати
шкоди майну.

denseFog Dense fog Густий туман, обмежуючи
видимість до 50 м або менше.

eclipse Eclipse Затемнення, часткове або
повне, сонця, що спричиняє
низький рівень освітлення у
звичайний денний період.

extremeCold Extreme cold Аномально низькі температури.
extremeHeat Extreme heat Аномально висока

очікувана максимальна
температура.

fog Fog Туман, видимість більше 50м.
freezingFog Freezing fog Туман, в поєднанні з мінусовою

температурою повітря,
спричиняючи можливе замерзання
дорожнього покриття.

frost Frost Мороз можна очікувати.
gales Gales Вітер від 60 км/год до 90 км / год
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Назва значення у складі
переліку Позначення Визначення

gustyWinds Gusty winds Постійно мінливі вітри, помітні
часом.

hail Hail Падіння гранул льоду або
заморожений дощ.

heavyFrost Heavy frost Можна очікувати густе покриття
морозу .

heavyRain Heavy rain Сильна кількість опадів, обмеження
видимості до 50 м або менше.

heavySnowfall Heavy snowfall Щільний падаючий сніг,
обмежуючи видимість до 50 м або
менше.

hurricaneForceWinds Hurricane force winds Вітри понад 120 км/год
lowSunGlare Low sun glare Складні умови видимості,

що створюються сонячним
світлом при низькому підвищенні.

moderateFog Moderate fog Туманні умови, що погіршують зір
понад 100 м.

nearbyFire Nearby fire Пожежа біля дороги, що впливає
на умови руху та / або значно
знижує видимість

nearbyFlooding Nearby flooding Повінь біля дороги
ризикує вплинути на умови руху

ozonePollution Ozone pollution Присутні високі концентрації озону .
patchyFog Patchy fog Туман, в якому можуть зустрічатися

переривчасті ділянки густого
туману.

pollution Pollution Забруднення не визначеного
характеру.

precipitationInTheArea Precipitation in the area Невстановлені опади випадають на
територію.

rain Rain Дощ, видимість більше 50м.
rainChangingToSnow Rain changing to snow Падіння дощу змінюється на сніг.
sandStorms Sand storms Пісок, що дме через

піску, значно зменшує видимість.
severeExhaustPollution Severe exhaust pollution Забруднення вихлопними

газами досягло достатнього рівня,
щоб викликати занепокоєння.

severeSmog Severe smog Екологічне попередження про
дуже низьку якість повітря
внаслідок смогу.

showers Showers Невеликий дощ або короткочасний
дощ.

sleet Sleet Дощ змішувався зі снігом чи
градом.

smogAlert Smog alert Екологічне попередження про
низьку якість повітря внаслідок
смогу.

smokeHazard Smoke hazard Дим, що летить через проїжджу
частину, спричиняє значно
зменшення видимості.
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Назва значення у складі
переліку Позначення Визначення

snowChangingToRain Snow changing to rain Падіння снігу змінюється на дощ.
snowfall Snowfall Падає сніг, видимість більше 50м.
sprayHazard Spray hazard Зниження видимості

внаслідок розбризкування,
створюваного
переміщенням транспортних
засобів по мокрому проїжджій
частині.

stormForceWinds Storm force winds Вітер від 90 км/год до 120 км/год
strongGustsOfWind Strong gusts of wind Постійно мінливі вітри, часом

сильний.
strongWinds Strong winds Вітри між 40 км/год і 60 км/год
swarmsOfInsects Swarms of insects Велика кількість комах,

які створюють небезпеку для
учасників дорожнього руху через
зменшення видимості.

temperatureFalling Temperature falling Температура значно падає.
thunderstorms Thunderstorms Електричні бурі, як

правило, сильний дощ.
tornadoes Tornadoes Дуже бурхливі кружляючі вітри, що

зачіпають вузькі смуги країни.
veryStrongGustsOfWind Very strong gusts of wind Постійно мінливі вітри, часом

дуже сильний.
visibilityReduced Visibility reduced Екологічні умови, що спричиняють

зменшення видимості.
whiteOut White out Падіння снігу в умовах хуртовини,

що призводить до дуже зниженої
видимості.

winterStorm Winter storm Сильний дощ, мокрий сніг, град
та/або сніг у поєднанні з
сильним вітром, що обмежує
видимість до 50 м або менше.

A.4.35 <<D2Enumeration>> ProbabilityOfOccurrenceEnum

Рівні впевненості, яку має відправник у інформації, впорядковані

{певний, ймовірний, ризик}.

Таблиця A.67— Значення в складі переліку
ProbabilityOfOccurrenceEnum

Назва значення у
складі переліку Позначення Визначення

certain Certain Джерело повністю впевнене в появі змісту версії
запису про ситуацію.

probable Probable Джерело має досить високий рівень впевненості
у появі змісту версії запису про ситуацію.

riskOf Risk of Джерело має помірний рівень впевненості у
появі змісту версії запису про ситуацію.
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A.4.36 <<D2Enumeration>> PublicEventTypeEnum

Види публічних заходів.

Таблиця A.68— Значення в складі переліку PublicEventTypeEnum

Назва значення у складі
переліку Позначення Визначення

agriculturalShow Agricultural show Сільськогосподарська виставка або
подія, яка може порушити трафік.

airShow Air show Повітряне шоу або інша авіаційна подія,
яка може порушити рух транспорту.

artEvent Art event Мистецька подія
athleticsMeeting Athletics meeting Атлетична подія, яка може порушити рух.
ballGame Ball game Подія гри з м'ячем, яка може порушити

трафік.
baseballGame Baseball game Бейсбольна гра, яка може порушити

трафік.
basketballGame Basketball game Подія в баскетбольній грі, яка

може порушити трафік.
beerFestival Beer festival Фестиваль пива
bicycleRace Bicycle race Велосипедні гонки, які можуть

порушити рух.
boatRace Boat race Регата (змагання на човні з вітрильним

спортом, катером або веслуванням), що
може порушити рух.

boatShow Boat show Шоу-шоу, яке може порушити рух.
boxingTournament Boxing tournament Бокс подія, яка може порушити трафік.
bullFight Bull fight Подія боротьби з биками,  яка

може порушити рух.
ceremonialEvent Ceremonial event Офіційний або релігійний акт, обряд

чи церемонія, які можуть порушити рух.
commercialEvent Commercial event Комерційна подія, яка може порушити

трафік.
concert Concert Концертна подія, яка може

порушити трафік.
cricketMatch Cricket match Матч по крикету, який може

порушити трафік.
culturalEvent Cultural event Культурна подія, яка може порушити рух

транспорту.
exhibition Exhibition Основні виставки або виставки, які можуть

порушити трафік.
fair Fair Періодичні (наприклад, щорічні),

часто традиційні, збирання для розваг
чи сприяння торгівлі , що може
порушити трафік.

festival Festival Святкова подія або ряд подій, які можуть
порушити трафік.

filmFestival Film festival Кінофестиваль
filmTVMaking Film TV making Кіно- або телевізійні події, які можуть

порушити трафік.
fireworkDisplay Firework display Дисплей феєрверк
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Назва значення у складі
переліку Позначення Визначення

flowerEvent Flower event Квіткова подія
foodFestival Food festival Фестиваль їжі
footballMatch Football match Футбольний матч, який може порушити

рух.
funfair Funfair Періодичні (наприклад, щорічні),

часто традиційні, збирання для розваг, які
можуть порушити рух транспорту.

gardeningOrFlowerShow Gardening or flower
show

Садівництво та / або виставка квітів чи
подія, які можуть порушити трафік.

golfTournament Golf tournament Подія турніру з гольфу, яка може
порушити трафік.

hockeyGame Hockey game Подія в хокейній грі, яка може порушити
трафік.

horseRaceMeeting Horse race meeting Конна зустріч, що може порушити рух.
internationalSportsMeeting International sports

meeting
Велика спортивна подія міжнародного
характеру, яка може порушити рух.

majorEvent Major event Значна організована подія на або біля
проїжджої частини, яка може порушити рух
транспорту.

marathon Marathon Марафон, бігові або дорожні змагання, які
можуть порушити рух.

market Market Періодичні (наприклад, щотижневі)
збори для купівлі та продажу, які можуть
порушити трафік.

match Match Спортивний матч не визначеного
типу, який може порушити рух.

motorShow Motor show Автосалон, який може порушити рух.
motorSportRaceMeeting Motor sport race

meeting
Зустріч з мотоспорту, яка може порушити
рух.

openAirConcert Open air concert Концерт під відкритим небом
other Other Інше, ніж визначено в цьому перерахунку.
parade Parade Офіційне відображення або

організована хода, яка може
порушити трафік.

procession Procession Організована процесія, яка може порушити
рух транспорту.

raceMeeting Race meeting Расові збори (крім кінного чи моторного
спорту), які можуть порушити рух.

rugbyMatch Rugby match Регбі-матч, який може порушити трафік.
severalMajorEvents Several major events Серія значних організованих заходів на

або поблизу проїжджої частини, яка може
порушити рух транспорту.

show Show Розважальна подія, яка може порушити
трафік.

showJumping Show jumping Кінь показує стрибки та турнірні події, які
можуть порушити рух.

soundAndLightShow Sound and light show Звукове та світлове шоу.
sportsMeeting Sports meeting Спортивна подія невказаного типу, яка

може порушити рух.
stateOccasion State occasion Публічна церемонія або

візит національного або
міжнародного значення, який може
порушити рух транспорту.
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Назва значення у складі
переліку Позначення Визначення

streetFestival Street festival Вуличний фестиваль
tennisTournament Tennis tournament Тенісний турнір, який може порушити рух.
theatricalEvent Theatrical event Театральна подія
tournament Tournament Спортивна подія або ряд заходів не

визначеного типу, що тривають більше
одного дня, що може порушити рух.

tradeFair Trade fair Періодичний (наприклад, щорічний),
часто традиційний, збір
для сприяння торгівлі , який може
порушити трафік.

unknown Unknown Постачальник послуг не знає під час
генерації повідомлень.

waterSportsMeeting Water sports meeting Зустріч з водними видами спорту,  яка
може порушити рух транспорту.

wineFestival Wine festival Фестиваль вина
winterSportsMeeting Winter sports

meeting
Зимові спортивні зустрічі або
події (наприклад, катання на лижах,
стрибки на лижах, катання на ковзанах), які
можуть порушити рух транспорту.

A.4.37 <<D2Enumeration>> RelativeTrafficFlowEnum
Рівні оцінки стану потоку трафіку щодо нормально очікуваних умов на

цю дату/час.

Таблиця A.69— Значення в складі переліку
RelativeTrafficFlowEnum

Назва значення у складі
переліку Позначення Визначення

trafficFlowNormal Traffic flow normal Потік дорожнього руху є нормальним
у вказаному місці на цю дату/час.

trafficHeavierThanNormal Traffic heavier than
normal

Трафік важчий, ніж зазвичай, очікується у
вказаному місці на цю дату/час.

trafficLighterThanNormal Traffic lighter than
normal

Трафік легший, ніж зазвичай, очікується
у вказаному місці на цю дату/час.

trafficVeryMuchHeavierTha
nNormal

Traffic very much
heavier than normal

Трафік набагато важчий, ніж зазвичай
очікується у вказаному місці на
цю дату/час.

trafficVeryMuchLighterThan
Normal

Traffic very much
lighter than normal

Трафік набагато легший, ніж зазвичай
очікується у вказаному місці на
цю дату/час.
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A.4.38 <<D2Enumeration>> ReroutingManagementTypeEnum
Управління яке стосується перенаправлення.

Таблиця A.70— Значення в складі переліку
ReroutingManagementTypeEnum

Назва значення у складі
переліку Позначення Визначення

doNotFollowDiversionSigns Do not follow diversion
signs

Не слідкуйте за ознаками відхилення.

doNotUseEntry Do not use entry Перенаправлений трафік не повинен
використовувати вказаний запис
на визначеній дорозі для початку
альтернативного маршруту.

doNotUseExit Do not use exit Перенаправлений трафік не повинен
використовувати вказаний вихід з
визначеної дороги для початку
альтернативного маршруту.

doNotUseIntersectionOrJun
ction

Do not use intersection
or junction

Перенаправлений трафік не повинен
використовувати вказане перехрестя
або перехрестя.

followDiversionSigns Follow diversion signs Перенаправлений рух повинен
слідувати знакам відхилення.

followLocalDiversion Follow local diversion Перенаправлений трафік повинен
слідувати місцевій диверсії.

followSpecialMarkers Follow special markers Перенаправлений трафік - це
слідування спеціальним маркерам
відхилення.

useEntry Use entry Перенаправлений трафік полягає у
використанні зазначеного входу
на визначену дорогу для
початку альтернативного маршруту.

useExit Use exit Перенаправлений трафік полягає у
використанні зазначеного виходу з
визначеної дороги для
початку альтернативного маршруту.

useIntersectionOrJunction Use intersection or
junction

Перенаправлений трафік полягає у
використанні зазначеного перехрестя
або перехрестя для початку
альтернативного маршруту.
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A.4.39 <<D2Enumeration>> RoadMaintenanceTypeEnum
Види технічного обслуговування доріг.

