
НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ДСТУ EN 16157–2:20ХХ
(EN 16157–2:2019, IDT)

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНІ ТРАНСПОРТНІ СИСТЕМИ

Специфікації обміну даними DATEX II для керування
дорожнім рухом та інформації про дорожній рух.

Частина 2. Визначення розташування
(Проект, перша редакція)

Київ
ДП «УкрНДНЦ»

20ХХ



прДСТУ EN 16157–2:202Х

II

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Державне підприємство «Державний дорожній
науково–дослідний інститут імені М.П. Шульгіна» (ДП «ДерждорНДІ»);
Технічний комітет стандартизації «Інформаційні технології» (ТК 20)

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Державного підприємства
«Український науково–дослідний і навчальний центр проблем
стандартизації, сертифікації та якості» (ДП «УкрНДНЦ) від
«____» «_____________» 20___р. № _____ з 202Х–ХХ–ХХ

3 Національний стандарт відповідає EN 16157–2:2019 Intelligent
transport systems. DATEX II data exchange specifications for traffic
management and information. Part 2. Location referencing
(Інтелектуальні транспортні системи. Специфікації обміну даними
DATEX II для керування дорожнім рухом та інформації про дорожній
рух. Частина 2. Визначення розташування) і внесений з дозволу CEN,
Rue de la Science 23,  B–1040 Brussels. Усі права щодо використання
європейських стандартів у будь–якій формі й будь–яким способом
залишаються за CEN

Ступінь відповідності – ідентичний (IDT)

Переклад з англійської (en)

4 Цей стандарт розроблено згідно з правилами, установленими в
національній стандартизації України

5 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

Право власності на цей національний стандарт належить державі.
Заборонено повністю чи частково видавати, відтворювати

задля розповсюдження і розповсюджувати як офіційне видання
цей національний стандарт або його частини на будь–яких носіях інформації

без дозволу ДП «УкрНДНЦ» чи уповноваженої ним особи

ДП «УкрНДНЦ», 202X



прДСТУ EN 16157–2:202Х

III

ЗМІСТ

С

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП................................................................................... VI

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ ............................................................................... 1

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ .......................................................................... 2

3 ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ........................................................... 6

4 ПОЗНАКИ ТА СКОРОЧЕННЯ ....................................................................... 11

5 ВІДПОВІДНІСТЬ ВИМОГАМ ......................................................................... 12

6 UML ПРИМІТКИ .............................................................................................. 12

7 МОДЕЛЬ ВИЗНАЧЕННЯ РОЗТАШУВАННЯ DATEX II ................................ 13

7.1 Загальні положення ................................................................................. 13

7.1.1 Загальні положення ........................................................................... 13

7.1.2 Пакет «LocationReference» ................................................................ 13

7.1.3 Клас «PointLocation» .......................................................................... 16

7.1.4 Клас «LinearLocation» ........................................................................ 19

7.1.5 Клас «AreaLocation» ........................................................................... 22

7.2 Пакет «AlertC» .......................................................................................... 23

7.2.1 Пакет «AlertCArea» ............................................................................ 23

7.2.2 Пакет «AlertCLinearByCode» ............................................................. 24

7.2.3 Пакет «AlertCMethod2Linear» ............................................................ 25

7.2.4 Пакет «AlertCMethod2Point» .............................................................. 26

7.2.5 Пакет «AlertCMethod4Linear» ............................................................ 28



прДСТУ EN 16157–2:202Х

IV

7.2.6 Пакет “AlertCMethod4Point” ............................................................... 29

7.3 Пакет «Gml» ............................................................................................. 31

7.3.1 Класова модель ................................................................................. 31

7.3.2 Семантика ........................................................................................... 32

7.4 Пакет «LinearReferencing» ...................................................................... 33

7.4.1 Пакет «PointAlongLinearElement» ..................................................... 33

7.4.2 Пакет «LinearWithinLinearElement» .................................................. 36

7.5 Пакет «PointCoordinates» ........................................................................ 37

7.5.1 Класова модель ................................................................................. 37

7.5.2 Семантика ........................................................................................... 38

7.6 Пакет «SupplementaryPositionalDescription» .......................................... 39

7.6.1 Класова модель пакету «SupplementaryPositionalDescription» ...... 39

7.6.2 Семантика пакету «SupplementaryPositionalDescription» ............... 40

7.7 Пакет «TpegLoc» ...................................................................................... 41

7.7.1 Пакет «TpegDescriptor» ..................................................................... 41

7.7.2 Пакет «TpegPointLocation» ................................................................ 42

7.7.3 Пакет «TpegLinearLocation» .............................................................. 44

7.7.4 Пакет «TpegAreaLocation» ................................................................ 45

7.8 Пакет «Openlr» ......................................................................................... 46

7.8.1 Пакет «OpenlrPoint» ........................................................................... 46

7.8.2 Пакет  “OpenlrLinear” .......................................................................... 48

7.8.3 Пакет “OpenlrArea” ............................................................................. 49



прДСТУ EN 16157–2:202Х

V

7.9 Пакет «NamedArea» ................................................................................. 50

7.9.1 Класова модель пакету «NamedArea» ............................................. 50

7.9.2 Семантика пакету «NamedArea» ...................................................... 51

8 ПУБЛІКУВАННЯ ВБУДОВАНИХ КООРДИНАТНИХ ПРИВ’ЯЗОК .............. 52

8.1 Загальні положення ................................................................................. 52

8.2 Пакет «PredefinedLocationsPublication» ................................................. 53

8.2.1 Класова модель пакету «PredefinedLocationsPublication» ............. 53

8.2.2 Семантика пакету «PredefinedLocationsPublication» ...................... 53

ДОДАТОК A (обов’язковий) Словник даних ................................................... 55

ДОДАТОК B (обов’язковий) Відображення XML схеми ............................... 138

ДОДАТОК C (довідковий) Методи координатної прив’язки ........................ 205

ДОДАТОК D (довідковий) Бібліографія ........................................................ 235



прДСТУ EN 16157–2:202Х

VI

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей стандарт розроблений у вигляді тотожного перекладу

EN 16157-2:2019 Intelligent transport systems. DATEX II data exchange

specifications for traffic management and information. Part 2. Location

referencing (Інтелектуальні транспортні системи. Специфікації обміну

даними DATEX II для керування дорожнім рухом та інформації про

дорожній рух. Частина 2. Визначення розташування).

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 16157–2:2019 у цей «Національний вступ»

внесено все, що безпосередньо стосується технічного змісту цього

стандарту;

— вилучено «Передмову» до EN 16157–2:2019 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»,

словосполучення «в даний час» – словосполученнями «на сьогодні»,
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«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 2. Визначення розташування

INTELLIGENT TRANSPORT SYSTEMS

DATEX II data exchange specifications

for traffic management and information

Part 2. Location referencing

Чинний від 202Х–ХХ–ХХ

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей комплекс стандартів (EN 16157) встановлює та визначає аспекти

компонентів, для забезпечення обміну та спільного використання даних та

інформації у сфері дорожнього руху та туризму.

Аспекти компонентів охоплюють платформу та контекст для обміну,

моделювання підходу, змісту даних, структуру даних та взаємозв’язки між

даними.

Цей комплекс стандартів стосується:

—  інформації про дорожній рух та поїздки, яка стосується дорожніх

мереж (позаміських та міських),

—  інформації про громадський транспорт, яка має пряме

відношення до використання дорожньої мережі (наприклад, дорожнє

сполучення через залізничну чи поромну службу),

—  інформації про дорожній рух та поїздки у разі сумісних

інтелектуальних транспортних систем (C–ITS).
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Цей комплекс стандартів встановлює специфікації для обміну даними

між будь–якими двома з наведених суб'єктів:

— Інформаційні центри дорожнього руху (TICs),

— Центри керування дорожнім рухом (TCCs),

— Постачальники послуг (SPs).

Цей комплекс стандартів може бути використана іншими суб'єктами.

Цей комплекс стандартів стосується наведених нижче типів

інформаційного вмісту:

— інформація про події дорожнього руху – планові та позапланові

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

— заходи ініційовані оператором,

— дані про дорожній рух, дані про стан та дані про час у дорозі,

— інформація про поїздки, що стосується учасників дорожнього

руху, зокрема інформація про погоду та навколишнє середовище,

— інформація щодо керування дорожнім рухом та інструкції щодо

використання дорожньої мережі.