Таблиця A.71— Значення в складі переліку
RoadMaintenanceTypeEnum

Назва значення у
складі переліку Позначення Визначення

accidentRepairWork Accident repair work ремонт робіт після аварії, не проведення робіт з
розмитнення, а відновлення інфраструктури

clearanceWork Clearance work Очистка роботи не визначеного характеру.
controlledAvalanche Controlled avalanche Контрольована лавинна робота.
grassCuttingWork Grass cutting work Роботи зі зрізання трав.
installationWork Installation work Встановлення нового обладнання або систем

на або уздовж узбіччя проїжджої частини.
litterClearance Litter clearance Робота по збору сміття з проїжджої частини

та/або сусідніх країв.
maintenancePeopleO
nRoad

Maintenance people
on road

Люди в дорозі для загального обслуговування

maintenanceWork Maintenance work Технічне обслуговування доріг,
відповідної інфраструктури чи обладнання.

other Other Інше, ніж визначено в цьому перерахунку.
overheadWorks Overhead works Роботи, що над головою проїжджої частини.
repairWork Repair work Ремонтні роботи доріг, пов'язаної з ними

інфраструктури чи обладнання.
resurfacingWork Resurfacing work Роботи, пов’язані з ретрансляцією або

відновленням зношеного дорожнього покриття
(тротуару).

roadMarkingWork Road marking work Смуга та перефарбовування
дорожньої розмітки, плюс розміщення
або заміна відбивних шпильок (котячих очей).

roadsideWork Roadside work Дорожні роботи не визначеного характеру.
roadworks Roadworks Діяльність з обслуговування

або покращення доріг не визначеного
характеру, що потенційно
може спричинити порушення руху .

roadworksClearance Roadworks clearance Дорожні роботи завершені та що їх
розмитнюють.

rockFallPreventative
Maintenance

Rock fall preventative
maintenance

Профілактика скельних падінь.

saltingInProgress Salting in progress Поширення солі та/або крупи на дорожнє
покриття для запобігання або танення снігу чи
льоду.

snowploughsInUse Snowploughs in use Снігозатримувачі або інші подібні механічні
пристрої, які використовують для очищення
снігу від дороги.

sweepingOfRoad Sweeping of road Підмітання проїжджої частини.
treeAndVegetationCu
ttingWork

Tree and vegetation
cutting work

Робота з різанням дерев та
рослинності прилягає до проїжджої частини.
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A.4.40 <<D2Enumeration>> RoadOperatorServiceDisruptionTypeEnum
Види перебоїв у роботі дорожніх служб, що стосуються учасників

дорожнього руху.

Таблиця A.72— Значення в складі переліку
RoadOperatorServiceDisruptionTypeEnum

Назва значення у складі
переліку Позначення Визначення

emergencyTelephoneNum
b erOutOfService

Emergency telephone
number out of service

Телефонний номер для екстрених
ситуацій, який використовується
громадськістю для повідомлення
про випадки, не працює.

informationServiceTelepho
neNumberOutOfService

Information service
telephone number out of
service

Номер телефону служби дорожньої
інформації не працює.

noTrafficOfficerPatrolServi
ce

No traffic officer patrol
service

Жодна патрульна служба дорожнього
руху не працює.

A.4.41 <<D2Enumeration>>
RoadOrCarriagewayOrLaneManagementTypeEnum

Дії з управління, що стосуються використання дороги, проїжджої

частини або смуги руху.

Таблиця A.73— Значення в складі переліку
RoadOrCarriagewayOrLaneManagementTypeEnum

Назва значення у складі
переліку Позначення Визначення

carPoolLaneInOperation Car pool lane in
operation

Спеціальні смуги автомобільних
басейнів працюють у транспортних
засобах, що перевозять принаймні
вказану кількість пасажирів.

carriagewayClosures Carriageway closures Закриття проїжджої частини працює
в зазначеному місці.

clearALaneForEmergencyV
ehicles

Clear a lane for
emergency vehicles

Очистіть смугу руху для
аварійних транспортних засобів.

clearALaneForSnowploughs
AndGrittingVehicles

Clear a lane for
snowploughs and
gritting vehicles

Очистіть смугу руху для
снігоочисних машин та пиломатеріалів.

closedPermanentlyForThe
Winter

Closed permanently for
the winter

Дорога закрита для транспортних
засобів із заданими характеристиками
або всі, якщо такі не визначені,
протягом зими.

contraflow Contraflow Двосторонній рух тимчасово розділяє
одну проїжджу частину.
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Назва значення у
складі переліку Позначення Визначення

doNotUseSpecifiedLane
sOrCarriageways

Do not use specified
lanes or carriageways

Не використовуйте вказані смуги або
проїжджу частину (-и).

hardShoulderRunningIn
Operation

Hard shoulder running
in operation

Тверде плече відкрите як оперативна смуга.

hardShoulderRunningNo
tInOperation

Hard shoulder running
not in operation

Жорстке плече, яке використовується для
динамічного управління жорстким плечем,
закрите для транспортних засобів, тобто не
працює

heightRestrictionInOpera
tion

Height restriction in
operation

Діє обмеження по висоті.

intermittentShortTermClo
sures

Intermittent short-term
closures

Закриття доріг відбувається з перервами на
зазначеній дорозі у вказаному напрямку для
коротких тривалостей.

keepToTheLeft Keep to the left Тримайтеся лівої сторони.
keepToTheRight Keep to the right Тримайтеся правої сторони.
laneClosures Lane closures Закриття смуги руху працює у визначеному

місці для транспортних засобів із
заданими характеристиками або всі, якщо
такі не визначені, у вказаному напрямку.

lanesDeviated Lanes deviated Відхилення смуги руху працюють у
вказаному місці.

narrowLanes Narrow lanes Нормальна ширина смуги тимчасово
зменшується.

newRoadworksLayout New roadworks layout Впроваджено нове планування
смуг/проїжджої частини, пов’язаних
із дорожніми роботами.

other Other Інше, ніж визначено в цьому перерахунку.
overnightClosures Overnight closures Щовечора дорога закривається

для транспортних засобів із
заданими характеристиками або всі, якщо
такі не визначені, у визначеному напрямку
за рішенням відповідних органів.

roadCleared Road cleared Дорога очищена від раніше повідомлених
проблем.

roadClosed Road closed Дорога закрита для транспортних засобів із
заданими характеристиками або всі, якщо
такі не визначені, у зазначеному напрямку.

rollingRoadBlock Rolling road block Співробітники ДАІ або поліція повільно
рухаються перед чергою руху, щоб
створити пробіл у русі, щоб забезпечити
проведення заходів з розмитнення в
безпеці на дорозі, що попереду.

rushHourLaneInOperatio
n

Rush hour lane in
operation

Виділені спеціальні смуги годин пік (пік) .

singleAlternateLineTraffi
c

Single alternate line
traffic

Контролюється рух транспорту
для переміщення по чергових одиночних
лініях. Цей контроль можуть
здійснювати світлофори або прапорщики.

tidalFlowLaneInOperatio
n

Tidal flow lane in
operation

Виділені смуги припливних потоків
працюють у визначеному напрямку.
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Назва значення у
складі переліку Позначення Визначення

turnAroundInOperation Turn around in
operation

Рух спрямовується назад вниз по
протилежній проїжджій частині, можливо,
вимагаючи тимчасового усунення
центрального бар'єру аварії.

useOfSpecifiedLanesOr
CarriagewaysAllowed

Use of specified lanes
or carriageways
allowed

Можна використовувати вказану смугу (-и)
або проїжджу частину (-и).
Наразі обмеження щодо нормальної смуги
руху або проїжджої дороги наразі не діють.

useSpecifiedLanesOrCar
riageways

Use specified lanes or
carriageways

Використовуйте вказані смуги (-и)
або проїжджу частину (-и).

vehicleStorageInOperati
on

Vehicle storage in
operation

Транспортні засоби зберігають на проїжджій
частині та / або в зоні відпочинку або зоні
обслуговування у зазначеному місці.

weightRestrictionInOpera
tion

Weight restriction in
operation

Діє обмеження ваги.

A.4.42 <<D2Enumeration>> RoadsideAssistanceTypeEnum
Види допомоги на дорозі.

Таблиця A.74— Значення в складі переліку
RoadsideAssistanceTypeEnum

Назва значення у складі
переліку Позначення Визначення

airAmbulance Air ambulance Довідка швидкої допомоги.
busPassengerAssistance Bus passenger

assistance
Автобусна допомога пасажирам.

emergencyServices Emergency services Допомога в екстрених службах.
firstAid First aid Допомога з надання першої допомоги.
foodDelivery Food delivery Доставка їжі.
helicopterRescue Helicopter rescue Рятувальний вертоліт.
other Other Інше, ніж визначено в

цьому перерахунку.
vehicleRecovery Vehicle recovery Відновлення автомобіля.
vehicleRepair Vehicle repair Допомога в ремонті автомобіля.
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A.4.43 <<D2Enumeration>> RoadworksDurationEnum
Очікувана тривалість дорожніх робіт у загальних рисах

Таблиця A.75— Значення в складі переліку RoadworksDurationEnum

Назва значення у складі
переліку Позначення Визначення

longTerm Long term Очікується, що дорожні
роботи триватимуть довго (відповідно
до класифікаційної схеми, що
використовується відповідальним
дорожнім оператором)

mediumTerm Medium term Очікується, що дорожні
роботи триватимуть у
середньостроковій перспективі
(відповідно до класифікаційної схеми,
що використовується
відповідальним дорожнім оператором)

shortTerm Short-term Очікується, що дорожні
роботи триватимуть короткочасно
(відповідно до класифікаційної схеми,
що використовується відповідальним
дорожнім оператором)

A.4.44 <<D2Enumeration>> RoadworksScaleEnum
Оцінка складності дорожніх робіт відповідно до відповідального

дорожнього оператора. Наприклад, визначається розміром, тривалістю

та/або порушенням руху.

Таблиця A.76— Значення в складі переліку RoadworksScaleEnum

Назва значення у складі
переліку Позначення Визначення

major Major За словами відповідального дорожнього
оператора, масштаб дорожніх робіт є
основним.

medium Medium За відповідальним оператором дорожнього
руху масштаб дорожніх робіт є середнім.

minor Minor За відповідальним оператором дорожнього
руху, масштаб дорожніх робіт незначний.
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A.4.45 <<D2Enumeration>> ServiceDisruptionTypeEnum
Види збоїв у послугах, що мають відношення до учасників дорожнього руху

Таблиця A.77— Значення в складі переліку
ServiceDisruptionTypeEnum

Назва значення у складі
переліку Позначення Визначення

barClosed Bar closed Бар закритий.
dieselShortage Diesel shortage У зазначеному місці є дефіцит дизеля.
fuelShortage Fuel shortage У зазначеному місці є дефіцит палива

( одного або декількох видів).
lpgShortage LPG shortage У зазначеному місці є дефіцит

рідкого нафтового газу.
methaneShortage Methane shortage У зазначеному місці дефіцит метану.
noDieselForHeavyVehicles No diesel for heavy

vehicles
Дизельне паливо для важких
вантажних автомобілів у вказаному
місці немає.

noDieselForLightVehicles No diesel for light
vehicles

Для легких транспортних засобів у
вказаному місці дизель не доступний.

noParkingAvailability No parking availability Мало місця для паркування або їх
немає

noPublicTelephones No public telephones У вказаному місці немає доступних
загальнодоступних телефонів .

noToiletFacilities No toilet facilities У вказаному місці немає доступних
громадських туалетів.

noVehicleRepairFacilities No vehicle repair
facilities

У вказаному місці немає доступних
засобів ремонту транспортних засобів.

petrolShortage Petrol shortage У зазначеному місці дефіцит бензину.
restAreaBusy Rest area busy Зона відпочинку у вказаному місці

зайнята.
restAreaClosed Rest area closed Зона відпочинку у вказаному місці

закрита.
restAreaOvercrowdedDrive
ToAnotherRestArea

Rest area overcrowded
drive to another rest
area

Зона відпочинку у вказаному місці
близька до місткості, а автомобілістам
рекомендується шукати альтернативу.

serviceAreaBusy Service area busy Область обслуговування у
вказаному місці близька до
потужності.

serviceAreaClosed Service area closed Область обслуговування у
вказаному місці закрита.

serviceAreaFuelStationClos
ed

Service area fuel station
closed

АЗС у зазначеній зоні обслуговування
закрита.

serviceAreaOvercrowdedDri
veToAnotherServiceArea

Service area
overcrowded drive to
another service area

Область обслуговування у
вказаному місці близька до
потужності, і автомобілістам
рекомендується шукати альтернативу.

serviceAreaRestaurantClos
ed

Service area restaurant
closed

Ресторан у зазначеній зоні
обслуговування закритий.

someCommercialServicesCl
osed

Some commercial
services closed

Деякі комерційні послуги закриваються
у вказаному місці.

waterShortage Water shortage У зазначеному місці є дефіцит води .
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A.4.46 <<D2Enumeration>> SeverityEnum
Рівні тяжкості ситуації в цілому оцінюють за впливом, яке може мати

ситуація на потік трафіку, як сприймає постачальник.

Таблиця A.78— Значення в складі переліку SeverityEnum

Назва значення у складі
переліку Позначення Визначення

high High Постачальник сприймає як високий рівень.
highest Highest Постачальник сприймається як найвищий

рівень.
low Low Постачальник сприймає як низький рівень.
lowest Lowest Постачальник сприймається як найнижчий

рівень.
medium Medium Постачальник сприймається як середній

рівень.
none None Постачальник сприймається як такий, що

не має серйозності.
unknown Unknown Постачальник сприймає як невідомий

рівень.

A.4.47 <<D2Enumeration>> SpeedManagementTypeEnum
Дії спрямовані на управління швидкістю.

Таблиця A.79— Значення в складі переліку
SpeedManagementTypeEnum

Назва значення у складі
переліку Позначення Визначення

activeSpeedControlInOperat
ion

Active speed control in
operation

Автоматичні заходи регулювання
швидкості застосовують в зазначеному
місці, внаслідок чого обмеження
швидкості
встановлюється автоматичною
системою, яка спрацьовує
пристроєм зондування руху.

doNotSlowdownUnnecessar
ily

Do not slowdown
unnecessarily

Не гальмуйте зайве.

observeSpeedLimit Observe speed limit Дотримуйтесь обмеження швидкості.
other Other Інше, ніж визначено в цьому

перерахунку.
policeSpeedChecksInOpera
tion

Police speed checks in
operation

Працює перевірка швидкості поліції.

reduceYourSpeed Reduce your speed Зменшіть свою швидкість.
speedRestrictionInOperatio
n

Speed restriction in
operation

Діє обмеження швидкості.
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A.4.48 <<D2Enumeration>> SubjectTypeOfWorksEnum
Тематика видів будівельних або технічних робіт.

Таблиця A.80— Значення в складі переліку SubjectTypeOfWorksEnum

Назва значення у складі
переліку Позначення Визначення

bridge Bridge Міст на, над або під шосе.
buriedCables Buried cables Поховані кабелі під шосе або вздовж

нього .
buriedServices Buried services Невказані поховані служби на, під

або уздовж шосе.
crashBarrier Crash barrier Бар'єр зі збоїв.
cycleTrack Cycle track Велодоріжка, що прилягає до дороги
footpath Footpath Пішохідна доріжка
gallery Gallery Галерея
gantry Gantry Козловий над або проїжджу частину

дороги.
gasMainWork Gas main work Газопроводи.
heatingPipe Heating pipe Труба опалення
interchange Interchange Автострада або основна

розв’язка дороги.
junction Junction Автострада або головний

дорожній розв’язок.
levelCrossing Level crossing Перехідне або супутнє обладнання.
lightingSystem Lighting system Система дорожнього освітлення.
lock Lock Замок на водний шлях, що прилягає

до дороги
measurementEquipment Measurement equipment Обладнання, яке використовується

для визначення вимірювань руху.
metro Metro Пасажирська залізнична система, як

правило, підземна, в мегаполісі
noiseProtection Noise protection Установки вздовж проїжджої

частини, призначені для зменшення
дорожнього шуму в навколишньому
середовищі.

other Other Інше, ніж визначено в
цьому перерахунку.

parking Parking Паркування
publicTransportInfrastructu
re

Public transport
infrastructure

Інфраструктура громадського
транспорту

publicTransportStop Public transport stop Зупинка громадського транспорту
(включаючи, але не обмежуючись
ними автобусні зупинки, зупинки
трамваїв, зупинки таксі)
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Назва значення у складі
переліку Позначення Визначення

road Road Дорожній.
roadsideDrains Roadside drains Придорожні стоки.
roadsideEmbankment Roadside embankment Придорожня набережна.
roadsideEquipment Roadside equipment Придорожнє обладнання.
roadSigns Road signs Дорожні знаки.
roundabout Roundabout Кругова.
sewer Sewer Каналізація
streetParking Street parking Вуличні паркувальні місця
tollGate Toll gate Платні ворота.
trafficSignals Traffic signals Сигнали дорожнього руху
tunnel Tunnel Дорожній тунель.
waterBank Water bank Берег водного шляху, що прилягає

до дороги
waterMain Water main Водопровід під шосе або вздовж

нього.

A.4.49 <<D2Enumeration>> TrafficConstrictionTypeEnum
Види звуження, яким підданий трафік у результаті події

Таблиця A.81— Значення в складі переліку
TrafficConstrictionTypeEnum

Назва значення у складі
переліку Позначення Визначення

carriagewayBlocked Carriageway blocked Проїжджа частина
повністю перекрита у
вказаному напрямку через
незаплановану подію.

carriagewayPartiallyObstruc
ted

Carriageway partially
obstructed

Проїжджа частина
частково перегороджена у
вказаному напрямку через
незаплановану подію.

lanesBlocked Lanes blocked Одна або кілька смуг
повністю перешкоджають
заданому напрямку через
незаплановану подію.

lanesPartiallyObstructed Lanes partially obstructed Одна або декілька смуг руху
частково перекрита у
вказаному напрямку через
незаплановану подію.

roadBlocked Road blocked Дорога повністю перекрита для всіх
транспортних засобів в
обох напрямках через
незаплановану подію.

roadPartiallyObstructed Road partially obstructed Дорога частково перекрита в обох
напрямках через незаплановану
подію.
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A.4.50 <<D2Enumeration>> TrafficFlowCharacteristicsEnum
Види послідовності (стійкості) руху потоку.

Таблиця A.82— Значення в складі переліку
TrafficFlowCharacteristicsEnum

Назва значення у складі
переліку Позначення Визначення

erraticFlow Erratic flow Транспортний потік має
нерегулярний характер, за умови
різких змін швидкості руху.

smoothFlow Smooth flow Потік руху плавний.
stopAndGo Stop and go Транспортний потік носить

зупиночний характер, який формує
і закінчується безперервно на визначеній
ділянці дороги.

trafficBlocked Traffic blocked Через незаплановану подію трафік
блокується у вказаному місці та у
вказаному напрямку.

A.4.51 <<D2Enumeration>> TrafficTrendTypeEnum
Перелік термінів, що використовують для опису тенденції в дорожніх

умовах.

Таблиця A.83— Значення в складі переліку TrafficTrendTypeEnum

Назва значення у складі
переліку Позначення Визначення

trafficBuildingUp Traffic building up Умови дорожнього руху змінюються від
вільного потоку до важкого або
повільного рівня обслуговування. Черги
також можна очікувати.

trafficEasing Traffic easing Умови дорожнього руху змінюються від
важкого або
повільного рівня обслуговування до
вільного потоку.

trafficStable Traffic stable Наразі умови дорожнього руху стабільні.
unknown Unknown Наразі тенденція дорожнього

руху невідома.
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A.4.52 <<D2Enumeration>> TrafficTypeEnum
Типи дорожнього руху, в основному класифіковані за типом

призначення.

Таблиця A.84— Значення в складі переліку TrafficTypeEnum

Назва значення у складі
переліку Позначення Визначення

accessOnlyTraffic Access only traffic Дорожній рух призначений лише для
місцевого доступу.

destinedForAirport Destined for airport Рух, призначений для аеропорту.
destinedForAirportArrivals Destined for airport

arrivals
Рух, призначений для прибуття
в аеропорт.

destinedForAirportDepartur
es

Destined for airport
departures

Рух, призначений для вильоту
в аеропорт.

destinedForFerryService Destined for ferry
service

Рух, призначений для поромної служби.

destinedForRailService Destined for rail
service

Рух, призначений для
залізничної служби.

holidayTraffic Holiday traffic Рух у напрямку відпусток.
localTraffic Local traffic Рух у напрямку місцевих напрямків.
longDistanceTraffic Long distance traffic Дорожній рух прямує до напрямків, які

знаходяться на великій відстані.
regionalTraffic Regional traffic Рух у напрямку місцевих регіональних

напрямків.
residentsOnlyTraffic Residents only traffic Місцеві жителі лише транспортують.
throughTraffic Through traffic Дорожній рух, який не призначений для

місцевого доступу, тобто рух не
призначений для локального міста,
селища міського типу чи забудованої
території, а для транзиту через цю
територію.

visitorTraffic Visitor traffic Рух у напрямку місцевого залу
відвідувачів.
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A.4.53 <<D2Enumeration>> TransitServiceInformationEnum
Види інформації про громадський транспорт.

Таблиця A.85— Значення в складі переліку
TransitServiceInformationEnum

Назва значення у складі
переліку Позначення Визначення

cancellations Cancellations Громадський транспорт, паркування та
проїзд, залізничні чи автобусні
перевезення скасовують.

delayDueToBadWeather Delay due to bad
weather

Зазначена послуга затримується
через негоду.

delayDueToRepairs Delay due to repairs Зазначена послуга затримується
через потребу в ремонті.

delayedUntilFurtherNotice Delayed until further
notice

Зазначена послуга громадського
транспорту буде відкладена
до подальшого повідомлення.

delaysDueToFlotsam Delays due to flotsam Відплив зазначеної поромної служби
затримується через flotsam.

departureOnSchedule Departure on schedule Виїзд зазначеної послуги відбувається
за графіком.

ferryReplacedByIceRoad Ferry replaced by ice
road

Поромну службу
замінила крижана дорога.

freeShuttleServiceOperating Free shuttle service
operating

Транспортування між
вказаними місцями працює
безкоштовно.

informationServiceNotAvail
able

Information service not
available

Інформаційна служба, що
стосується зазначеної транспортної
системи , наразі недоступна.

irregularServiceDelays Irregular service delays Зазначена послуга
зазнає нерегулярних затримок.

loadCapacityChanged Load capacity changed Змінено вантажопідйомність
для зазначеної послуги .

other Other Інше,  ніж визначено в цьому
перерахунку.

restrictionsForLongerVehicl
es

Restrictions for longer
vehicles

Довгі транспортні засоби підпадають
під
обмеження щодо зазначеної
послуги.

serviceDelays Service delays Зазначена послуга підлягає затримці.
serviceDelaysOfUncertainD
uration

Service delays of
uncertain duration

Зазначена послуга підлягає затримці,
прогнозовану тривалість якої
неможливо точно оцінити .
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Назва значення у складі
переліку Позначення Визначення

serviceFullyBooked Service fully booked Виїзд зазначеної послуги повністю
бронюється.

serviceNotOperating Service not operating Зазначена послуга не
працює.

serviceNotOperatingSubstit
uteServiceAvailable

Service not operating
substitute service
available

Зазначена послуга не
працює, але доступна альтернативна
послуга.

serviceSuspended Service suspended Зазначена послуга
призупинена.

serviceWithdrawn Service withdrawn Зазначена послуга скасована.
shuttleServiceOperating Shuttle service

operating
Трансфер
із зазначених місць працює.

temporaryChangesToTimet
ables

Temporary changes to
timetables

Розклад вказаної послуги підлягає
тимчасовим змінам.

A.4.54 <<D2Enumeration>> TransitServiceTypeEnum
Види транспортних послуг, доступних для широкої громадськості.

Таблиця A.86— Значення в складі переліку TransitServiceTypeEnum

Назва значення у складі
переліку Позначення Визначення

air Air Повітряне обслуговування.
bus Bus Автобусне обслуговування.
ferry Ferry Поромна служба.
hydrofoil Hydrofoil Підводний сервіс.
rail Rail Залізнична служба.
tram Tram Трамвайне обслуговування.
undergroundMetro Underground metro Служба метро або метро.
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A.4.55  <<D2Enumeration>> VehicleObstructionTypeEnum
Види перешкод, що стосуються транспортних засобів.

Таблиця A.87— Значення в складі переліку
VehicleObstructionTypeEnum

Назва значення у
складі переліку Позначення Визначення

abandonedVehicle Abandoned vehicle Покинутий транспортний засіб на
проїжджій частині, що може
спричинити порушення руху.

abnormalLoad Abnormal load Транспортні засоби (транспортні засоби),
які перевозять виняткові
навантаження (и), що можуть
спричинити порушення руху.

brokenDownVehicle Broken down vehicle Зламаний транспортний засіб на проїжджій
частині, що може спричинити порушення
руху.

convoy Convoy Група транспортних засобів, що рухаються
разом у формуванні, які можуть спричинити
порушення руху.

damagedVehicle Damaged vehicle Пошкоджений транспортний засіб на
проїжджій частині автомобіля, що може
спричинити порушення руху.

dangerousSlowMovin
gVehicle

Dangerous slow-moving
vehicle

Небезпечні машини повільного руху, які
можуть спричинити порушення руху.

emergencyVehicle Emergency vehicle Транспортні засоби екстреної служби
на проїжджій частині дороги у відповідь на
надзвичайну ситуацію.

highSpeedChase High speed chase Авторизовані та несанкціоновані
транспортні засоби рухаються з великою
швидкістю по проїжджій частині. Це може
становити небезпеку для інших
транспортних засобів.

highSpeedEmergency
Vehicle

High speed emergency
vehicle

Транспортні засоби екстреної служби, що
рухаються з великою швидкістю
по проїжджій частині у відповідь на аварійну
ситуацію або на її шляху.

longLoad Long load Транспортний засіб довжиною більше,
ніж зазвичай, що може призвести до
порушення руху.

medicalEmergency Medical emergency Транспортний засіб зупинився через
медичну проблему водія чи пасажира

militaryConvoy Military convoy Група військових транспортних засобів, що
рухаються разом у формуванні, що може
спричинити порушення руху.

other Other Інше,  ніж визначено в цьому
перерахунку.

overheightVehicle Overheight vehicle Транспортні засоби висотою більше,
ніж зазвичай, можуть спричинити
порушення руху.
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Назва значення у
складі переліку Позначення Визначення

prohibitedVehicleOnTh
eRoad

Prohibited vehicle on the
road

Транспортні засоби, які зазвичай не
дозволені на автостраді, присутні, що
може спричинити порушення руху.

recklessDriver Reckless driver Керування транспортним засобом
без належної уваги та уваги створює
небезпеку для інших транспортних
засобів.

slowVehicle Slow vehicle Транспортний засіб, який рухається
значно нижче нормальної швидкості
шосе, що може спричинити порушення
руху.

specialPermitTransport Special permit transport Спеціальний тип вантажу або
розмір транспортного засобу або навіть
швидкість, який дозволений у дорозі
лише за спеціальним дозволом.
Наявність цього транспорту може
спричинити порушення руху.

trackedVehicle Tracked vehicle Використовують гусеничні гусеничні
машини, які можуть спричинити
порушення руху.

unlitVehicleOnTheRoad Unlit vehicle on the road Транспортні засоби без ліхтарів
використовують, що може становити
небезпеку для учасників дорожнього
руху.

vehicleCarryingHazard
ousMaterials

Vehicle carrying
hazardous materials

Транспортні засоби, що перевозять
матеріали небезпечного характеру,
присутні, і вони можуть піддавати
учасникам дорожнього руху додаткову
небезпеку.

vehicleInDifficulty Vehicle in difficulty Транспортний засіб відчуває
труднощі (наприклад, труднощі в
маневруванні або рушії), які можуть
спричинити порушення руху.

vehicleOnFire Vehicle on fire Транспортний засіб перебуває у
пожежі чи може призвести до порушення
руху.

vehicleOnWrongCarria
gewa y

Vehicle on wrong
carriageway

Транспортний засіб рухається
неправильним шляхом по розділеному
шосе (тобто з неправильної сторони).

vehicleStuck Vehicle stuck Одне або декілька транспортних засобів
застрягли (тобто не в змозі рухатися)
через екологічні умови, такі як снігопад
та сильна крижана дорога.

vehicleWithOverheightL
oad

Vehicle with overheight
load

Транспортний засіб на висоту, який може
становити небезпеку для учасників
дорожнього руху.

vehicleWithOverwideLo
ad

Vehicle with overwide load Ширина транспортного засобу більше,
ніж зазвичай, що може призвести до
порушення руху.

winterMaintetanceVehic
leInTransfer

Winter maintetance
vehicle in transfer

Зимовий автомобіль технічного
обслуговування знаходиться
в дорозі, не виконуючи своєї конкретної
роботи. Його наявність може спричинити
порушення руху.
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A.4.56 <<D2Enumeration>> VehicleProblemCauseEnum
Компонент транспортного засобу, який спричинив проблему

Таблиця A.88— Значення в складі переліку VehicleProblemCauseEnum

Назва значення у складі
переліку Позначення Визначення

airSystem Air system Проблема з повітряною системою
транспортного засобу

battery Battery Проблема з акумулятором автомобіля
brakingSystem Braking system Проблема з гальмівною системою

транспортного засобу
coolingSystem Cooling system Проблема з системою охолодження

транспортного засобу
decoupledTrailer Decoupled trailer Проблема з зчепленням причепа
diverProblem Diver problem Проблема з водієм транспортного засобу
electricalSystem Electrical system Проблема з електричною

системою транспортного засобу
flatTyre Flat tyre У транспортному засобі є одна або кілька

плоских шин
fuelSystem Fuel system Проблема з паливною системою

транспортного засобу
gear Gear Проблема з передачами

транспортного засобу
loadProblem Load problem Проблема з вантажем

транспортного засобу
lostWheel Lost wheel Транспортний засіб втратив колесо
motorMechanics Motor mechanics Проблема з механікою механіки

транспортного засобу
oilLeakage Oil leakage У транспортному засобі є витік масла
other Other Інше джерело проблеми транспортного

засобу
suspension Suspension Проблема з підвісом транспортного

засобу
unknown Unknown Невідоме джерело проблеми

транспортного засобу
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A.4.57 <<D2Enumeration>> VehicleTypeEnum
Типи транспортних засобів.