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

атрибути та пов'язані з ними типи даних, для реалізації систем визначення

розташування, використовуваних для об'єднання з різними публікаціями,

визначеними в рамках Datex II. Він також визначає публікацію DATEX II для

обміну попередньо визначеними прив’язками. Це частина незалежної

моделі даних платформи DATEX II.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

Наведені нижче нормативні документи необхідні для застосування

цього стандарту. У разі датованих посилань застосовують тільки наведені

видання. У разі недатованих посилань потрібно користуватись останнім

виданням нормативних документів (разом зі змінами).
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EN 16157–1:2018, Intelligent transport systems – DATEX II data

exchange specifications for traffic management and information – Part 1:

Context and Framework

EN 16157–7, Intelligent transport systems – DATEX II data exchange

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

elements

EN 16803–1, Space – Use of GNSS–based positioning for road Intelligent

Transport Systems (ITS) – Part 1: Definitions and system engineering

procedures for the establishment and assessment of performances

EN ISO 3166–1, Codes for the representation of names of countries and

their subdivisions – Part 1: Country codes (ISO 3166–1)

EN ISO 14819–1, Intelligent transport systems – Traffic and travel

information messages via traffic message coding – Part 1: Coding protocol for

Radio Data System – Traffic Message Channel (RDS–TMC) using ALERT–C

(ISO 14819–1)

EN ISO 14819–3:2013, Intelligent transport systems – Traffic and travel

information messages via traffic message coding – Part 3: Location referencing

for Radio Data System – Traffic Message Channel (RDS–TMC) using ALERT–

C (ISO 14819–3:2013)

EN ISO 14825:2011, Intelligent transport systems – Geographic Data

Files (GDF) – GDF5.0 (ISO 14825:2011)

CEN ISO/TS 18234–6, Traffic and Travel Information (TTI) – TTI via

Transport Protocol Expert Group (TPEG) data–streams – Part 6: Location

referencing applications (ISO/TS 18234–6)

EN ISO 19136:2009, Geographic information – Geography Markup

Language (GML) (ISO 19136:2007)

EN ISO 19148:2012, Geographic information Linear referencing

(ISO 19148:2012)
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CEN ISO/TS 24530–2, Traffic and Travel Information (TTI) – TTI via

Transport Protocol Experts Group (TPEG) Extensible Markup Language (XML) –

Part 2: tpeg–locML (ISO/TS 24530–2)

ISO 3166–2, Codes for the representation of names of countries and their

subdivisions – Part 2: Country subdivision code

ISO/IEC 19505–1, Information technology – Object Management Group

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

ISO/TS 21219–22, Intelligent transport systems – Traffic and travel

information (TTI) via transport protocol experts group, generation 2 (TPEG2) –

Part 22: OpenLR location referencing (TPEG2–OLR)

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

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

EN 16803–1 Космос. Використання на основі GNSS позиціонування

для дорожніх інтелектуальних транспортних систем (ІТС).

Частина 1. Визначення та системні інженерні процедури встановлення та

оцінки показників

EN ISO 3166–1 Коди подання назв країн та їх підрозділів – Частина 1:

Країна коди (ISO 3166–1)

EN ISO 14819–1 Інтелектуальні транспортні системи. Інформація про

дорожній рух та проїзд через повідомлення про дорожній рух кодування.

Частина 1. Протокол кодування для системи радіо даних. Канал

повідомлення про трафік (RDS–TMC) за допомогою ALERTC (ISO 14819–1)

EN ISO 14819–3:2013 Інтелектуальні транспортні системи.

Інформація про трафік та подорожі через трафік кодування повідомлень.
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Частина 3. Посилання на розташування для системи радіо даних. Канал

повідомлення про трафік (RDS–TMC) за допомогою ALERT–C

(ISO 14819-3:2013)

EN ISO 14825:2011 Інтелектуальні транспортні системи. Географічні

файли даних (GDF) – GDF5.0 (ISO 14825:2011)

CEN ISO/TS 18234–6 Інформація про рух дорожнього руху (TTI) – TTI

через Експертну групу транспортного протоколу (TPEG) потоки даних.

Частина 6. Програми, що посилаються на розташування (ISO / TS 18234–6)

EN ISO 19136:2009 Географічна інформація. Мова географічної

розмітки (GML) (ISO 19136: 2007)

EN ISO 19148:2012 Географічна інформація Лінійне посилання

(ISO 19148:2012)

CEN ISO/TS 24530–2 Інформація про рух дорожнього руху (TTI) – TTI

через експертну групу транспортного протоколу (TPEG) Розширювана

мова розмітки (XML). Частина 2. tpeg–locML (ISO / TS 24530–2)

ISO 3166–2 Коди подання назв країн та їх підрозділів. Частина 2.

Країна код підрозділу

ISO/IEC 19505–1 Інформаційні технології. Уніфікована мова

моделювання групи об'єктів (OMG UML). Частина 1. Інфраструктура

ISO/TS 21219–22 Інтелектуальні транспортні системи. Інформація про

рух та подорож (TTI) через транспорт група експертів з протоколів,

покоління 2 (TPEG2) – Частина 22. Посилання на розташування OpenLR

(TPEG2–OLR)
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3 ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ

Нижче подано терміни вжиті у цьому стандарті, а також визначення

позначених ними понять.

ISO та IEC здійснюють супровід термінологічних баз даних з метою

використання їх в стандартизації за наведеними нижче 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 територія (area)

Двовимірна географічна площина на поверхні Землі

[Джерело: ISO 17572–1:2015 [5], 2.1.2, видозмінено – Оригінальна

примітка 1 до запису тут не відтворена.]

3.2 довірча область (confidence ellipse)

Точність горизонтального положення у формі еліпса з заданим рівнем

довіри (наприклад, 95%), центр якого відповідає опорній точці позиції, для

якої оцінюють точність позиції

[Джерело: ETSI/TS 102 894–2 V1.2.1 (2014–09), A.67, Видозмінено –

Формулювання цього визначення було змінено.]

3.3 дескриптор (descriptor)

Характеристика географічного об’єкта, що зазвичай збережена в

атрибуті.
Приклад. Назви або індекси доріг.

3.4 пункт призначення (destination)

Специфікація кінцевої точки визначеного шляху чи маршруту руху.
Примітка. Термін також може бути використаний як місце розташування на

мережі чи на окремій території.

3.5 еліпсоїдальна висота (ellipsoidal height)
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Відстань від еліпсоїда до точки, яка знаходиться на поверхні або за

межами еліпсоїда, виміряна вздовж перпендикуляру до цієї точки.

[Джерело: EN ISO 19111:2007, 4.19, Видозмінено – Оригінальна

примітка 1 до запису тут не відтворена.]

3.6 європейська наземна система відліку 89 (European terrestrial

reference system 89 – ETRS89)

Рекомендована наземна система відліку для Європи, яка співпадає з

ITRS в епоху 1989.0
Примітка. На відміну від ITRS, ETRS зосереджена на стабільній частині

європейської плити і не залежить від  змін, які можуть бути викликані континентальним

дрейфом на більшій частині Європи.

3.7 геодезична координата (geodetic coordinate)

Одна з послідовностей з двох (або трьох) чисел, яка позначає

положення точки, виражене в геодезичній широті, довготі та (у разі

тривимірності) еліпсоїдальній чи гравітаційній висоті.
Примітка. Адаптовано відповідно до EN ISO 19111:2007.

3.8 гравітаційна висота (gravity-related height)

Висота, що залежить від гравітаційного поля Землі.

 [Джерело: EN ISO 19111:2007, 4.28, Видозмінено – Оригінальна

примітка 1 до запису тут не відтворена.]

3.9 сітка (grid)

Окремий випадок прямокутного визначення розташування за

допомогою прямокутної моделі нарощуванням лівої нижньою чарунки на

Північ (визначаючи кількість рядків) та на Схід (визначаючи кількість

стовпців)

3.10 ILOC дескриптор (ILOC descriptor)

Один з трьох дескрипторів, що пов’язаний з посиланням ILOC

3.11 міжнародна наземна система посилань (international terrestrial

reference system – ITRS)
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Система прив’язки до Землі, створена на основі детальних та точних

просторових геодезичних вимірювань та не обмежена Доплерівськими

GPS вимірами, які періодично відслідковує та переглядає Міжнародна

служба обертання Землі (International Earth Rotation Service (I.E.R.S.))

[Джерело: ISO 17572–1:2015, 2.1.16]

3.12 путівник (itinerary)

Група з одного чи більше фізично відокремлених місць розташування,

організована у вигляді упорядкованої множини, яка визначає маршрут.

3.13 широта (latitude)

геодезична широта (geodetic latitude)

Кут від екваторіальної площини до перпендикуляра до Землі через

задану точку, додатній в напрямку півночі
Примітка. Адаптований відповідно до EN ISO 19111:2007.

3.14 ламана лінія (line string)

Лінія побудована з відрізків

[Джерело: EN ISO 19136:2009]

3.15 лінійний (linear)

Характеристика одновимірного об’єкту
Примітка. Адаптований відповідно до ISO 17572–1:2015.

3.16 лінійна прив’язка (linear referencing)

Визначення місця розташування відносно лінійного елемента шляхом

вимірювання вздовж цього елементу.
Примітка. Адаптований відповідно до EN ISO 19148:2012

3.17 місце розташування (location)

Географічно визначене місце

[Джерело: EN ISO 19112:2005, 4.4, видозмінено – оригінальний

варіант тут не відтворений]
Примітка. Воно може знаходитись на мережі (як точкове або лінійне місце

розташування) або на території. Прив’язка може бути визначене в одній або декількох

системах координат.

3.18 код місця розташування (location code)
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Таблична адреса попередньозбереженої інформації про місце

розташування в таблиці прив’язок, яку використовує постачальник інформації.
Примітка. Адаптований відповідно до EN ISO 14819–3:2013 як основний

взаємозв’язок зі сповіщенням ALERT–C.

3.19 прив’язка (location reference)

Набір даних, що відповідають певному місцю розташуванню
Примітка. Прив’язка однозначно визначає одне місце в системі посилань на

місце розташування. Посилання – це набір даних, який передають між різними видами

реалізації, які використовують однакову систему прив’язки місцерозташування для

ідентифікації місцерозташування.

3.20 система визначення місця розташування (location referencing

system – LRS)

Система відліку

Повна система, за допомогою якої генерують і передають прив’язки, у

відповідності до методу визначення місця розташування, зокрема

стандартів, визначень, програмного забезпечення, аппаратного

забезпечення та бази даних.

[Джерело: ISO 17572–1:2015, 2.1.27]

3.21 довгота (longitude)

геодезична довгота (geodetic longitude)

Додатнє значення кута від площини нульового меридіана на схід до

площини меридіана на якому лежить задана точка
Примітка. Адаптований відповідно до EN ISO 19111:2007

3.22 точка (point)

Нульовий розмірний елемент який охоплює геометричне

місцерозташування

[Джерело: ISO 17572–1:2015, 2.1.32]

3.23 цікава точка (point of interest — POI)
Окремий об’єкт, який має користь або становить інтерес.
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Приклад. Точка на поверхні Землі, яка описує розташування пам’ятників або

готелів, кемпінгів, АЗС або будь–яких інших категорій, які часто використовують в

навігаційних системах.
Примітка. POI може лежати за межами дорожньої мережі. Точка доступу – це

точка в дорожній мережі для доступу до цієї POI.

3.24 полігон (polygon)

Площинна поверхня, яку визначають однією зовнішньою межею та

нульовими чи більш внутрішніми межами

[Джерело: EN ISO 19136:2009]

3.25 попередньо визначена прив’язка (predefined location)

Місце розташування, що використовує унікальний ідентифікатор

(прив’язку), який повинен бути узгоджений як системою відправника так і

системою приймача з метою вибору місцерозташування з набору

місцерозташувань якими вони вже обмінювались.
Примітка. Адаптовано відповідно до ISO 17572–1: 2015.

3.26 первинний пункт (primary point)

Точка яку зустрічають на шляху останньою під час проїзду лінійної

ділянки дороги в напрямку до місцерозташування
Примітка. У разі порушення лінійності подією вона, як правило, визначає

походження події (EN ISO 14819–3).

3.27 референт (referent)

Відоме місцерозташування, від якого проводиться відносне

вимірювання вздовж лінійного елемента
Примітка. Адаптовано відповідно до EN ISO 19148: 2012.

3.28 вторинна точка (secondary point)

Точка,  яку зустрічають на шляху першою під час проїзду лінійної

ділянки дороги в напрямку до місцерозташування.

3.29 кортеж (tuple) (послідовність n–чисел)
Упорядкований список значень

[Джерело: EN ISO 19136:2009]
Примітка. Значення що розглядалися в цьому випадку це геодезичні координати.
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4 ПОЗНАКИ ТА СКОРОЧЕННЯ

Нижче подано скорочення, вжиті у цьому стандарті, які стосують до

всього документа якщо інше не зазначено.

ALERT–C попереджуючий сигнал про

проблемну ділянку для дорожнього

руху в Європі, версія С

Alert and problem

location for European

road traffic, version C

C–ITS Кооператив інтелектуальних

транспортних систем

Cooperative intelligent

transport systems

DNP відстань до наступної точки Distance to next point

FOW форма шляху Form of way

FRC функціональний клас дороги Functional road class

GIS географічна інформаційна система Geographic information

system

GML мова географічної розмітки Geographic markup

language

GPS система глобального

позиціонування

Global positioning

system

ILOC місцерозташування пересічення Intersection location

Примітка 1 Це основна динамічна система посилань, яка отримала назву «Система

посилань ILOC» згодом була прийнята від TPEG як «TPEG–Loc».

LR лінійна прив’язка Linear referencing

LRM метод лінійної прив’язки Linear referencing method

LRP опорний пункт місцерозташування Location reference point

OpenLR відкрите посилання місцерозташування Open location referencing
Примітка 2 Це торгова марка компанії TomTom BV (див. ttp://www.openlr.org)

TPEG група експертів по транспортному

протоколу

Transport protocol expert

group

TPEG2 2 покоління групи експертів по

транспортному протоколу

Transport protocol expert

group, generation 2
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5 ВІДПОВІДНІСТЬ ВИМОГАМ

Незалежна модель даних платформи DATEX II, частинами якої є

пакети визначення місцерозташування а також підмодель прив’язки

попередньо визначеного місцерозташування, що відповідають моделі

рівня А, як виначено в EN 16157–1.

Відповідність цій частині потребує наявності незалежних від

платформи моделей, з яких в свою чергу генерують такі моделі, які будуть

відповідати вимогам моделювання UML, визначеним у EN 16157–1 а також

наведеним нижче вимогам цієї підмоделі, які виражені в цій частині:

— відповідати всім передбаченим вимогам щодо мінімальної та

максимальної кратності для елементів UML та відносинам;

— відповідати всім визначенням, типам та впорядкуванням;

— використовувати необов'язкові елементи, як зазначено;

— відповідати всім вираженим обмеженням.

Слід зазначити, що відповідність служби публікації усім

вищенаведеним заявленим структурним вимогам не гарантує, що

інформаційний вміст цієї послуги буде семантично прийнятним.

6 UML ПРИМІТКИ

Примітки UML, що були використані в цьому Європейському

стандарті, повинні бути описані в ISO / IEC 19505–1.
Примітка. Деякі посібники для ознайомлення з UML 2 наведені в Бібліографії до

стандарту EN 16157–1: 2018.
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7 МОДЕЛЬ ВИЗНАЧЕННЯ РОЗТАШУВАННЯ DATEX II

7.1 Загальні положення
7.1.1 Загальні положення
Нормативний додаток A надає словник даних, тобто загальний огляд

різних класів, атрибутів та асоціацій для кожного пакету. Кожний підпункт

відповідає окремому пакету.

Типи атрибутів та специфіка нумерування для цієї частини визначені

в нормативному Додатку А.

Підсхема XML, що відповідає цій частині стандарту EN 16157,

наведена в нормативному Додатку B.

Інформаційний додаток C надає деякі пояснення щодо методів

посилання на місцезнаходження, що відповідає цій частині стандарту EN

16157, деякі з них, були взяті із затверджених стандартів, як, наприклад, на

лінійне посилання або на ALERT–C.

7.1.2 Пакет «LocationReference»
7.1.2.1 Загальна модель
Пакет «LocationReference» надає класи та атрибути для визначення

місця розташування об’єкта дорожнього руху який необхідно розмістити,

наприклад, запис ситуації в публікації ситуації. Він зображений на

рисунку 1, разом із взаємозв'язками між класами.

Цей процес робить вагомий вклад у вигляді надання важливої

інформації про  (місце) «де» у кожному конкретному випадку для різних

публікацій, що виходять із «PayloadPublication», як зазначено в EN 16157-7.
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Рисунок 1 – Модель посилання на місце розташування DATEX II
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7.1.2.2 Семантика
Найбільш загальне поняття, координатної прив’язки, є набором з

одного або декількох місцезнаходжень і його зображують абстрактним

класом «LocationReference», який є основною точкою входу у відповідний

пакет для перенесення відповідних місцезнаходжень. Клас є підкласом

Common::Classes::BasicData::LocationReference, визначеним в EN 16157–7.

Координатна прив’язка може бути також  використана як група

місцезнаходжень, які можна переглянути незалежно одне від одного та без

будь–якого порядку (клас «LocationGroup»), як маршрут (чи напрмок руху)

(клас «Itinerary») або як окреме місце розташування (зображене класом

«Location»), який є найменшим неподільним блоком місця розташування. У

разі визначення різних секцій маршруту то вони повинні бути визначені

послідовно в конкретному порядку або взаємозв'язку.

Будь–яка координатна прив’язка (тобто маршрут або група

неупорядкованих місцезнаходжень або одне місце розташування) може

бути попередньо визначена, тобто визначена заздалегідь, ідентифікована

та підлягати обміну, а потім використана за відповідним посиланням (клас

«ItineraryByReference», клас «LocationGroupByReference» та клас

«LocationByReference»).

Група неупорядкованих місцезнаходжень, так як і маршрут мають у

складі як мінімум два місця розташування.