Таблиця A.89— Значення в складі переліку VehicleTypeEnum

Назва значення у
складі переліку Позначення Визначення

agriculturalVehicle Agricultural
vehicle

Транспортний засіб, який зазвичай
використовується в
сільськогосподарських цілях, наприклад,
трактор, комбайн тощо.

anyVehicle Any vehicle Транспортний засіб будь-якого типу.
articulatedBus Articulated bus Шарнірний автобус
articulatedTrolleyBus Articulated trolley

bus
Шарнірний тролейбус

articulatedVehicle Articulated
vehicle

Шарнірний транспортний засіб.

bicycle Bicycle Велосипед.
bus Bus Автобус.
car Car Транспортні засоби, спроектовані та виготовлені

для перевезення пасажирів і містять не більше
восьми сидінь на додаток до водійського місця та
мають максимальну масу (технічно допустиму
максимальну навантажену масу) не більше 3,5
тонн.

caravan Caravan Караван.
carOrLightVehicle Car or light

vehicle
Автомобіль чи легкий транспортний засіб.

carWithCaravan Car with caravan Автомобіль, що буксирував караван.
carWithTrailer Car with trailer Буксирування автомобіля причепом.
constructionOrMainte
nance
Vehicle

Construction or
maintenance
vehicle

Транспортний засіб, який зазвичай
використовується для будівництва або технічного
обслуговування, наприклад, екскаватор,
екскаватор, бульдозер, кран, встановлений на
вантажних автомобілях
тощо.

fourWheelDrive Four-wheel drive  Повнопривідний транспортний засіб.
heavyDutyTransporter Heavy duty

transporter
Транспортер для великої вантажопідйомності
(як правило, з ненормальними
розмірами).

heavyGoodsVehicle  Heavy goods
vehicle

Транспортні засоби загальною вагою
понад 3500 кг (транспортний засіб та
вантаж).

heavyGoodsVehicleW
ithTrai
ler

Heavy goods
vehicle with trailer

Важкий вантажний автомобіль з причепом

heavyVehicle Heavy vehicle Транспортний засіб, вага якого означає, що
його слід класифікувати як важкий транспортний
засіб

highSidedVehicle High sided
vehicle

Автомобіль високої сторони
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Назва значення у
складі переліку Позначення Визначення

largeCar Large car Великий автомобіль
largeGoodsVehicle Large goods

vehicle
Транспортні засоби для перевезення
вантажів, максимальна маса яких перевищує 3,5
т (належить до класу N2, коли не перевищує 12
тонн, інакше клас N3).

lightCommercialVehicl
e

Light commercial
vehicle

Транспортні засоби для перевезення вантажів,
максимальна маса яких не перевищує 3,5 т (клас
N1).

lightCommercialVehicl
eWithTrailer

Light commercial
vehicle with trailer

Легковий вантажний автомобіль з причепом

longHeavyLorry Long heavy lorry Важкий вантажний автомобіль, який
довше звичайного.

lorry Lorry Вантажні автомобілі будь-якого типу.
metro Metro Метро
minibus Minibus Транспортні засоби, спроектовані та

виготовлені для перевезення пасажирів, що
містять більше восьми сидінь на додаток
до водійського місця та мають максимальну масу,
що не перевищує 5 тонн (клас М2).

moped Moped Мопед (двоколісний моторний
транспортний засіб, який характеризується
невеликим двигуном, як правило, менше 50 куб.
См і, як правило, має педалі).

motorcycle Motorcycle Мотоцикл.
motorcycleWithSideC
ar

Motorcycle with
side-car

Триколісний транспортний засіб, що включає
мотоцикл з прикріпленим бортом автомобіля.

motorhome Motorhome Будинок на колесах
motorscooter Motor scooter Автомобільний скутер (двоколісний автомобіль, що

характеризується ступінчастою рамою
та колесами невеликого діаметру).

other Other Інше, ніж визначено в цьому перерахунку.
passengerCar Passenger car Легковий автомобіль
smallCar Small car Малий автомобіль
tanker Tanker Автомобіль з великим резервуаром для

перевезення сипучих рідин.
threeWheeledVehicle Three-wheeled

vehicle
Триколісний транспортний засіб
не визначеного типу.

trailer Trailer Причіп.
tram Tram Трамвай.
trolleyBus Trolley bus Тролейбус
twoWheeledVehicle Two-wheeled

vehicle
Двоколісний транспортний засіб не визначеного
типу.

unknown Unknown Невідомо.
van Van Ван.
vehicleWithCaravan Vehicle with

caravan
Транспортний засіб (не визначеного типу), що
буксирував караван.

vehicleWithCatalyticC
onverter

Vehicle with
catalytic
converter

Автомобіль з каталітичним перетворювачем.
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Назва значення у
складі переліку Позначення Визначення

vehicleWithoutCatalyti
cConverter

Vehicle without
catalytic
converter

Автомобіль без каталітичного
перетворювача.

vehicleWithTrailer Vehicle with
trailer

Транспортний засіб (не визначеного типу), що
буксирує причіп.

withEvenNumberedR
egistrationPlates

With even-
numbered
registration plates

Автомобіль з парним номерним
знаком.

withOddNumberedRe
gistrationPlates

With odd-
numbered
registration plates

Транспортний засіб з номерним номером з
непарними номерами
.

A.4.58 <<D2Enumeration>>
WeatherRelatedRoadConditionTypeEnum

Види умов дорожнього покриття, які пов'язані з погодою.

Таблиця A.90— Значення в складі переліку
WeatherRelatedRoadConditionTypeEnum

Назва значення у складі
переліку Позначення Визначення

blackIce Black ice Великий ризик ковзання через чорний
лід (тобто прозорий лід, який
неможливо побачити або дуже важко).

deepSnow Deep snow Глибокий сніг на проїжджій частині.
dry Dry Над датчиком немає вологості .
freezingOfWetRoads Freezing of wet roads Вологі дорожні поверхні

підлягають замерзанню.
freezingPavements Freezing pavements Тротуари для пішоходів підлягають

замерзанню.
freezingRain Freezing rain Великий ризик ковзання через дощ,

що потрапляє на дорожню поверхню до
нульової температури та замерзання.

freshSnow Fresh snow Свіжий сніг (поки мало або без руху) на
проїжджу частину.

glaze Glaze Засклення дорожнього покриття.
ice Ice Підвищений ризик ковзання через

ожеледицю ( будь-якого виду).
iceBuildUp Ice build up Лід накопичується на проїжджій частині,

викликаючи серйозну небезпеку
ковзання.

iceWithWheelBarTracks Ice with wheel bar
tracks

Лід на дорозі замерз у вигляді колісних
доріжок.

icyPatches Icy patches Великий ризик ковзання через
крижаних плям (тобто переривчастий лід
на проїжджій частині).
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Назва значення у
складі переліку Позначення Визначення

looseSnow Loose snow Порошкоподібний сніг на дорозі, який
піддається вітром.

moist Moist Від (0,01 мм) товщини водної плівки над
датчиком

normalWinterConditio
nsFor
Pedestrians

Normal winter
conditions for
pedestrians

Умови для пішоходів відповідають умовам,  які
зазвичай очікують взимку.

notDry Not dry Дорожнє покриття не сухе.
other Other Інше, ніж визначено в цьому перерахунку.
packedSnow Packed snow Набитий сніг (сильно вивозиться) на проїжджу

частину.
rime Rime Свіжий сніг (поки мало або без

руху) на проїжджу частину.
roadSurfaceMelting  Road surface melting  Поверхня доріг тане або розтанула через

аномально високих температур.
slippery Slippery Виявлення принаймні

наявності частково або повністю
затверділого водного розчину над датчиком.

slushOnRoad Slush on road Підвищений ризик ковзання через танення
снігу (сльота) на дорозі.

slushStrings Slush strings Талий сніг (слиз)  на
проїжджій частині утворюється в колісні колії.

snow Snow Свіжий сніг (поки мало або без
руху) на проїжджу частину.

snowDrifts Snow drifts Здійснюється снігопад, або наявні плями
глибокого снігу через більш ранні занесення.

snowOnPavement Snow on pavement Сніг на пішохідному бруку.
snowOnTheRoad Snow on the road Сніг лежить на дорожньому покритті.
streamingWater Streaming water Від (2 мм) товщини водної плівки над

датчиком.
surfaceWater Surface water Вода спочиває на проїжджій частині, що

підвищує небезпеку для транспортних засобів.
wet Wet Від (0,2 мм) товщини водної плівки

над датчиком
wetAndIcyRoad Wet and icy road Підвищений ризик ковзання через

частково талу, мокру дорогу з
насипаним снігом та льодом, або дощ, що
падає на насичений сніг та лід.

wetIcyPavement Wet icy pavement Частково тане, мокре пішохідне покриття з
насипаним снігом та льодом, або дощ, що
падає на насичений сніг та лід.
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A.4.59 <<D2Enumeration>> WinterEquipmentManagementTypeEnum
Інструкції щодо використання зимового обладнання.

Таблиця A.91— Значення в складі переліку
WinterEquipmentManagementTypeEnum

Назва значення у
складі переліку Позначення Визначення

doNotUseStudTyres Do not use stud tyres Не використовуйте шпильки.
other Other Інше, ніж визначено в цьому

перерахунку.
useSnowChains Use snow chains Використовуйте ланцюги для снігу.
useSnowChainsOrTyr
es

Use snow chains or
tyres

Використовуйте снігові ланцюги або снігові
шини.

useSnowTyres Use snow tyres Використовуйте снігові шини.
winterEquipmentOnB
oardRequired

Winter equipment on
board required

Перевезення зимового
обладнання (снігові ланцюги та/або
снігові шини) обов'язкове.
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ДОДАТОК B
(обов’язковий)

XML схема з прив’язкою до ситуації

B.1 Оглад
Цей додаток використовують при використанні кодування XML. Яка

має пряме відношення до імпортування схем XML “Common” та

“LocationReferencing”. Ці схеми наведені в EN 16157-7 та FprEN 16157-2

тому в цьому додатку не дублюють.

Як вказано в EN 16157-1, ця схема може бути розширена за

допомогою Extensions. Таке розширення потрібно використовувати з

дотриманням вимог, що вказані в п.8  EN 16157-1.

Представлені дані, що підтверджують відповідність цієї частини і,

зокрема, цього Додатка, повинні мати позитивну реакцію на схему,

зазначену в цьому Додатку, включаючи будь-які допустимі розширення

рівня В.