Прив’язкою може бути:

— елемент дорожньої мережі (клас «NetworkLocation»), який може

бути або лінійним (див 7.1.4 класу «LinearLocation») або точковим (див

7.1.3 класу «PointLocation»)

— або область (див. 7.1.5 клас «AreaLocation»).

До елемента дорожньої мережі може бути додана додаткова

інформація (див. пакет 7.6 «SupplementaryPositionalDescription»).

У випадку з маршрутом, пункти призначення можуть бути додані до

нього через появу  класу «Destination». Пункт призначення може бути
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зображений або як точка на дорожній мережі (клас «PointDestination»

визначений з класу «PointLocation»), або як область (клас

«AreaDestination», визначений з класу «AreaLocation»).

З метою відображення місця розташування на карті, геодезичні

координати (в вигляді геодезичної довготи і геодезичної широти) можуть

бути додані як «coordinatesForDisplay» (див 7,5 пакета «PointCoordinates»).

Зовнішні посилання можна додати до місцезнаходжень, якщо є

необхідність в додаванні посилання на зовнішню/іншу систему посилань

(клас «ExternalReferencing»). Наведений довідковий код повинен

супроводжуватися назвою використовуваної зовнішньої системи посилань.

Наприклад, ця функція може бути використана для розширення наявної

моделі відповідно до EN 16157–1.

7.1.3 Клас «PointLocation»
7.1.3.1 Модель класу
Модель класу «PointLocation» надають, разом з інформацією про

відносини між класами, які зображено на рисунку 2.
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Рисунок 2 — Модель класу «PointLocation»
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7.1.3.2 Семантика
Точковий елемент мережі (клас «PointLocation») – це єдина

геопросторова точка на дорозі. На нього слід посилатися, використовуючи

принаймні один із наведених нижче шести методів:

— методи реферування місцеположення ALERT–C (клас

«AlertCPoint»); точка ALERT–C може бути визначена кілька разів, кожне

визначення пов'язане з унікальною трійкою: код країни, номер таблиці та

номер версії; є два методи, засновані на ALERT–C:

o точка, просто визначена посиланням у таблиці

місцеположення ALERT–C (див. пакет 7.2.4 «AlertCMethod2Point»);

o точка, визначена посиланням у таблиці місцезнаходжень

ALERT–C, з відстанню між точкою ALERT–C і фактичною точкою (див.

7.2.6 пакет «AlertCMethod4Point»);

— метод посилання на місце розташування TPEG–Loc (див. Пакет

7.7.4 «TpegPointLocation»);

— метод лінійного посилання (див. Пакет 7.4 «LinearReferencing»);

точка, визначена методом лінійного посилання, може бути пов’язана з

різними видами посилань, кожен з яких в свою чергу пов'язаний з

еталонною моделлю через атрибут

«LinearElement::linearElementReferentModel» (див. 7.4.1), але представляє

таку ж географічну особливість;

— метод посилання на місце розташування OpenLR™ (див. Пакет

7.8.1 «OpenlrPoint»);

— Географічна точка, визначена геодезичними координатами.

Вона може містити візування (клас «PointByCoordinate»). Інші атрибути

визначені в пакеті «PointCoordinate» (див. 7.5).

Коли місце розташування точки визначають за допомогою різних

методів, необхідно зазначати те саме географічне місце розташування.
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7.1.4 Клас «LinearLocation»
7.1.4.1 Модель класу
Модель класу «LinearLocation» надає класи та атрибути визначенню

лінійного розташування, яке спеціалізовано на місцезнаходженні об’єкта

дорожнього руху. Він зображений на малюнку 3, разом з відносини між

класами.
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Рисунок 3 – Модель класу «LinearLocation»
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7.1.4.2 Семантика
Лінійний елемент мережі (клас «LinearLocation») є частиною

дорожньої мережі, утвореної між двома точками на одній і тій же дорозі. Він

може охоплювати вказівку напрямку. На нього слід посилатись,

використовуючи принаймні один із наведених нижче п'яти методів:

— методи посилання на місце розташування ALERT–C (клас

«AlertCLinear»); лінійне місцезнажодження ALERT–C можна визначити

кілька разів, кожне визначення пов'язане з трьома унікальними

значеннями: код країни, номер таблиці та номер версії; Існує три методи

посилання на місце розташування:

o лінійна сутність ALERT–C, визначена як посилання в

таблиці місцезнаходжень ALERT–C (див. пакет 7.2.2

«AlertCLinearByCode»);

o лінійний відрізок, характеризований двома точками,

визначений посиланнями в таблиці місцеположення ALERT–C (див.

Пакет 7.2.3 «AlertCMethod2Linear»);

o лінійний розділ, визначений двома точками, визначеними

посиланнями в таблиці місцеположення ALERT–C, з відстані між

точкою ALERT–C і відповідною початковою точкою/кінцевою точкою

фактичного розділу (див. 7.2.5 пакет «AlertCMethod4Linear»);

— метод лінійного визначення на основі GML (див. 7.3 пакет «Gml»);

— метод посилання на розташування TPEG– Loc (див. Пакет 7.7.3

«TpegLinearLocation»);

— метод лінійного посилання на розташування (див. Пакет 7.4.1

«LinearWithinLinearElement»);

— метод посилання на розташування OpenLR™ (див. Пакет 8.8.2

«OpenlrLinear»).

Коли лінійне розташування визначають за допомогою різних методів,

передбачено представляти одне і те ж географічне розташування. Крім

того, лінійне розташування, визначене методом лінійної прив’язки або
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методом розташування ALERT–C, може бути пов'язане з різними

примірниками, кожен з яких пов'язаний з еталонною моделлю, але

представляє ту саму географічну особливість.

Деякі методи посилання на місцеположення, такі як OpenLR™ або

GML, дозволяють визначити лінійні місця, які належать до декількох доріг,

тоді як інші – ні (наприклад ALERT–C, TPEG або лінійна прив’язка). Ці

останні лінійні місця розташування складаються з класу

«SingleRoadLinearLocation», який походить від класу «LinearLocation».

7.1.5 Клас «AreaLocation»
7.1.5.1 Класова модель
Модель класу «AreaLocation» надають, разом з інформацією про

зв'язки між класами, як зображено на рисунку 4.

Рисунок 4 – Класова модель «AreaLocation»

7.1.5.2 Семантика
Територія (клас «AreaLocation») може бути або географічною або

геометричною дво–масштабною особливістю. Вона може бути задана

висотною інформацією для забезпечення додаткового геопросторового

розмежування (наприклад, для снігогового покриву в районі, але тільки
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вище певної висоти). Вона повинна посилатися, на один із наведених

нижче п'яти методів, не будучи виключенням:

— метод посилання на розташування Alert–C (див. Пакет 7.2.1

«AlertCArea»);

— метод посилання на розташування TPEG–Loc (див. Пакет 7.7.1

«TpegAreaLocation»);

— метод посилання на розташування OpenLR ™ (див. Пакет 7.8.3

«OpenlrArea»);

— як названа область (див. Пакет 7.9 «NamedArea»);

— як область, визначена як мультиполігон (див. 7.3 пакет «Gml»).

7.2 Пакет «AlertC»
7.2.1 Пакет «AlertCArea»
7.2.1.1 Класова модель
Пакет «AlertCArea» поставляє класи і атрибути до визначення

територіального–типу розташування, використовуючи попередньо

визначені територіальні місце розташування ALERT–C. Цей пакет

зображений, разом зі зв'язками між класами, на малюнку 5.
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Рисунок 5 – Класова модель пакету «AlertCArea»

7.2.1.2 Семантика
ALERT–C територія (клас «AlertCArea») являє собою територію,

визначену за допомогою посилання на область, вже визначену в

попередньо визначеній таблиці місцезнаходжень ALERT–C.

7.2.2 Пакет «AlertCLinearByCode»
7.2.2.1 Клас моделі
Пакет «AlertCLinearByCode» надає класи та атрибути для визначення

лінійного розташування з використанням попередньо визначеного лінійного

розташування ALERT–C. Він зображений, разом зі зв'язками між класами,

на рисунку 6.

Рисунок 6 – Класова модель пакету «AlertCLinearByCode»

7.2.2.2 Семантика
ALERT–С лінійна прив’язка за допомогою коду являє собою лінійну

ділянку вздовж дороги, та визначена з допомогою коду ALERT–C тобто

табличним посиланням лінійної прив’язки в таблиці місцезнаходжень

ALERT–C (клас «AlertCLinearByCode»).

Вона повинна мати асоціативний напрямок транспортного потоку,
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представлений напрямком руху транспортного потоку вздовж дороги, якої

стосується інформація (клас «AlertCDirection»).

Лінійна координатна прив’язка ALERT–C задана напрямком ALERT-C,

використовуючи набір попередньо визначених кодованих значень. Атрибут

«alertCDirectionCoded» використовують для визначення типу зміщення

(тобто від’ємного  чи додатнього його значення), який використовують для

навігації в таблиці місцезнаходжень ALERT–C. Атрибут «alertCAffectedDirection»

вказує напрямки руху, на які впливає об'єкт дорожнього руху. Для завершення

визначення напрямку можна також додати ім'я.