B.2 Схема XML
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="no"?>
<xs:schema elementFormDefault="qualified" attributeFormDefault="unqualified"
xmlns:sit="http://datex2.eu/schema/3/situation" version="3.0"
targetNamespace=http://datex2.eu/schema/3/situation
xmlns:com=http://datex2.eu/schema/3/common
xmlns:loc=http://datex2.eu/schema/3/locationReferencing
xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
    <xs:import namespace=http://datex2.eu/schema/3/locationReferencing
schemaLocation="DATEXII_3_LocationReferencing.xsd" />
    <xs:import namespace=http://datex2.eu/schema/3/common
schemaLocation="DATEXII_3_Common.xsd" />
    <xs:complexType name="_AbnormalTrafficTypeEnum">
        <xs:simpleContent>
            <xs:extension base="sit:AbnormalTrafficTypeEnum">
                <xs:attribute name="_extendedValue" type="xs:string" />
            </xs:extension>
        </xs:simpleContent>
    </xs:complexType>
    <xs:complexType name="_AccidentCauseEnum">
        <xs:simpleContent>
            <xs:extension base="sit:AccidentCauseEnum">
                <xs:attribute name="_extendedValue" type="xs:string" />
            </xs:extension>
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        </xs:simpleContent>
    </xs:complexType>
    <xs:complexType name="_AccidentTypeEnum">
        <xs:simpleContent>
            <xs:extension base="sit:AccidentTypeEnum">
                <xs:attribute name="_extendedValue" type="xs:string" />
            </xs:extension>
        </xs:simpleContent>
    </xs:complexType>
    <xs:complexType name="_AnimalPresenceTypeEnum">
        <xs:simpleContent>
            <xs:extension base="sit:AnimalPresenceTypeEnum">
                <xs:attribute name="_extendedValue" type="xs:string" />
            </xs:extension>
        </xs:simpleContent>
    </xs:complexType>
    <xs:complexType name="_AuthorityOperationTypeEnum">
        <xs:simpleContent>
            <xs:extension base="sit:AuthorityOperationTypeEnum">
                <xs:attribute name="_extendedValue" type="xs:string" />
            </xs:extension>
        </xs:simpleContent>
    </xs:complexType>
    <xs:complexType name="_CauseTypeEnum">
        <xs:simpleContent>
            <xs:extension base="sit:CauseTypeEnum">
                <xs:attribute name="_extendedValue" type="xs:string" />
            </xs:extension>
        </xs:simpleContent>
    </xs:complexType>
    <xs:complexType name="_CollisionTypeEnum">
        <xs:simpleContent>
            <xs:extension base="sit:CollisionTypeEnum">
                <xs:attribute name="_extendedValue" type="xs:string" />
            </xs:extension>
        </xs:simpleContent>
    </xs:complexType>
    <xs:complexType name="_CommentTypeEnum">
        <xs:simpleContent>
            <xs:extension base="sit:CommentTypeEnum">
                <xs:attribute name="_extendedValue" type="xs:string" />
            </xs:extension>
        </xs:simpleContent>
    </xs:complexType>
    <xs:complexType name="_ComplianceOptionEnum">
        <xs:simpleContent>
            <xs:extension base="sit:ComplianceOptionEnum">
                <xs:attribute name="_extendedValue" type="xs:string" />
            </xs:extension>
        </xs:simpleContent>
    </xs:complexType>
    <xs:complexType name="_ConstructionWorkTypeEnum">
        <xs:simpleContent>
            <xs:extension base="sit:ConstructionWorkTypeEnum">
                <xs:attribute name="_extendedValue" type="xs:string" />
            </xs:extension>
        </xs:simpleContent>
    </xs:complexType>
    <xs:complexType name="_DelayBandEnum">
        <xs:simpleContent>
            <xs:extension base="sit:DelayBandEnum">