7.2.3 Пакет «AlertCMethod2Linear»
7.2.3.1 Клас моделі
Пакет «AlertCMethod2Linear» забезпечує класами та атрибутами для

визначення лінійної координатної прив’язки з використанням методу 2, як

описано в EN ISO 14819–3: 2013, Додаток C. Він зображений, разом зі

зв’язками між класами на рисунку 7.

Рисунок 7 – Класова модель пакету «AlertCMethod2Linear»
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7.2.3.2 Семантика
ALERT-C лінійна координатна прив’язка, використовуючи метод 2

(клас «AlertCMethod2Linear») являє собою лінійну ділянку вздовж дороги

між двома точками, первинними і вторинними, які попередньо визначені в

таблиці місцезнаходжень ALERT-C. Напрямок походить від вторинної точки

(клас «AlertCMethod2SecondaryPointLocation») до первинної точки (клас

«AlertCMethod2PrimaryPointLocation»), тобто вторинну точку зустрічають

перед первинною,  під час проїзду ділянки дороги,  в напрямку місця

розташування.

Вона повинна мати напрямок руху пов'язаний з напрямком

транспортного потоку, що представляє напрямок руху потоку вздовж

дороги, якої стосується інформація (клас «AlertCDirection»).

ALERT-C лінійну координатну прив’язку задають в напрямку ALERT-C

з використанням набору попередньо визначених кодованих значень.

Атрибут «alertCDirectionCoded» використовують для визначення типу

зміщення (тобто від’ємного чи додатнього його значення), яке

використовують для навігації в таблиці місцезнаходжень ALERT–C.

Атрибут «alertCAffectedDirection» вказує напрямок (–мки) руху, на які

впливає об'єкт дорожнього руху. У випадку кільцевої розв’язки, атрибут

«alertCDirectionCoded» використовують для усунення неоднозначності, в

процесі  досягнення первинної точки рухаючись від вторинної. Для

завершення визначення напрямку можна також додати ім'я.

7.2.4 Пакет «AlertCMethod2Point»
7.2.4.1 Класова модель

Пакет «AlertCMethod2Point» забезпечує класами та атрибутами для

визначення місце розташування точки з використанням методу 2, як

описано в EN ISO 14819–3:2013, Додаток C. Він зображений, разом із

взаємозв’язками між класами, на малюнку 8.
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Рисунок 8 – Класова модель пакету «AlertCMethod2Point»

7.2.4.2 Семантика

ALERT–C точка використовуючи метод 2 (клас «AlertCMethod2Point»)

являє собою єдину точку на дорожній мережі, визначену шляхом

посилання на точку в попередньо визначенй таблиці місцезнаходжень

ALERT–C (клас «AlertCMethod2PrimaryPointLocation»). Ця точка має назву

первинна точка. Вона також має асоціативний напрямок руху потоку, що

представляє напрямок руху потоку вздовж дороги, якої стосується

інформація (клас «AlertCDirection»).

Місце розташування точки ALERT–C задають напрямком ALERT–C,

використовуючи набір попередньо визначених кодованих значень. Атрибут

«alertCDirectionCoded» використовують для визначення типу зміщення

(тобто від’ємного або додатнього його значення) яке використовують для
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переміщення по таблиці місцезнаходжень ALERT–C. Атрибут

«alertCAffectedDirection» вказує напрямки руху, на який впливає об'єкт

дорожнього руху. Для завершення визначення напрямку можна також

додати ім'я.

7.2.5 Пакет «AlertCMethod4Linear»
7.2.5.1 Класова модель
Пакет «AlertCMethod4Linear» забезпечує класами та атрибутами для

визначення лінійного місця розташування, використовуючи метод 4, як

описано в EN ISO 14819–3:2013, Додаток C. Він зображений, разом зі

зв'язками між класами, на малюнку 9.

Рисунок 9 – Класова модель пакету «AlertCMethod4Linear»
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7.2.5.2 Семантика
ALERT-C лінійна координатна прив’язка використовуючи метод 4

(класу «AlertCMethod4Linear») являє собою лінійну ділянку вздовж дороги

між двома точками, первинною і вторинною, які були попередньо визначені

в таблиці місцезнаходжень ALERT-C, в супроводжувались відстанню.

Відстань визначена як невід’ємне значення відстані у метрах між точкою

ALERT–C та фактичною опорною точкою (клас «OffsetDistance»). Напрямок

знаходиться від вторинної точки (клас

«AlertCMethod2SecondaryPointLocation») до первинної точки (клас

«AlertCMethod2PrimaryPointLocation»), тобто вторинна точка зустрічається

на шляху раніше ніж первинна, під час проїзду ділянки дороги, в напрямку

місця розташування.

Вона повинна мати напрямок руху пов'язаний з напрямком

транспортного потоку, що представляє напрямок руху потоку вздовж

дороги, якої стосується інформація (клас «AlertCDirection»).

Лінійну координатну прив’язку ALERT–C задають напрямком

ALERT-C, використовуючи набір попередньо визначених закодованих

значень. Атрибут «alertCDirectionCoded» використовують для визначення

типу зміщення (тобто від'ємного або додатнього його значення) який

використовують для навігації в таблиці місцезнаходжень ALERT-C. Атрибут

«alertCAffectedDirection» визначає напрямок (–мки) руху, на які впливає

об'єкт руху. У випадку кільцевої розв’язки Атрибут «alertCDirectionCoded»

використовують для усунення неоднозначності, в процесі  досягнення

первинної точки рухаючись від вторинної. Для завершення визначення

напрямку можна також додати ім'я.

7.2.6 Пакет “AlertCMethod4Point”
7.2.6.1 Класова модель
Пакет «AlertCMethod2Point» забезпечує класами та атрибутами для

визначення лінійного місця розташування, використовуючи метод 4, як
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описано в EN ISO 14819–3:2013, Додаток C. Він зображений, разом зі

взаємозв’язками між класами, на малюнку 10.

Рисунок 10 – Класова модель пакету «AlertCMethod4Point»

7.2.6.2 Семантика
ALERT–C точка використовуючи метод 4 (клас «AlertCMethod4Point»)

являє собою єдину точку на дорожній мережі, визначену шляхом

посилання на точку в попередньо визначенй таблиці місцезнаходжень

ALERT–C (клас «AlertCMethod2PrimaryPointLocation»). Вона повинна бути

доповнена з невід'ємною відстанню в метрах між точкою ALERT–C і

фактичною опорною точкою (клас «OffsetDistance»). Ця точка має назву

первинна точка. Вона повинна мати напрямок руху пов'язаний з

напрямком транспортного потоку, що представляє напрямок руху потоку
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вздовж дороги, якої стосується інформація (клас «AlertCDirection»).

Місце розташування точки ALERT–C задають напрямком ALERT–C,

використовуючи набір попередньо визначених кодованих значень. Атрибут

«alertCDirectionCoded» використовують для визначення типу зміщення

(тобто від’ємного чи додатнього його значення) який використовують для

навігації в таблиці місцезнаходжень ALERT–C. Атрибут

«alertCAffectedDirection» визначає напрямок (–мки) руху, на які впливає

об’єкт дорожнього руху. Для завершення визначення напрямку можна

також додати ім'я.

7.3 Пакет «Gml»
7.3.1 Класова модель
Пакет «Gml» охоплює чотири класи з їх атрибутами для визначення

лінійного розташування, яке спеціалізовано на розташуванні об’єкта

дорожнього руху. Це зображено на малюнку 11.

Рисунок 11 – Класова модель пакету «Gml»
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7.3.2 Семантика
Цей метод відповідає EN ISO 19136.

Клас «GmlLineString» створює GML лінійний ряд і має три атрибути:

— атрибут «posList», який охоплює упорядкований перелік дво–

або тривимірних координат точок відповідно до EN ISO 19136 (відповідний

атрибут GML: gml: posList);

— атрибут «srsName», який вказує систему координатної прив’язки

(CRS), яку використовують для інтерпретації відповідних координат у цій

GmlLineString. Цей атрибут визначено відповідно до того ж стандарту. На

відміну від GML,  де це є обов'язковим,  коли зазначений атрибут не

заповнюють у відповідній CRS використовують «ETRS89–LatLonh»;

— «srsDimension», яке забезпечує кількість координат для кожної

точки, що належить до LineString. Це значення або 2, або 3. Якщо не вказане,

значення за промовчуванням – «2».
Примітка. Порядок координат визначено у відповідності з обраним CRS [3].

Взагалі послідовність така «Широта», то «довгота».

Порядок точок, що утворюють лінійний ряд, забезпечує напрямок

географічної особливості.
Приклад. Якщо атрибут postList охоплює набір із шести координатних значень,

він буде представляти собою лінію, визначену двома точками, розмірність якої

дорівнює 3. В інших випадках лінія буде визначена трьома точками в одному й тому ж

плані.

Клас «GmlMultiPolygon» створює випадок GML_MultiSurface, де всі

поверхні, що належать до набору є полігонами (клас «GmlPolygon»). При

цьому область визначена декількома полігонами (а не лише одним), кожен

з них може бути названий окремим ім'ям (атрибут «gmlAreaName») для їх

розрізнення.

Кожен полігон визначений зовнішнім лінійним кільцем і нульовим або

декількома внутрішніми лінійними кільцями, які визначають внутрішні

ділянки. Лінійне кільце (клас «GmlLinearRing», еквівалентне

GM_LinearRing) є конкретним, а не самоперетинаючою замкнутою кривою,
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яка походить від лінійного ряду, тобто там, де останній кортеж (набір з n–

чисел) ідентичний першому. Таке лінійне кільце охоплює принаймні

чотири положення. Це лінійне кільце не є самопересічним з метою

уникнення створення фрагментованих (не компактних) областей, від

декількох зовнішніх може бути додано до прикладу «GmlMultiPolygon»

класи.

7.4 Пакет «LinearReferencing»
7.4.1 Пакет «PointAlongLinearElement»
7.4.1.1 Класова модель
Пакет «PointAlongLinearElement» забезпечує класами та атрибутами

для визначення точкового місця розташування, використовуючи різні

методи лінійного посилання, визначені в EN ISO 19148. Він зображений,

разом із взаємозв'язками між класами на малюнку 12.
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Рисунок 12 — Класова модель пакету “PointAlongLinearElement”
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7.4.1.2 Семантика

Точка, визначена лінійною прив’язкою,  являє собою єдину точку на

лінійному елементі, а також є частиною дорожньої мережі. У доповненні до

самовизначеного лінійного місця розташування (клас

«PointAlongLinearElement»), який охоплює додаткові елементи, такі як

географічний напрямок, якщо точка знаходиться на одному рівні або

нижче/вище рівня землі, то вона повинна бути реалізована з двома

елементами:

— Підкреслений лінійний елемент (клас «LinearElement»),

— Вираз відстані між заданою точкою на цьому лінійному елементі

та самовизначеною точкою (абстрактний клас

«DistanceAlongLinearElement»).

Нижче наведено можливі для використання вирази відстані:

— Абсолютний вираз відстані, тобто криволінійне вимірювання (у

метрах), починаючи з точки початку нижнього лінійного елемента (клас

«DistanceFromLinearElementStart»);

— Відсоток як вираз відстані, тобто відношення між абсолютною

відстані розглянутої точки від початкової точки базового лінійного

елемента та загальною довжиною цього лінійного елемента (клас

«PercentageDistanceAlongLinearElement»).

— Вираз відносної відстані, тобто криволінійне вимірювання (в

метрах), починаючи з ідентифікованої точки розглянутого лінійного

елемента, що розглядають як опорну точку (клас

«DistanceFromLinearElementReferent»). Ця опорна точка має назву

«Referent» (клас «Referent»);

У разі розгляду референта, він може бути маркером відстані (також

його називають кілопост, кілометром– поштою або віхою), межею району

(наприклад, кордоном округу), перехрестям, дорожнім вузлом або

орієнтиром. Його визначають унікальним ідентифікатором. Два референти
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можуть бути використані для кадру розглянутої точки (понять «з»

референтних і «по напрямку до» референту), який явно визначає напрямок

водіння, яке відбувається від «від» референта до «до» референту і

скасовують неявне напрямок, визначений основним напрямком лінійного

елемента. Референт може бути дано геодезичні координати (див 7.5 пакет

«PointCoordinates»).

Лінійний елемент, який лежить в основі точкового місцерозташування

визначають декількома способами:

— посилання (клас «LinearElementByCode»), що означає, що раніше

був визначений і обмінений через спеціальну публікацію (див розділ 8);

— Впорядкована послідовність референтів, що охоплює початкову

і кінцеву точку цього лінійного елемента (клас «LinearElementByPoints»). У

разі, якщо лінійний елемент визначають шляхом співвідношення, то

порядок проходження забезпечує лінійність напрямку елемента.

— Лінійна географічна особливість, позначена рядковим рядком

(клас «LinearElementByLineString» – див. 7.3 пакет «Gml»).

Лінійний елемент повинен бути заданий або номером дороги або

назвою дороги в залежності від того, що є. Це може супроводжуватися

іншою інформацією залежно від оператора дорожнього руху та може бути

охарактеризовано, тобто визначати, чи це дорога, ділянка дороги чи

ковзання. Зокрема, атрибут «linearElementReferenceModel» заповнюють у разі,

якщо створено кілька екземплярів класу «PointAlongLinearElement».

7.4.2 Пакет «LinearWithinLinearElement»
7.4.2.1 Класова модель

Пакет «LinearWithinLinearElement» надає класи та атрибути для

визначення лінійного розташування, використовуючи різні методи лінійного

посилання (LRM), визначені в EN ISO 19148. Він зображений, разом із

взаємозв’язками між класами, на малюнку 12.
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Рисунок 13 – Класова модель пакету «LinearWithinLinearElement»

7.4.2.2. Семантика
Лінійне розташування визначають за допомогою лінійного посилання

на лінійний ділянку,  що знаходиться на лінійному елементі,  частині

дорожньої мережі. Його слід визначати між двома пунктами, що належать

одній дорозі/вулиці. На додаток до самого лінійного визначення

місцярозташування (клас «LinearWithinLinearElement»), яке охоплює

взаємодоповнюючі елементи, такі як географічний напрямок, інформацію,

чи точку що знаходиться на рівні або нижче/вижче рівня землі, її реалізація

базується на двох елементах:

— базовий лінійний елемент (клас «LinearElement»),

— два вираження відстані між заданою точкою на цьому лінійному

елементі і відповідно початковою точкою, названою «від точки», і кінцевою

точкою, названою «до точки», що обрамляє лінійний переріз (абстрактний

клас «DistanceAlongLinearElement»).

Ці елементи визначені в правилах 7.4.1.

7.5 Пакет «PointCoordinates»
7.5.1 Класова модель
Пакет «PointCoordinate» надає класи та атрибути для визначення

місця точки за координатами, зокрема тривимірне визначення та відповідні
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параметри довіри. Це буде зображено в тому числі відносин між класами

на малюнку 14.

Рисунок 14 — Класова модель пакету «PointCoordinates»

7.5.2 Семантика
У цьому пакеті точку визначають геодезичними координатами (в

термінах геодезичної довготи та геодезичної широти) через клас

«PointCoordinate». Геодезичні координати визначають відповідно до

Європейської наземної системи відліку 1989 року (ETRS89), яка збіглася з

Міжнародною наземною системою відліку (ITRS) у 1989 році. Це

європейська реалізація ITRS, але на відміну від ITRS вона закріплена на

стабільній частині Євразійська плита. Координати та карти в Європі на

основі ETRS89 не можуть змінюватися через континентальний дрейф.

ETRS89 є рекомендованою ЄС орієнтиром для геодезичних даних у Європі.

У разі тривимірного визначення третя координату додають через клас

«HeightCoordinate». Запропоновано три варіанти висоти: за

промовчуванням це еліпсоїдальна висота (вимірюють відносно еліпсоїда
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IERS). Інші можливості – це висота, пов'язана з гравітацією (визначена

значенням, виміряним уздовж напрямку сили тяжіння над еталонним

геоїдом, тобто еквіпотенціальною поверхнею гравітаційного поля Землі,

яка глобально наближається до середнього рівня моря – часто помилково

її називають "висота" ) та відносною висотою, визначеною відносно першого

поверху.

Крім того, класи «PositionConfidenceEllipse» та «AltitudeConfidence»

можуть бути використані для визначення точності географічного

положення через достовірний еліпс та його висоту відповідно до

специфікацій ETSI TS 102 894–2. Ця точність базується на рівні довіри

95 % (див. ETSI/TS 102 894–2 V1.2.1 (2014–09), A.119 та A.8). Клас

«PositionAccuracy» визначено відповідно до EN 16803–1.

7.6 Пакет «SupplementaryPositionalDescription»
7.6.1 Класова модель пакету
«SupplementaryPositionalDescription»
Пакет «SupplementarPositionalDescription» зображений, разом із

взаємозв’язками між класами на рисунку 15.
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Рисунок 15 — Класова модель пакету «SupplementaryPositionalDescription»

7.6.2 Семантика пакету «SupplementaryPositionalDescription»
Додаткова інформація про положенні може бути доданий до

мережевого елементу дороги для опису дороги, або поперечне положення

елемента , який буде розташований на дорозі. Тому можуть бути визначені

такі елементи:

— головне призначення дороги в місці розташування;

— географічний дескриптор, який ідентифікує географічну

характеристику для сприяння ідентифікації конкретного місця;

— дескриптор інфраструктури, який ідентифікує інфраструктуру,

щоб допомогти визначити конкретне місце;

— довжина (вимірюють в метрах ) проїжджої частини (та смуг), на

яку впливає пов'язаний елемент руху;

— в описі місця розташування, який є додатковим читаним

людиною описом місця розташування;

— точність позиціонування, яка вказує на те, що місце

розташування задають з точністю , яка краще ніж зазначене значення в

метрах;

— відносне положення по проїжджій частині дороги;

— порядковий номер виходу/вхід рампи з заданого місця в

заданому напрямку (зазвичай використовують для позначення конкретного

виходу/входу у складному перехресті/перехресті).