прДСТУ EN 16157-3:20ХХ

133

                <xs:attribute name="_extendedValue" type="xs:string" />
            </xs:extension>
        </xs:simpleContent>
    </xs:complexType>
    <xs:complexType name="_DelaysTypeEnum">
        <xs:simpleContent>
            <xs:extension base="sit:DelaysTypeEnum">
                <xs:attribute name="_extendedValue" type="xs:string" />
            </xs:extension>
        </xs:simpleContent>
    </xs:complexType>
    <xs:complexType name="_DisturbanceActivityTypeEnum">
        <xs:simpleContent>
            <xs:extension base="sit:DisturbanceActivityTypeEnum">
                <xs:attribute name="_extendedValue" type="xs:string" />
            </xs:extension>
        </xs:simpleContent>
    </xs:complexType>
    <xs:complexType name="_DrivingConditionTypeEnum">
        <xs:simpleContent>
            <xs:extension base="sit:DrivingConditionTypeEnum">
                <xs:attribute name="_extendedValue" type="xs:string" />
            </xs:extension>
        </xs:simpleContent>
    </xs:complexType>
    <xs:complexType name="_EnvironmentalObstructionTypeEnum">
        <xs:simpleContent>
            <xs:extension base="sit:EnvironmentalObstructionTypeEnum">
                <xs:attribute name="_extendedValue" type="xs:string" />
            </xs:extension>
        </xs:simpleContent>
    </xs:complexType>
    <xs:complexType name="_EquipmentOrSystemFaultTypeEnum">
        <xs:simpleContent>
            <xs:extension base="sit:EquipmentOrSystemFaultTypeEnum">
                <xs:attribute name="_extendedValue" type="xs:string" />
            </xs:extension>
        </xs:simpleContent>
    </xs:complexType>
    <xs:complexType name="_EquipmentOrSystemTypeEnum">
        <xs:simpleContent>
            <xs:extension base="sit:EquipmentOrSystemTypeEnum">
                <xs:attribute name="_extendedValue" type="xs:string" />
            </xs:extension>
        </xs:simpleContent>
    </xs:complexType>
    <xs:complexType name="_GeneralInstructionToRoadUsersTypeEnum">
        <xs:simpleContent>
            <xs:extension base="sit:GeneralInstructionToRoadUsersTypeEnum">
                <xs:attribute name="_extendedValue" type="xs:string" />
            </xs:extension>
        </xs:simpleContent>
    </xs:complexType>
    <xs:complexType name="_GeneralNetworkManagementTypeEnum">
        <xs:simpleContent>
            <xs:extension base="sit:GeneralNetworkManagementTypeEnum">
                <xs:attribute name="_extendedValue" type="xs:string" />
            </xs:extension>
        </xs:simpleContent>
    </xs:complexType>
    <xs:complexType name="_InfrastructureDamageTypeEnum">
        <xs:simpleContent>
            <xs:extension base="sit:InfrastructureDamageTypeEnum">
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                <xs:attribute name="_extendedValue" type="xs:string" />
            </xs:extension>
        </xs:simpleContent>
    </xs:complexType>
    <xs:complexType name="_InjuryStatusTypeEnum">
        <xs:simpleContent>
            <xs:extension base="sit:InjuryStatusTypeEnum">
                <xs:attribute name="_extendedValue" type="xs:string" />
            </xs:extension>
        </xs:simpleContent>
    </xs:complexType>
    <xs:complexType name="_InvolvementRolesEnum">
        <xs:simpleContent>
            <xs:extension base="sit:InvolvementRolesEnum">
                <xs:attribute name="_extendedValue" type="xs:string" />
            </xs:extension>
        </xs:simpleContent>
    </xs:complexType>
    <xs:complexType name="_MaintenanceVehicleActionsEnum">
        <xs:simpleContent>
            <xs:extension base="sit:MaintenanceVehicleActionsEnum">
                <xs:attribute name="_extendedValue" type="xs:string" />
            </xs:extension>
        </xs:simpleContent>
    </xs:complexType>
    <xs:complexType name="_MobilityTypeEnum">
        <xs:simpleContent>
            <xs:extension base="sit:MobilityTypeEnum">
                <xs:attribute name="_extendedValue" type="xs:string" />
            </xs:extension>
        </xs:simpleContent>
    </xs:complexType>
    <xs:complexType name="_NonWeatherRelatedRoadConditionTypeEnum">
        <xs:simpleContent>
            <xs:extension base="sit:NonWeatherRelatedRoadConditionTypeEnum">
                <xs:attribute name="_extendedValue" type="xs:string" />
            </xs:extension>
        </xs:simpleContent>
    </xs:complexType>
    <xs:complexType name="_ObstructionTypeEnum">
        <xs:simpleContent>
            <xs:extension base="sit:ObstructionTypeEnum">
                <xs:attribute name="_extendedValue" type="xs:string" />
            </xs:extension>
        </xs:simpleContent>
    </xs:complexType>
    <xs:complexType name="_OperatorActionOriginEnum">
        <xs:simpleContent>
            <xs:extension base="sit:OperatorActionOriginEnum">
                <xs:attribute name="_extendedValue" type="xs:string" />
            </xs:extension>
        </xs:simpleContent>
    </xs:complexType>
    <xs:complexType name="_OperatorActionStatusEnum">
        <xs:simpleContent>
            <xs:extension base="sit:OperatorActionStatusEnum">
                <xs:attribute name="_extendedValue" type="xs:string" />
            </xs:extension>
        </xs:simpleContent>
    </xs:complexType>
    <xs:complexType name="_PersonCategoryEnum">
        <xs:simpleContent>
            <xs:extension base="sit:PersonCategoryEnum">
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                <xs:attribute name="_extendedValue" type="xs:string" />
            </xs:extension>
        </xs:simpleContent>
    </xs:complexType>
    <xs:complexType name="_PlacesEnum">
        <xs:simpleContent>
            <xs:extension base="sit:PlacesEnum">
                <xs:attribute name="_extendedValue" type="xs:string" />
            </xs:extension>
        </xs:simpleContent>
    </xs:complexType>
    <xs:complexType name="_PoorEnvironmentTypeEnum">
        <xs:simpleContent>
            <xs:extension base="sit:PoorEnvironmentTypeEnum">
                <xs:attribute name="_extendedValue" type="xs:string" />
            </xs:extension>
        </xs:simpleContent>
    </xs:complexType>
    <xs:complexType name="_ProbabilityOfOccurrenceEnum">
        <xs:simpleContent>
            <xs:extension base="sit:ProbabilityOfOccurrenceEnum">
                <xs:attribute name="_extendedValue" type="xs:string" />
            </xs:extension>
        </xs:simpleContent>
    </xs:complexType>
    <xs:complexType name="_RelativeTrafficFlowEnum">
        <xs:simpleContent>
            <xs:extension base="sit:RelativeTrafficFlowEnum">
                <xs:attribute name="_extendedValue" type="xs:string" />
            </xs:extension>
        </xs:simpleContent>
    </xs:complexType>
    <xs:complexType name="_ReroutingManagementTypeEnum">
        <xs:simpleContent>
            <xs:extension base="sit:ReroutingManagementTypeEnum">
                <xs:attribute name="_extendedValue" type="xs:string" />
            </xs:extension>
        </xs:simpleContent>
    </xs:complexType>
    <xs:complexType name="_RoadMaintenanceTypeEnum">
        <xs:simpleContent>
            <xs:extension base="sit:RoadMaintenanceTypeEnum">
                <xs:attribute name="_extendedValue" type="xs:string" />
            </xs:extension>
        </xs:simpleContent>
    </xs:complexType>
    <xs:complexType name="_RoadOperatorServiceDisruptionTypeEnum">
        <xs:simpleContent>
            <xs:extension base="sit:RoadOperatorServiceDisruptionTypeEnum">
                <xs:attribute name="_extendedValue" type="xs:string" />
            </xs:extension>
        </xs:simpleContent>
    </xs:complexType>
    <xs:complexType name="_RoadOrCarriagewayOrLaneManagementTypeEnum">
        <xs:simpleContent>
            <xs:extension base="sit:RoadOrCarriagewayOrLaneManagementTypeEnum">
                <xs:attribute name="_extendedValue" type="xs:string" />
            </xs:extension>
        </xs:simpleContent>
    </xs:complexType>
    <xs:complexType name="_RoadsideAssistanceTypeEnum">
        <xs:simpleContent>
            <xs:extension base="sit:RoadsideAssistanceTypeEnum">
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                <xs:attribute name="_extendedValue" type="xs:string" />
            </xs:extension>
        </xs:simpleContent>
    </xs:complexType>
    <xs:complexType name="_RoadworksDurationEnum">
        <xs:simpleContent>
            <xs:extension base="sit:RoadworksDurationEnum">
                <xs:attribute name="_extendedValue" type="xs:string" />
            </xs:extension>
        </xs:simpleContent>
    </xs:complexType>
    <xs:complexType name="_RoadworksScaleEnum">
        <xs:simpleContent>
            <xs:extension base="sit:RoadworksScaleEnum">
                <xs:attribute name="_extendedValue" type="xs:string" />
            </xs:extension>
        </xs:simpleContent>
    </xs:complexType>
    <xs:complexType name="_ServiceDisruptionTypeEnum">
        <xs:simpleContent>
            <xs:extension base="sit:ServiceDisruptionTypeEnum">
                <xs:attribute name="_extendedValue" type="xs:string" />
            </xs:extension>
        </xs:simpleContent>
    </xs:complexType>
    <xs:complexType name="_SeverityEnum">
        <xs:simpleContent>
            <xs:extension base="sit:SeverityEnum">
                <xs:attribute name="_extendedValue" type="xs:string" />
            </xs:extension>
        </xs:simpleContent>
    </xs:complexType>
    <xs:complexType name="_SituationRecordVersionedReference">
        <xs:complexContent>
            <xs:extension base="com:VersionedReference">
                <xs:attribute name="targetClass" type="xs:string" use="required"
fixed="sit:SituationRecord" />
            </xs:extension>
        </xs:complexContent>
    </xs:complexType>
    <xs:complexType name="_SituationVersionedReference">
        <xs:complexContent>
            <xs:extension base="com:VersionedReference">
                <xs:attribute name="targetClass" type="xs:string" use="required"
fixed="sit:Situation" />
            </xs:extension>
        </xs:complexContent>
    </xs:complexType>
    <xs:complexType name="_SpeedManagementTypeEnum">
        <xs:simpleContent>
            <xs:extension base="sit:SpeedManagementTypeEnum">
                <xs:attribute name="_extendedValue" type="xs:string" />
            </xs:extension>
        </xs:simpleContent>
    </xs:complexType>
    <xs:complexType name="_SubjectTypeOfWorksEnum">
        <xs:simpleContent>
            <xs:extension base="sit:SubjectTypeOfWorksEnum">
                <xs:attribute name="_extendedValue" type="xs:string" />
            </xs:extension>
        </xs:simpleContent>
    </xs:complexType>
    <xs:complexType name="_TrafficConstrictionTypeEnum">
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        <xs:simpleContent>
            <xs:extension base="sit:TrafficConstrictionTypeEnum">
                <xs:attribute name="_extendedValue" type="xs:string" />
            </xs:extension>
        </xs:simpleContent>
    </xs:complexType>
    <xs:complexType name="_TrafficFlowCharacteristicsEnum">
        <xs:simpleContent>
            <xs:extension base="sit:TrafficFlowCharacteristicsEnum">
                <xs:attribute name="_extendedValue" type="xs:string" />
            </xs:extension>
        </xs:simpleContent>
    </xs:complexType>
    <xs:complexType name="_TrafficTypeEnum">
        <xs:simpleContent>
            <xs:extension base="sit:TrafficTypeEnum">
                <xs:attribute name="_extendedValue" type="xs:string" />
            </xs:extension>
        </xs:simpleContent>
    </xs:complexType>
    <xs:complexType name="_TransitServiceInformationEnum">
        <xs:simpleContent>
            <xs:extension base="sit:TransitServiceInformationEnum">
                <xs:attribute name="_extendedValue" type="xs:string" />
            </xs:extension>
        </xs:simpleContent>
    </xs:complexType>
    <xs:complexType name="_TransitServiceTypeEnum">
        <xs:simpleContent>
            <xs:extension base="sit:TransitServiceTypeEnum">
                <xs:attribute name="_extendedValue" type="xs:string" />
            </xs:extension>
        </xs:simpleContent>
    </xs:complexType>
    <xs:complexType name="_VehicleObstructionTypeEnum">
        <xs:simpleContent>
            <xs:extension base="sit:VehicleObstructionTypeEnum">
                <xs:attribute name="_extendedValue" type="xs:string" />
            </xs:extension>
        </xs:simpleContent>
    </xs:complexType>
    <xs:complexType name="_VehicleProblemCauseEnum">
        <xs:simpleContent>
            <xs:extension base="sit:VehicleProblemCauseEnum">
                <xs:attribute name="_extendedValue" type="xs:string" />
            </xs:extension>
        </xs:simpleContent>
    </xs:complexType>
    <xs:complexType name="AbnormalTraffic">
        <xs:complexContent>
            <xs:extension base="sit:TrafficElement">
                <xs:sequence>
                    <xs:element name="abnormalTrafficType" type="sit:_AbnormalTrafficTypeEnum"
minOccurs="0" maxOccurs="1" />
                    <xs:element name="numberOfVehiclesWaiting" type="com:NonNegativeInteger"
minOccurs="0" maxOccurs="1" />
                    <xs:element name="queueLength" type="com:MetresAsNonNegativeInteger"
minOccurs="0" maxOccurs="1" />
                    <xs:element name="relativeTrafficFlow" type="sit:_RelativeTrafficFlowEnum"
minOccurs="0" maxOccurs="1" />
                    <xs:element name="trafficFlowCharacteristics"
type="sit:_TrafficFlowCharacteristicsEnum" minOccurs="0" maxOccurs="1" />
                    <xs:element name="trafficTrendType" type="com:_TrafficTrendTypeEnum"
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minOccurs="0" maxOccurs="1" />
                    <xs:element name="_abnormalTrafficExtension" type="com:_ExtensionType"
minOccurs="0" />
                </xs:sequence>
            </xs:extension>
        </xs:complexContent>
    </xs:complexType>
    <xs:simpleType name="AbnormalTrafficTypeEnum">
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:enumeration value="_extended" />
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
    <xs:complexType name="Accident">
        <xs:complexContent>
            <xs:extension base="sit:TrafficElement">
                <xs:sequence>
                    <xs:element name="accidentCause" type="sit:_AccidentCauseEnum" minOccurs="0"
maxOccurs="1" />
                    <xs:element name="accidentType" type="sit:_AccidentTypeEnum" minOccurs="1"
maxOccurs="unbounded" />
                    <xs:element name="collisionType" type="sit:_CollisionTypeEnum" minOccurs="0"
maxOccurs="1" />
                    <xs:element name="totalNumberOfPeopleInvolved" type="com:NonNegativeInteger"
minOccurs="0" maxOccurs="1" />
                    <xs:element name="totalNumberOfVehiclesInvolved" type="com:NonNegativeInteger"
minOccurs="0" maxOccurs="1" />
                    <xs:element name="_accidentExtension" type="com:_ExtensionType" minOccurs="0"
/>
                </xs:sequence>
            </xs:extension>
        </xs:complexContent>
    </xs:complexType>
    <xs:simpleType name="AccidentCauseEnum">
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:enumeration value="_extended" />
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
    <xs:simpleType name="AccidentTypeEnum">
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:enumeration value="_extended" />
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
    <xs:complexType name="Activity" abstract="true">
        <xs:complexContent>
            <xs:extension base="sit:TrafficElement">
                <xs:sequence>
                    <xs:element name="_activityExtension" type="com:_ExtensionType" minOccurs="0"
/>
                </xs:sequence>
            </xs:extension>
        </xs:complexContent>
    </xs:complexType>
    <xs:complexType name="AnimalPresenceObstruction">
        <xs:complexContent>
            <xs:extension base="sit:Obstruction">
                <xs:sequence>
                    <xs:element name="alive" type="com:Boolean" minOccurs="0" maxOccurs="1" />
                    <xs:element name="animalPresenceType" type="sit:_AnimalPresenceTypeEnum"
minOccurs="1" maxOccurs="1" />
                    <xs:element name="_animalPresenceObstructionExtension"
type="com:_ExtensionType" minOccurs="0" />
                </xs:sequence>
            </xs:extension>
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        </xs:complexContent>
    </xs:complexType>
    <xs:simpleType name="AnimalPresenceTypeEnum">
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:enumeration value="_extended" />
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
    <xs:complexType name="AuthorityOperation">
        <xs:complexContent>
            <xs:extension base="sit:Activity">
                <xs:sequence>
                    <xs:element name="authorityOperationType"
type="sit:_AuthorityOperationTypeEnum" minOccurs="1" maxOccurs="1" />
                    <xs:element name="_authorityOperationExtension" type="com:_ExtensionType"