Крім того, вона може бути доповнена поперечною інформацією:

— на дорозі: ім'я, номер, або призначення;

— на точній проїжджій дорогах (дорогах), для кожної відповідної

смуги (смуг) та довжини ураження;

— на відповідній території (див. Пакет 7.9 "NamedArea").
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7.7 Пакет «TpegLoc»
7.7.1 Пакет «TpegDescriptor»
7.7.1.1 Класова модель
Пакет «TpegDescriptor» надає класи та атрибути визначенню

дескриптора в TPEG яка окреслює описову частину місця розташування

TPEG, окрім геодезичних координат. На фотографії разом із

взаємозв’язками між класами на рисунку 16.

Рисунок 16 – Класова модель пакету “TpegDescriptor”

7.7.1.2 Семантика
Дескриптор є TPEG–виникло слово, що представляє будь–текстовий

опис і має складатися з типу дескриптора, текстового рядка і код мови.

Останні два елементи повинні бути вбудовані в структуру

«MultingualString». Для областей та для точок признаають різні дескриптори.

Відповідний дескриптор тип має певні в різних перерахування в А.4.
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7.7.2 Пакет «TpegPointLocation»
7.7.2.1 Класова модель
Пакет «TpegPointLocation» надає класи та атрибути для визначення

місця точки з використанням методів, визначених у CEN ISO/TS 18234–6 та

CEN ISO/TS 24530–2. Він зображений, разом із взаємозв’язками між

класами на малюнку 17.

Рисунок 17 – Класова модель пакету «TpegPointLocation»
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7.7.2.2 Семантика
Точка TPEG являє собою єдину точку в дорожній мережі, визначену

структурою TPEG– Loc і повинна мати напрямок потоку руху. Він повинен

реалізовуватися як:

— проста точка (клас «TpegSimplePoint»), тобто точка на дорожньої

мережі, не обмеженої будь–який інший точки на дорожній мережі, або

— обрамлення точка (клас «TpegFramedPoint») , тобто є точкою на

дорожньої мережі обрамлення (або в квадратних дужках ) між двома

іншими точками на одній і тій же дорозі. Її можна використовувати, коли

місце розташування знаходиться не в точці перехід і є точкою без

заздалегідь заданої назви. Дві точки з обох боків використовують для

обрамлення місце з відомими точками;

Точки одного або іншого типу мають загальні характеристики всіх

точок TPEG (класу "TpegPoint"). Вони можуть бути розташовані на

дорожньому розв’язку (клас «TpegJunction») або розташовані поза будь–

яким дорожній розв'язок (клас «TpegNonJunctionPoint»). Вони також

охоплюють геодезичну пару координат, як зазначено в 7.1.2.2.

Коли точка TPEG знаходиться на стику, вона повинна визначатися

одним–трьома дескрипторами ILOC (клас «TpegIlcPointDescriptor»). Він

також може бути описаний дескриптором стику (клас)

«TpegJunctionPointDescriptor») та / або з іншими дескрипторами точок (клас

«TpegOtherPointDescriptor»). Стосовно дескриптора ILOC різні значення

цього дескриптора мають бути взаємовиключні .

Якщо точка TPEG не знаходиться на стику, вона повинна

визначатися, принаймні одним дескриптором точки (клас

«TpegOtherPointDescriptor»). Один з цих дескрипторів повинен

ідентифікувати дорогу чи вулицю, на якій знаходиться Розташована точка

TPEG. Відповідний тип дескриптора повинен мати або значення 'linkName',

або значення значення «localLinkName» (див. таблицю A.89).

Точка обрамлення TPEG повинна визначатися трьома точками TPEG.
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Крім обрамленої точки, що ні на стику він повинен визначати інші дві точки,

що обрамляють обрамлену точку.

Різні дескриптори описані в 7.7.1.

7.7.3 Пакет «TpegLinearLocation»
7.7.3.1 Класова модель
Пакет «TpegLinearLocation» надає класи та атрибути для визначення

лінійного розташування з використанням методів, визначених у CEN

ISO/TS 18234–6 та CEN ISO/TS 24530–2. Він зображений у тому числі

зв’язки між класами на малюнку 18.

Рисунок 18 – Класова модель пакету «TpeLinearLocation»
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7.7.3.2 Семантика
Лінійне розташування TPEG являє собою лінійний ділянку в дорожній

мережі, визначений структурами TPEG–Loc (клас «TpegLinearLocation»).

Він повинен мати напрямок руху потоку. Цей лінійний переріз має бути

обмежений точкою «від» та «до» точки. Обидві точки визначають по точці

розташування TPEG як вже визначено в 7.7.2 (клас «TpegPointLocation»).

7.7.4 Пакет «TpegAreaLocation»
7.7.4.1 Класова модель
Пакет «TpegAreaLocation» поставляє класи і атрибути до визначення

область–typed розташування визначення місця розташування об'єкта

трафіку, наприклад, запис ситуації в публікації ситуації. Він зображений,

разом із взаємозв’язками між класами на малюнку 19.
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Рисунок 19 – Класова модель пакету «TpegAreaLocation»

7.7.4.2 Семантика
TPEG область являє собою географічну або геометричну площу,

обмежену TPEG–Loc структури, яка може містити інформацію про висоту

для додаткової геопросторової дискримінації. Його необхідно

реалізовувати в якості:

— області, визначеної за допомогою простої геометричної форми

(клас «TpegGeometricArea»), тобто кола, визначеного заданою точкою

(центром) (через пару координат) та її радіусом у метрах . Він також може

бути описаний одним або декількома дескрипторами області;

— області без будь–якого геометричного зображення, визначеного

єдиним її найменуванням (клас «TpegNamedOnlyArea») через один або

кілька дескрипторів області.

Ці дескриптори описані в 7.7.1

7.8 Пакет «Openlr»
7.8.1 Пакет «OpenlrPoint»
7.8.1.1 Класова модель
Пакет «OpenlrPoint» надає класи та атрибути для визначення місця

точки з використанням методу OpenLR™ як зазначено в ISO/TS 21219–22.

Він зображений, разом із взаємозв’язками між класами на малюнку 20.
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Рисунок 20 – Класова модель пакету «OpenlrPoint»

7.8.1.2. Семантика
An OpenLR ™ точка (клас «OpenlrPointLocationReference») являє

собою єдину точку, яка може бути або на дорожньої мережі чи визначену

простий парою геодезичних координат (клас «OpenlrGeoCoordinate»).

Перебуваючи в дорожній мережі, його можна визначити як точку інтересу

(POI) з точкою доступу на лінійному шляху (клас

«OpenlrPoiWithAccessPoint») або точкою вздовж лінійки, що представляє

дорожній елемент (клас «OpenlrPointAlongLine»).

Обидва класи, що представляють точки в дорожній мережі,

успадковують клас «OpenlrBasePointLocation», який визначає лінійний

елемент, його орієнтацію, сторону дороги, де розташована точка, і

позитивне зміщення, що представляє відстань у метрах між вузлом,

починаючи лінійний шлях несучи крапку і саму точку. Лінійний шлях
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виражають двома точками, реалізованими відповідно класами

«OpenlrLocationReferencePoint» та «OpenlrLastLocationReferencePoint». Ці

останні класи успадковують клас «OpenlrBaseReferencePoint», який

пов'язаний з геодезичними координатами ( клас «PointCoordinate»), і такі

атрибути, як несучий, форматний і функціональний клас дороги через клас

«OpenlrLineAttributes».

7.8.2 Пакет  “OpenlrLinear”
7.8.2.1 Класова модель
Пакет «OpenlrLinear» поставляє класи і атрибути для визначення

лінійного розташування, використовуючи метод, зазначений в ISO/TS 21219–22.

Він зображений, разом із взаємозв’язками між класами на малюнку 21.

Рисунок 21 – Класова модель пакету «OpenlrLinear»

7.8.2.2. Семантика
An OpenLR™ лінійне розташування опорного (клас «OpenlrLinear»)

може становити до двох лінійних ділянок дороги, які відповідають

відповідно вирівняному напрямку («firstDirection» відносини Роль) і в

напрямку, протилежному ( «oppositeDirection» відносини роль).
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Кожен лінійний розділ визначають (використовуючи клас

«OpenlrLineLocationReference») послідовністю екземплярів класу

«OpenlrLocationReferencePoint» і закінчуючи одним екземпляром класу

«OpenlrLastLocationReferencePoint». Ці класи та їх пов’язані з ними

визначені в 7.8.1.