minOccurs="0" />
                </xs:sequence>
            </xs:extension>
        </xs:complexContent>
    </xs:complexType>
    <xs:simpleType name="AuthorityOperationTypeEnum">
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:enumeration value="_extended" />
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
    <xs:complexType name="Cause">
        <xs:sequence>
            <xs:element name="causeDescription" type="com:MultilingualString" minOccurs="0"
maxOccurs="1" />
            <xs:element name="causeType" type="sit:_CauseTypeEnum" minOccurs="0" maxOccurs="1"
/>
            <xs:element name="_causeExtension" type="com:_ExtensionType" minOccurs="0" />
        </xs:sequence>
    </xs:complexType>
    <xs:simpleType name="CauseTypeEnum">
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:enumeration value="_extended" />
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
    <xs:simpleType name="CollisionTypeEnum">
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:enumeration value="_extended" />
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
    <xs:complexType name="Comment">
        <xs:sequence>
            <xs:element name="comment" type="com:MultilingualString" minOccurs="1"
maxOccurs="1" />
            <xs:element name="commentDateTime" type="com:DateTime" minOccurs="0" maxOccurs="1"
/>
            <xs:element name="commentType" type="sit:_CommentTypeEnum" minOccurs="0"
maxOccurs="1" />
            <xs:element name="_commentExtension" type="com:_ExtensionType" minOccurs="0" />
        </xs:sequence>
    </xs:complexType>
    <xs:simpleType name="CommentTypeEnum">
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:enumeration value="_extended" />
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
    <xs:simpleType name="ComplianceOptionEnum">
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:enumeration value="_extended" />
        </xs:restriction>
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    </xs:simpleType>
    <xs:complexType name="Conditions">
        <xs:complexContent>
            <xs:extension base="sit:TrafficElement">
                <xs:sequence>
                    <xs:element name="drivingConditionType" type="sit:_DrivingConditionTypeEnum"
minOccurs="0" maxOccurs="1" />
                    <xs:element name="_conditionsExtension" type="com:_ExtensionType"
minOccurs="0" />
                </xs:sequence>
            </xs:extension>
        </xs:complexContent>
    </xs:complexType>
    <xs:complexType name="ConstructionWorks">
        <xs:complexContent>
            <xs:extension base="sit:Roadworks">
                <xs:sequence>
                    <xs:element name="constructionWorkType" type="sit:_ConstructionWorkTypeEnum"
minOccurs="1" maxOccurs="1" />
                    <xs:element name="_constructionWorksExtension" type="com:_ExtensionType"
minOccurs="0" />
                </xs:sequence>
            </xs:extension>
        </xs:complexContent>
    </xs:complexType>
    <xs:simpleType name="ConstructionWorkTypeEnum">
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:enumeration value="_extended" />
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
    <xs:simpleType name="DelayBandEnum">
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:enumeration value="_extended" />
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
    <xs:complexType name="Delays">
        <xs:sequence>
            <xs:element name="delayBand" type="sit:_DelayBandEnum" minOccurs="0" maxOccurs="1"
/>
            <xs:element name="delaysType" type="sit:_DelaysTypeEnum" minOccurs="0"
maxOccurs="1" />
            <xs:element name="delayTimeValue" type="com:Seconds" minOccurs="0" maxOccurs="1"
/>
            <xs:element name="_delaysExtension" type="com:_ExtensionType" minOccurs="0" />
        </xs:sequence>
    </xs:complexType>
    <xs:simpleType name="DelaysTypeEnum">
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:enumeration value="_extended" />
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
    <xs:complexType name="DetailedCauseType">
        <xs:sequence>
            <xs:element name="abnormalTrafficType" type="sit:_AbnormalTrafficTypeEnum"
minOccurs="0" maxOccurs="1" />
            <xs:element name="accidentType" type="sit:_AccidentTypeEnum" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />
            <xs:element name="animalPresenceType" type="sit:_AnimalPresenceTypeEnum"
minOccurs="0" maxOccurs="1" />
            <xs:element name="authorityOperationType" type="sit:_AuthorityOperationTypeEnum"
minOccurs="0" maxOccurs="1" />
            <xs:element name="constructionWorkType" type="sit:_ConstructionWorkTypeEnum"
minOccurs="0" maxOccurs="1" />
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            <xs:element name="disturbanceActivityType" type="sit:_DisturbanceActivityTypeEnum"
minOccurs="0" maxOccurs="1" />
            <xs:element name="drivingConditionType" type="sit:_DrivingConditionTypeEnum"
minOccurs="0" maxOccurs="1" />
            <xs:element name="environmentalObstructionType"
type="sit:_EnvironmentalObstructionTypeEnum" minOccurs="0" maxOccurs="1" />
            <xs:element name="equipmentOrSystemFaultType"
type="sit:_EquipmentOrSystemFaultTypeEnum" minOccurs="0" maxOccurs="1" />
            <xs:element name="generalInstructionToRoadUsersType"
type="sit:_GeneralInstructionToRoadUsersTypeEnum" minOccurs="0" maxOccurs="1" />
            <xs:element name="generalNetworkManagementType"
type="sit:_GeneralNetworkManagementTypeEnum" minOccurs="0" maxOccurs="1" />
            <xs:element name="infrastructureDamageType"
type="sit:_InfrastructureDamageTypeEnum" minOccurs="0" maxOccurs="1" />
            <xs:element name="nonWeatherRelatedRoadConditionType"
type="sit:_NonWeatherRelatedRoadConditionTypeEnum" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"
/>
            <xs:element name="obstructionType" type="sit:_ObstructionTypeEnum" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />
            <xs:element name="poorEnvironmentType" type="sit:_PoorEnvironmentTypeEnum"
minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
            <xs:element name="publicEventType" type="com:_PublicEventTypeEnum" minOccurs="0"
maxOccurs="1" />
            <xs:element name="reroutingManagementType" type="sit:_ReroutingManagementTypeEnum"
minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
            <xs:element name="roadMaintenanceType" type="sit:_RoadMaintenanceTypeEnum"
minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
            <xs:element name="roadOperatorServiceDisruptionType"
type="sit:_RoadOperatorServiceDisruptionTypeEnum" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
            <xs:element name="roadOrCarriagewayOrLaneManagementType"
type="sit:_RoadOrCarriagewayOrLaneManagementTypeEnum" minOccurs="0" maxOccurs="1" />
            <xs:element name="roadsideAssistanceType" type="sit:_RoadsideAssistanceTypeEnum"
minOccurs="0" maxOccurs="1" />
            <xs:element name="roadsideServiceDisruptionType"
type="sit:_ServiceDisruptionTypeEnum" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
            <xs:element name="speedManagementType" type="sit:_SpeedManagementTypeEnum"
minOccurs="0" maxOccurs="1" />
            <xs:element name="transitServiceInformation"
type="sit:_TransitServiceInformationEnum" minOccurs="0" maxOccurs="1" />
            <xs:element name="vehicleObstructionType" type="sit:_VehicleObstructionTypeEnum"
minOccurs="0" maxOccurs="1" />
            <xs:element name="weatherRelatedRoadConditionType"
type="com:_WeatherRelatedRoadConditionTypeEnum" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
            <xs:element name="winterEquipmentManagementType"
type="com:_WinterEquipmentManagementTypeEnum" minOccurs="0" maxOccurs="1" />
            <xs:element name="_detailedCauseTypeExtension" type="com:_ExtensionType"
minOccurs="0" />
        </xs:sequence>
    </xs:complexType>
    <xs:complexType name="DisturbanceActivity">
        <xs:complexContent>
            <xs:extension base="sit:Activity">
                <xs:sequence>
                    <xs:element name="disturbanceActivityType"
type="sit:_DisturbanceActivityTypeEnum" minOccurs="1" maxOccurs="1" />
                    <xs:element name="_disturbanceActivityExtension" type="com:_ExtensionType"
minOccurs="0" />
                </xs:sequence>
            </xs:extension>
        </xs:complexContent>
    </xs:complexType>
    <xs:simpleType name="DisturbanceActivityTypeEnum">
        <xs:restriction base="xs:string">
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            <xs:enumeration value="_extended" />
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
    <xs:simpleType name="DrivingConditionTypeEnum">
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:enumeration value="_extended" />
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
    <xs:complexType name="EnvironmentalObstruction">
        <xs:complexContent>
            <xs:extension base="sit:Obstruction">
                <xs:sequence>
                    <xs:element name="depth" type="com:MetresAsFloat" minOccurs="0" maxOccurs="1"
/>
                    <xs:element name="environmentalObstructionType"
type="sit:_EnvironmentalObstructionTypeEnum" minOccurs="1" maxOccurs="1" />
                    <xs:element name="_environmentalObstructionExtension"
type="com:_ExtensionType" minOccurs="0" />
                </xs:sequence>
            </xs:extension>
        </xs:complexContent>
    </xs:complexType>
    <xs:simpleType name="EnvironmentalObstructionTypeEnum">
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:enumeration value="_extended" />
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
    <xs:complexType name="EquipmentOrSystemFault">
        <xs:complexContent>
            <xs:extension base="sit:TrafficElement">
                <xs:sequence>
                    <xs:element name="equipmentOrSystemFaultType"
type="sit:_EquipmentOrSystemFaultTypeEnum" minOccurs="1" maxOccurs="1" />
                    <xs:element name="faultyEquipmentOrSystemType"
type="sit:_EquipmentOrSystemTypeEnum" minOccurs="1" maxOccurs="1" />
                    <xs:element name="_equipmentOrSystemFaultExtension" type="com:_ExtensionType"
minOccurs="0" />
                </xs:sequence>
            </xs:extension>
        </xs:complexContent>
    </xs:complexType>
    <xs:simpleType name="EquipmentOrSystemFaultTypeEnum">
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:enumeration value="_extended" />
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
    <xs:simpleType name="EquipmentOrSystemTypeEnum">
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:enumeration value="_extended" />
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
    <xs:complexType name="GeneralInstructionOrMessageToRoadUsers">
        <xs:complexContent>
            <xs:extension base="sit:NetworkManagement">
                <xs:sequence>
                    <xs:element name="generalInstructionToRoadUsersType"
type="sit:_GeneralInstructionToRoadUsersTypeEnum" minOccurs="0" maxOccurs="1" />
                    <xs:element name="generalMessageToRoadUsers" type="com:MultilingualString"
minOccurs="0" maxOccurs="1" />
                    <xs:element name="_generalInstructionOrMessageToRoadUsersExtension"
type="com:_ExtensionType" minOccurs="0" />
                </xs:sequence>
            </xs:extension>
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        </xs:complexContent>
    </xs:complexType>
    <xs:simpleType name="GeneralInstructionToRoadUsersTypeEnum">
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:enumeration value="_extended" />
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
    <xs:complexType name="GeneralNetworkManagement">
        <xs:complexContent>
            <xs:extension base="sit:NetworkManagement">
                <xs:sequence>
                    <xs:element name="generalNetworkManagementType"
type="sit:_GeneralNetworkManagementTypeEnum" minOccurs="1" maxOccurs="1" />
                    <xs:element name="trafficManuallyDirectedBy" type="sit:_PersonCategoryEnum"
minOccurs="0" maxOccurs="1" />
                    <xs:element name="_generalNetworkManagementExtension"
type="com:_ExtensionType" minOccurs="0" />
                </xs:sequence>
            </xs:extension>
        </xs:complexContent>
    </xs:complexType>
    <xs:simpleType name="GeneralNetworkManagementTypeEnum">
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:enumeration value="_extended" />
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
    <xs:complexType name="GeneralObstruction">
        <xs:complexContent>
            <xs:extension base="sit:Obstruction">
                <xs:sequence>
                    <xs:element name="obstructionType" type="sit:_ObstructionTypeEnum"
minOccurs="1" maxOccurs="unbounded" />
                    <xs:element name="_generalObstructionExtension" type="com:_ExtensionType"
minOccurs="0" />
                </xs:sequence>
            </xs:extension>
        </xs:complexContent>
    </xs:complexType>
    <xs:complexType name="GenericSituationRecord">
        <xs:complexContent>
            <xs:extension base="sit:SituationRecord">
                <xs:sequence>
                    <xs:element name="genericSituationRecordName" type="com:String" minOccurs="1"
maxOccurs="1" />
                    <xs:element name="_genericSituationRecordExtension" type="com:_ExtensionType"
minOccurs="0" />
                </xs:sequence>
            </xs:extension>
        </xs:complexContent>
    </xs:complexType>
    <xs:complexType name="GroupOfPeopleInvolved">
        <xs:sequence>
            <xs:element name="numberOfPeople" type="com:NonNegativeInteger" minOccurs="0"
maxOccurs="1" />
            <xs:element name="injuryStatusType" type="sit:_InjuryStatusTypeEnum" minOccurs="0"
maxOccurs="1" />
            <xs:element name="involvementRole" type="sit:_InvolvementRolesEnum" minOccurs="0"
maxOccurs="1" />
            <xs:element name="categoryOfPeopleInvolved" type="sit:_PersonCategoryEnum"
minOccurs="0" maxOccurs="1" />
            <xs:element name="_groupOfPeopleInvolvedExtension" type="com:_ExtensionType"
minOccurs="0" />
        </xs:sequence>
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    </xs:complexType>
    <xs:complexType name="Impact">
        <xs:sequence>
            <xs:element name="capacityRemaining" type="com:Percentage" minOccurs="0"
maxOccurs="1" />
            <xs:element name="numberOfLanesRestricted" type="com:NonNegativeInteger"
minOccurs="0" maxOccurs="1" />
            <xs:element name="numberOfOperationalLanes" type="com:NonNegativeInteger"
minOccurs="0" maxOccurs="1" />
            <xs:element name="residualLaneWidth" type="com:MetresAsFloat" minOccurs="0"
maxOccurs="1" />
            <xs:element name="residualRoadWidth" type="com:MetresAsFloat" minOccurs="0"
maxOccurs="1" />
            <xs:element name="_impactExtension" type="com:_ExtensionType" minOccurs="0" />
        </xs:sequence>
    </xs:complexType>
    <xs:complexType name="InfrastructureDamageObstruction">
        <xs:complexContent>
            <xs:extension base="sit:Obstruction">
                <xs:sequence>
                    <xs:element name="infrastructureDamageType"
type="sit:_InfrastructureDamageTypeEnum" minOccurs="1" maxOccurs="1" />
                    <xs:element name="_infrastructureDamageObstructionExtension"
type="com:_ExtensionType" minOccurs="0" />
                </xs:sequence>
            </xs:extension>
        </xs:complexContent>
    </xs:complexType>
    <xs:simpleType name="InfrastructureDamageTypeEnum">
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:enumeration value="_extended" />
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
    <xs:simpleType name="InjuryStatusTypeEnum">
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:enumeration value="_extended" />
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
    <xs:simpleType name="InvolvementRolesEnum">
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:enumeration value="_extended" />
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
    <xs:simpleType name="MaintenanceVehicleActionsEnum">
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:enumeration value="_extended" />
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
    <xs:complexType name="MaintenanceVehicles">
        <xs:sequence>
            <xs:element name="numberOfMaintenanceVehicles" type="com:NonNegativeInteger"
minOccurs="0" maxOccurs="1" />
            <xs:element name="maintenanceVehicleActions"
type="sit:_MaintenanceVehicleActionsEnum" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
            <xs:element name="_maintenanceVehiclesExtension" type="com:_ExtensionType"
minOccurs="0" />
        </xs:sequence>
    </xs:complexType>
    <xs:complexType name="MaintenanceWorks">
        <xs:complexContent>
            <xs:extension base="sit:Roadworks">
                <xs:sequence>
                    <xs:element name="roadMaintenanceType" type="sit:_RoadMaintenanceTypeEnum"



прДСТУ EN 16157-3:20ХХ

145

minOccurs="1" maxOccurs="unbounded" />
                    <xs:element name="_maintenanceWorksExtension" type="com:_ExtensionType"
minOccurs="0" />
                </xs:sequence>
            </xs:extension>
        </xs:complexContent>
    </xs:complexType>
    <xs:complexType name="Mobility">
        <xs:sequence>
            <xs:element name="mobilityType" type="sit:_MobilityTypeEnum" minOccurs="1"
maxOccurs="1" />
            <xs:element name="speed" type="com:KilometresPerHour" minOccurs="0" maxOccurs="1"
/>
            <xs:element name="_mobilityExtension" type="com:_ExtensionType" minOccurs="0" />
        </xs:sequence>
    </xs:complexType>
    <xs:simpleType name="MobilityTypeEnum">
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:enumeration value="_extended" />
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
    <xs:complexType name="NetworkManagement" abstract="true">
        <xs:complexContent>
            <xs:extension base="sit:OperatorAction">
                <xs:sequence>
                    <xs:element name="complianceOption" type="sit:_ComplianceOptionEnum"
minOccurs="1" maxOccurs="1" />
                    <xs:element name="applicableForTrafficDirection" type="loc:_DirectionEnum"
minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
                    <xs:element name="applicableForTrafficType" type="sit:_TrafficTypeEnum"
minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
                    <xs:element name="placesAtWhichApplicable" type="sit:_PlacesEnum"
minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
                    <xs:element name="automaticallyInitiated" type="com:Boolean" minOccurs="0"
maxOccurs="1" />
                    <xs:element name="_networkManagementExtension" type="com:_ExtensionType"
minOccurs="0" />
                </xs:sequence>
            </xs:extension>
        </xs:complexContent>
    </xs:complexType>
    <xs:complexType name="NonWeatherRelatedRoadConditions">
        <xs:complexContent>
            <xs:extension base="sit:RoadSurfaceConditions">
                <xs:sequence>
                    <xs:element name="nonWeatherRelatedRoadConditionType"
type="sit:_NonWeatherRelatedRoadConditionTypeEnum" minOccurs="1" maxOccurs="unbounded"
/>
                    <xs:element name="_nonWeatherRelatedRoadConditionsExtension"
type="com:_ExtensionType" minOccurs="0" />
                </xs:sequence>
            </xs:extension>
        </xs:complexContent>
    </xs:complexType>
    <xs:simpleType name="NonWeatherRelatedRoadConditionTypeEnum">
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:enumeration value="_extended" />
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
    <xs:complexType name="Obstruction" abstract="true">
        <xs:complexContent>
            <xs:extension base="sit:TrafficElement">
                <xs:sequence>
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                    <xs:element name="numberOfObstructions" type="com:NonNegativeInteger"
minOccurs="0" maxOccurs="1" />
                    <xs:element name="_obstructionExtension" type="com:_ExtensionType"
minOccurs="0" />
                </xs:sequence>
            </xs:extension>
        </xs:complexContent>
    </xs:complexType>
    <xs:simpleType name="ObstructionTypeEnum">
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:enumeration value="_extended" />
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
    <xs:complexType name="OperatorAction" abstract="true">
        <xs:complexContent>
            <xs:extension base="sit:SituationRecord">
                <xs:sequence>
                    <xs:element name="actionOrigin" type="sit:_OperatorActionOriginEnum"
minOccurs="0" maxOccurs="1" />
                    <xs:element name="actionPlanIdentifier" type="com:String" minOccurs="0"
maxOccurs="1" />
                    <xs:element name="operatorActionStatus" type="sit:_OperatorActionStatusEnum"
minOccurs="0" maxOccurs="1" />
                    <xs:element name="_operatorActionExtension" type="com:_ExtensionType"
minOccurs="0" />
                </xs:sequence>
            </xs:extension>
        </xs:complexContent>
    </xs:complexType>
    <xs:simpleType name="OperatorActionOriginEnum">
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:enumeration value="_extended" />
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
    <xs:simpleType name="OperatorActionStatusEnum">
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:enumeration value="_extended" />
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
    <xs:simpleType name="PersonCategoryEnum">
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:enumeration value="_extended" />
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
    <xs:simpleType name="PlacesEnum">
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:enumeration value="_extended" />
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
    <xs:complexType name="PoorEnvironmentConditions">
        <xs:complexContent>
            <xs:extension base="sit:Conditions">
                <xs:sequence>
                    <xs:element name="poorEnvironmentType" type="sit:_PoorEnvironmentTypeEnum"
minOccurs="1" maxOccurs="unbounded" />
                    <xs:element name="_poorEnvironmentConditionsExtension"
type="com:_ExtensionType" minOccurs="0" />
                </xs:sequence>
            </xs:extension>
        </xs:complexContent>
    </xs:complexType>
    <xs:simpleType name="PoorEnvironmentTypeEnum">
        <xs:restriction base="xs:string">
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            <xs:enumeration value="_extended" />
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
    <xs:simpleType name="ProbabilityOfOccurrenceEnum">
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:enumeration value="_extended" />
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
    <xs:complexType name="PublicEvent">
        <xs:complexContent>
            <xs:extension base="sit:Activity">
                <xs:sequence>
                    <xs:element name="publicEventType" type="com:_PublicEventTypeEnum"
minOccurs="1" maxOccurs="1" />
                    <xs:element name="venueName" type="com:MultilingualString" minOccurs="0"
maxOccurs="1" />
                    <xs:element name="_publicEventExtension" type="com:_ExtensionType"
minOccurs="0" />
                </xs:sequence>
            </xs:extension>
        </xs:complexContent>
    </xs:complexType>
    <xs:simpleType name="RelativeTrafficFlowEnum">
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:enumeration value="_extended" />
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
    <xs:complexType name="ReroutingManagement">
        <xs:complexContent>
            <xs:extension base="sit:NetworkManagement">
                <xs:sequence>
                    <xs:element name="reroutingManagementType"
type="sit:_ReroutingManagementTypeEnum" minOccurs="1" maxOccurs="unbounded" />
                    <xs:element name="reroutingItineraryDescription" type="com:MultilingualString"
minOccurs="0" maxOccurs="1" />
                    <xs:element name="signedRerouting" type="com:Boolean" minOccurs="0"
maxOccurs="1" />
                    <xs:element name="alternativeRouteIdentifier" type="com:String" minOccurs="0"
maxOccurs="1" />
                    <xs:element name="entry" type="com:String" minOccurs="0" maxOccurs="1" />
                    <xs:element name="exit" type="com:String" minOccurs="0" maxOccurs="1" />
                    <xs:element name="roadOrJunctionNumber" type="com:String" minOccurs="0"
maxOccurs="1" />
                    <xs:element name="_reroutingManagementExtension" type="com:_ExtensionType"
minOccurs="0" />
                </xs:sequence>
            </xs:extension>
        </xs:complexContent>
    </xs:complexType>
    <xs:simpleType name="ReroutingManagementTypeEnum">
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:enumeration value="_extended" />
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
    <xs:simpleType name="RoadMaintenanceTypeEnum">
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:enumeration value="_extended" />
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
    <xs:complexType name="RoadOperatorServiceDisruption">
        <xs:complexContent>
            <xs:extension base="sit:ServiceInformation">
                <xs:sequence>
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                    <xs:element name="roadOperatorServiceDisruptionType"
type="sit:_RoadOperatorServiceDisruptionTypeEnum" minOccurs="1" maxOccurs="unbounded" />
                    <xs:element name="_roadOperatorServiceDisruptionExtension"
type="com:_ExtensionType" minOccurs="0" />
                </xs:sequence>
            </xs:extension>
        </xs:complexContent>
    </xs:complexType>
    <xs:simpleType name="RoadOperatorServiceDisruptionTypeEnum">
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:enumeration value="_extended" />
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
    <xs:complexType name="RoadOrCarriagewayOrLaneManagement">
        <xs:complexContent>
            <xs:extension base="sit:NetworkManagement">
                <xs:sequence>
                    <xs:element name="roadOrCarriagewayOrLaneManagementType"
type="sit:_RoadOrCarriagewayOrLaneManagementTypeEnum" minOccurs="1" maxOccurs="1" />
                    <xs:element name="minimumCarOccupancy" type="com:NonNegativeInteger"
minOccurs="0" maxOccurs="1" />
                    <xs:element name="_roadOrCarriagewayOrLaneManagementExtension"
type="com:_ExtensionType" minOccurs="0" />
                </xs:sequence>
            </xs:extension>
        </xs:complexContent>
    </xs:complexType>
    <xs:simpleType name="RoadOrCarriagewayOrLaneManagementTypeEnum">
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:enumeration value="_extended" />
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
    <xs:complexType name="RoadsideAssistance">
        <xs:complexContent>
            <xs:extension base="sit:OperatorAction">
                <xs:sequence>
                    <xs:element name="roadsideAssistanceType"
type="sit:_RoadsideAssistanceTypeEnum" minOccurs="1" maxOccurs="1" />
                    <xs:element name="_roadsideAssistanceExtension" type="com:_ExtensionType"
minOccurs="0" />
                </xs:sequence>
            </xs:extension>
        </xs:complexContent>
    </xs:complexType>
    <xs:simpleType name="RoadsideAssistanceTypeEnum">
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:enumeration value="_extended" />
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
    <xs:complexType name="RoadSurfaceConditions" abstract="true">
        <xs:complexContent>
            <xs:extension base="sit:Conditions">
                <xs:sequence>
                    <xs:element name="_roadSurfaceConditionsExtension" type="com:_ExtensionType"
minOccurs="0" />
                </xs:sequence>
            </xs:extension>
        </xs:complexContent>
    </xs:complexType>
    <xs:complexType name="Roadworks" abstract="true">
        <xs:complexContent>
            <xs:extension base="sit:OperatorAction">
                <xs:sequence>
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                    <xs:element name="publicTransportAlternative" type="com:MultilingualString"
minOccurs="0" maxOccurs="1" />
                    <xs:element name="roadworksDurationClassification"
type="sit:_RoadworksDurationEnum" minOccurs="0" maxOccurs="1" />
                    <xs:element name="roadworksIdentifier" type="com:String" minOccurs="0"
maxOccurs="1" />
                    <xs:element name="roadworksScale" type="sit:_RoadworksScaleEnum" minOccurs="0"
maxOccurs="1" />
                    <xs:element name="underTraffic" type="com:Boolean" minOccurs="0" maxOccurs="1"
/>
                    <xs:element name="urgentRoadworks" type="com:Boolean" minOccurs="0"
maxOccurs="1" />
                    <xs:element name="_roadworksExtension" type="com:_ExtensionType" minOccurs="0"
/>
                </xs:sequence>
            </xs:extension>
        </xs:complexContent>
    </xs:complexType>
    <xs:simpleType name="RoadworksDurationEnum">
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:enumeration value="_extended" />
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
    <xs:simpleType name="RoadworksScaleEnum">
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:enumeration value="_extended" />
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
    <xs:complexType name="ServiceDisruption">
        <xs:complexContent>
            <xs:extension base="sit:ServiceInformation">
                <xs:sequence>
                    <xs:element name="serviceDisruptionType" type="sit:_ServiceDisruptionTypeEnum"
minOccurs="1" maxOccurs="unbounded" />
                    <xs:element name="_serviceDisruptionExtension" type="com:_ExtensionType"
minOccurs="0" />
                </xs:sequence>
            </xs:extension>
        </xs:complexContent>
    </xs:complexType>
    <xs:simpleType name="ServiceDisruptionTypeEnum">
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:enumeration value="_extended" />
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
    <xs:complexType name="ServiceInformation" abstract="true">
        <xs:complexContent>
            <xs:extension base="sit:SituationRecord">
                <xs:sequence>
                    <xs:element name="_serviceInformationExtension" type="com:_ExtensionType"
minOccurs="0" />
                </xs:sequence>
            </xs:extension>
        </xs:complexContent>
    </xs:complexType>
    <xs:simpleType name="SeverityEnum">
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:enumeration value="_extended" />
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
    <xs:complexType name="Situation">
        <xs:sequence>
            <xs:element name="overallSeverity" type="sit:_SeverityEnum" minOccurs="0"
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maxOccurs="1" />
            <xs:element name="situationVersionTime" type="com:DateTime" minOccurs="0"
maxOccurs="1" />
            <xs:element name="_situationExtension" type="com:_ExtensionType" minOccurs="0" />
        </xs:sequence>
        <xs:attribute name="id" type="xs:string" use="required" />
    </xs:complexType>
    <xs:complexType name="SituationPublication">
        <xs:complexContent>
            <xs:extension base="com:PayloadPublication">
                <xs:sequence>
                    <xs:element name="_situationPublicationExtension" type="com:_ExtensionType"
minOccurs="0" />
                </xs:sequence>
            </xs:extension>
        </xs:complexContent>
    </xs:complexType>
    <xs:complexType name="SituationRecord" abstract="true">
        <xs:sequence>
            <xs:element name="situationRecordCreationReference" type="com:String"
minOccurs="0" maxOccurs="1" />
            <xs:element name="situationRecordCreationTime" type="com:DateTime" minOccurs="1"
maxOccurs="1" />
            <xs:element name="situationRecordObservationTime" type="com:DateTime"
minOccurs="0" maxOccurs="1" />
            <xs:element name="situationRecordVersionTime" type="com:DateTime" minOccurs="1"
maxOccurs="1" />
            <xs:element name="situationRecordFirstSupplierVersionTime" type="com:DateTime"
minOccurs="0" maxOccurs="1" />
            <xs:element name="confidentialityOverride" type="com:_ConfidentialityValueEnum"
minOccurs="0" maxOccurs="1" />
            <xs:element name="probabilityOfOccurrence" type="sit:_ProbabilityOfOccurrenceEnum"
minOccurs="1" maxOccurs="1" />
            <xs:element name="severity" type="sit:_SeverityEnum" minOccurs="0" maxOccurs="1"
/>
            <xs:element name="safetyRelatedMessage" type="com:Boolean" minOccurs="0"
maxOccurs="1" />
            <xs:element name="_situationRecordExtension" type="com:_ExtensionType"
minOccurs="0" />
        </xs:sequence>
        <xs:attribute name="id" type="xs:string" use="required" />
        <xs:attribute name="version" type="xs:string" use="required" />
    </xs:complexType>
    <xs:complexType name="SituationRecordReference">
        <xs:complexContent>
            <xs:extension base="com:GlobalReference">
                <xs:sequence>
                    <xs:element name="objectReference"
type="sit:_SituationRecordVersionedReference" minOccurs="1" maxOccurs="1" />
                    <xs:element name="_situationRecordReferenceExtension"
type="com:_ExtensionType" minOccurs="0" />
                </xs:sequence>
            </xs:extension>
        </xs:complexContent>
    </xs:complexType>
    <xs:complexType name="SituationReference">
        <xs:complexContent>
            <xs:extension base="com:GlobalReference">
                <xs:sequence>
                    <xs:element name="objectReference" type="sit:_SituationVersionedReference"
minOccurs="1" maxOccurs="1" />
                    <xs:element name="_situationReferenceExtension" type="com:_ExtensionType"
minOccurs="0" />
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                </xs:sequence>
            </xs:extension>
        </xs:complexContent>
    </xs:complexType>
    <xs:complexType name="SpeedManagement">
        <xs:complexContent>
            <xs:extension base="sit:NetworkManagement">
                <xs:sequence>
                    <xs:element name="speedManagementType" type="sit:_SpeedManagementTypeEnum"
minOccurs="0" maxOccurs="1" />
                    <xs:element name="temporarySpeedLimit" type="com:KilometresPerHour"
minOccurs="0" maxOccurs="1" />
                    <xs:element name="_speedManagementExtension" type="com:_ExtensionType"
minOccurs="0" />
                </xs:sequence>
            </xs:extension>
        </xs:complexContent>
    </xs:complexType>
    <xs:simpleType name="SpeedManagementTypeEnum">
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:enumeration value="_extended" />
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
    <xs:complexType name="Subjects">
        <xs:sequence>
            <xs:element name="subjectTypeOfWorks" type="sit:_SubjectTypeOfWorksEnum"
minOccurs="1" maxOccurs="1" />
            <xs:element name="numberOfSubjects" type="com:NonNegativeInteger" minOccurs="0"
maxOccurs="1" />
            <xs:element name="_subjectsExtension" type="com:_ExtensionType" minOccurs="0" />
        </xs:sequence>
    </xs:complexType>
    <xs:simpleType name="SubjectTypeOfWorksEnum">
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:enumeration value="_extended" />
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
    <xs:simpleType name="TrafficConstrictionTypeEnum">
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:enumeration value="_extended" />
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
    <xs:complexType name="TrafficElement" abstract="true">
        <xs:complexContent>
            <xs:extension base="sit:SituationRecord">
                <xs:sequence>
                    <xs:element name="trafficConstrictionType"
type="sit:_TrafficConstrictionTypeEnum" minOccurs="0" maxOccurs="1" />
                    <xs:element name="_trafficElementExtension" type="com:_ExtensionType"
minOccurs="0" />
                </xs:sequence>
            </xs:extension>
        </xs:complexContent>
    </xs:complexType>
    <xs:simpleType name="TrafficFlowCharacteristicsEnum">
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:enumeration value="_extended" />
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
    <xs:simpleType name="TrafficTypeEnum">
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:enumeration value="_extended" />
        </xs:restriction>
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    </xs:simpleType>
    <xs:complexType name="TransitInformation">
        <xs:complexContent>
            <xs:extension base="sit:ServiceInformation">
                <xs:sequence>
                    <xs:element name="journeyDestination" type="com:MultilingualString"
minOccurs="0" maxOccurs="1" />
                    <xs:element name="journeyOrigin" type="com:MultilingualString" minOccurs="0"
maxOccurs="1" />
                    <xs:element name="journeyReference" type="com:String" minOccurs="0"
maxOccurs="1" />
                    <xs:element name="transitServiceInformation"
type="sit:_TransitServiceInformationEnum" minOccurs="1" maxOccurs="1" />
                    <xs:element name="transitServiceType" type="sit:_TransitServiceTypeEnum"
minOccurs="1" maxOccurs="1" />
                    <xs:element name="scheduledDepartureTime" type="com:DateTime" minOccurs="0"
maxOccurs="1" />
                    <xs:element name="_transitInformationExtension" type="com:_ExtensionType"
minOccurs="0" />
                </xs:sequence>
            </xs:extension>
        </xs:complexContent>
    </xs:complexType>
    <xs:simpleType name="TransitServiceInformationEnum">
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:enumeration value="_extended" />
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
    <xs:simpleType name="TransitServiceTypeEnum">
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:enumeration value="_extended" />
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
    <xs:complexType name="VehicleObstruction">
        <xs:complexContent>
            <xs:extension base="sit:Obstruction">
                <xs:sequence>
                    <xs:element name="vehicleObstructionType"
type="sit:_VehicleObstructionTypeEnum" minOccurs="1" maxOccurs="1" />
                    <xs:element name="involvedVehicleType" type="com:_VehicleTypeEnum"
minOccurs="0" maxOccurs="1" />
                    <xs:element name="vehicleProblemCause" type="sit:_VehicleProblemCauseEnum"
minOccurs="0" maxOccurs="1" />
                    <xs:element name="_vehicleObstructionExtension" type="com:_ExtensionType"
minOccurs="0" />
                </xs:sequence>
            </xs:extension>
        </xs:complexContent>
    </xs:complexType>
    <xs:simpleType name="VehicleObstructionTypeEnum">
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:enumeration value="_extended" />
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
    <xs:simpleType name="VehicleProblemCauseEnum">
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:enumeration value="_extended" />
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
    <xs:complexType name="WeatherRelatedRoadConditions">
        <xs:complexContent>
            <xs:extension base="sit:RoadSurfaceConditions">
                <xs:sequence>
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                    <xs:element name="weatherRelatedRoadConditionType"
type="com:_WeatherRelatedRoadConditionTypeEnum" minOccurs="1" maxOccurs="unbounded" />
                    <xs:element name="_weatherRelatedRoadConditionsExtension"
type="com:_ExtensionType" minOccurs="0" />
                </xs:sequence>
            </xs:extension>
        </xs:complexContent>
    </xs:complexType>
    <xs:complexType name="WinterDrivingManagement">
        <xs:complexContent>
            <xs:extension base="sit:NetworkManagement">
                <xs:sequence>
                    <xs:element name="winterEquipmentManagementType"
type="com:_WinterEquipmentManagementTypeEnum" minOccurs="1" maxOccurs="1" />
                    <xs:element name="_winterDrivingManagementExtension" type="com:_ExtensionType"
minOccurs="0" />
                </xs:sequence>
            </xs:extension>
        </xs:complexContent>
    </xs:complexType>
</xs:schema>
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ДОДАТОК С
(довідковий)

Бібліографія

1.  ISO/TS 21219 (all parts), Intelligent transport systems — Traffic

and travel information (TTI) via transport protocol experts group, generation 2

(TPEG2);

2. Commission Delegated Regulation (EU) No 886/2013 of 15 May

2013 supplementing Directive 2010/40/EU of the European Parliament and of

the Council with regard to data and procedures for the provision, where

possible, of road safety-related minimum universal traffic information free of

charge to users.
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