Кожен екземпляр «OpenlrLineLocationReference» відповідно

супроводжують додатнім та від’ємним зміщенням, вздовж лінії

розташування, використовуючи клас «OpenlrOffsets», коли початкова та

кінцева точки місця не збігаються у вузол, починаючи та закінчуючи,

опорний шлях розташування.

7.8.3 Пакет “OpenlrArea”
7.8.3.1 Класова модель
Пакет «OpenlrArea» надає класи та атрибути для визначення місця

типу типу, використовуючи місце розташування OpenLR™. Він зображений,

разом із взаємозв’язками між класами в Малюнок 22.

Рисунок 22 – Класова модель пакету «OpenlrArea»

7.8.3.2 Семантика
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Область OpenLR™ (клас «OpenlrAreaLocationReference») – це

область, яка може бути визначена кількома способами:

— по колу (клас «OpenlrCircleLocationReference»), який полягає в

забезпеченні точки координатами центру і радіусу;

— прямокутником (клас «OpenlrRectangleLocationReference»),

визначеним геодезичними координатами двох кінців його діагоналі з

північного заходу на південний схід (прямокутник має дві сторони,

паралельні лінії широти);

— сіткою (клас «OpenlrGridLocationReference»), яка полягає у

визначенні цієї області як набору з’єднаних прямокутних коробок

(визначених через клас «OpenlrRectangle»), повторених відповідно до

визначеної кількості рядків і стовпців;

— по багатокутнику (клас «OpenlrPolygonLocationReference»), яка

полягає в забезпеченні геодезичними координатами принаймні трьох

точок, що відповідають вершинам багатокутника (це означає, що

пряма лінія повинна бути прокладена між двома послідовними

вершинами);

— по замкнутій лінії (клас «OpenlrClosedLineLocationReference»),

спосіб визначає прокладання області по замкнутій траєкторії (тобто контур)

в межах дорожньої мережі. Межа завжди складається з ділянки дороги. Це

визначення подібне до класу «OpenlrLineLocationReference»

(див. 7.8.2). Дозволено прокладання області по кривому контуру.

7.9 Пакет «NamedArea»
7.9.1 Класова модель пакету «NamedArea»
Пакет «NamedArea» надає класи та атрибути для визначення місця,

введеного в область використовуючи лише імена. Він зображений, разом із

взаємозв’язками між класами на рисунку 23.
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Рисунок 23 – Класова модель пакету «NamedArea»

7.9.2 Семантика пакету «NamedArea»
Площу визначають по іменах тільки у конкретному випадку

розташування зони. Назву призначають з огляду на відомі межі, такі як:

кордони країни чи округу або виділена зона управління певного органу.

Вона також може бути успадкована від однойменного класу

(Common::Classes::Validity::NamedArea), визначеного в EN 16157–7. Для

призначення такого класу необхідно вказати: код країни, назву області

(однією або декількома мовами) та тип названої області.
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Два інших класи успадковані від NamesArea:

— при використанні кодів визначених ISO 3166–2, який визначає коди

для ідентифікації основних підрозділів (наприклад, провінцій або штатів) усіх

країн, кодованих в EN ISO 3166–1 (клас «IsoNamedArea»). Атрибут

«subdivisionType» визначають відповідно до зазначеного стандарту ISO.

— при використанні кодів відповідно до класифікації NUTS (для

Номенклатури одиниць територіальної статистики), встановленої

Європейським Союзом (Регламент (ЄС) № 1059/2003 від 26 травня 2003

року). Ця класифікація адміністративних територій містить три рівні NUTS,

а також нижчі за два рівні місцевих адміністративних одиниць (LUA),

раніше названі NUTS–4 та NUTS–5. «NutsCodeType» атрибут визначено в

відповідно до відповідним регулюванням ([4]).

8 ПУБЛІКУВАННЯ ВБУДОВАНИХ КООРДИНАТНИХ ПРИВ’ЯЗОК

8.1 Загальні положення
Пакет «PredefinedLocationsPublication» відповідає визначенню

конкретної публікації, що охоплює одне або кілька заздалегідь визначених

місць. Це зручний спосіб один раз обмінятися інформацією про заздалегідь

визначені місця або групи місць, де ці (групи) місць використовують кілька

разів. Типовим прикладом є «Маршрут», який використовують для

передавання інформації про час у дорозі. У цьому випадку кожне нове

значення часу подорожі систематично асоціюється з ідентифікатором

заздалегідь визначеного місця, інформацією про яке раніше було здійснено

обмін.

Місце розташування зумовлене використанням розташування опорного

унікального ідентифікатора версійованного та визначеного заздалегідь, що буде

узгоджено двосторонньо – відправником та одержувачем системи для вибору

місця розташування з групи заздалегідь заданих місць.

Видання складається з одного пакету.
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8.2 Пакет «PredefinedLocationsPublication»
8.2.1 Класова модель пакету «PredefinedLocationsPublication»
Пакет «PredefinedLocationsPublication» надає класи та атрибути для

визначення публікації заздалегідь визначених посилань на

місцеположення. Він зображений, разом із взаємозв’язками між класами на

малюнку 24.

Рисунок 24 – Модель класу «PredefinedLocationsPublication»

8.2.2 Семантика пакету «PredefinedLocationsPublication»
Публікація заздалегідь визначеними місцями (клас

«PredefinedLocationsPublication») – це утилітарна публікація, яка має на

меті полегшити використання часто використовуваних локацій. Так як місце

часто використовують, наприклад, під час вимірюваня даних або

опрацьовання даних, слід швидше і безпечніше їх визначити та виконати
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першочерговий обмін, а потім повторно використовувати їх вже за

допомогою відповідного посилання.

Що стосується інших публікацій, то деякі відомості загального

значення вже надані, наприклад, конфіденційність або статус інформації

(клас «HeaderInformation») (див. EN 16157–7).

Основним елементом, який передає ця публікація, є посилання на

місцеположення (абстрактний клас «PredefinedLocationReference»). Цей

довідник про місцеположення має бути одним із можливих типів :

— єдине заздалегідь визначене місце розташування (клас

«PredefinedLocation»),

— заздалегідь визначена не упорядкована група локацій (клас

«PredefinedNonOrderedLocationGroup»),

— заздалегідь визначений маршрут (клас «PredefinedItinerary»).

Кожен тип посилання на місцеположення називають заздалегідь

визначеним ім’ям, для того, щоб інші місця розташування, знайдені під час

використання посилання були визначені як інші види місцеположення. Ця

публікація може передати кілька посилань на місце розташування. Кожен

тип ідентифікують за версією, та кваліфікують за допомогою назви.

Посилання типу «itinerary» або «group of  locations» повинні

активовуватись відповідно до екземпляру класу «Itinerarry» та

«LocationGroup», визначені перед його використанням.

Поряд із цими особливостями, знайдене місце визначають так само,

як і будь–яке інше місце (область, лінійна або пункт) (див. п. 7).
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ДОДАТОК A
(обов’язковий)
Словник даних

A.1 Огляд

Словник даних описує характеристики різних класів, атрибутів та

асоціацій що з’являються в моделі даних визначеній в 7 та 8 розділах.

Словник визначається як набір таблиць, що групують класи, атрибути та

асоціації для кожного пакету як вони визначені в п. 7 тап. 8.

Для кожного пакету послідовно надаються:

1) таблиця класів,

2) таблиця асоціацій,

3) таблиця атрибутів.

Кожна таблиця даного типу має однакову структуру.

Словник даних класифікується на розділи за різними пакетами моделей

UML, як було зазначено вище. Він визначає для кожного пакета сутності та

елементи, що відповідають їм.

Стовпці таблиці мають таке значення:

a) Назва стовпців: вони надають символічну назву (або в

нижньому, або у верхньому корпусі верблюда), наданій відповідному ролю

класу, атрибуту чи асоціації.

b) Позначення стовпця: воно дає відповідну назву природною

мовою відповідного класу, атрибута чи ролі.

c) Визначення стовпця: воно дає вичерпне визначення з

деталізацією цього класу, атрибута чи асоціації.

Деякі стовпці визначені для однієї або двох таблиць. Таблиці класів

містять наступні два стовпці:
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d) Ідентифікований стовпець: він вказує, чи відповідний клас

можна ідентифікувати (значення «так») чи ні (значення «ні»).

Ідентифіковані класи визначені в 7.4 частини 1 цього стандарту.

e) Анотація стовпця: вказує, чи відповідний клас абстрактний

(значення «так») або конкретний (значення «ні»). Абстрактні класи

визначені в ISO/IEC 19505-1 та в EN 16157-1: 2018, 7.4.

Таблиці атрибутів та таблиці асоціацій містять такий стовпець:

f) Множинність стовпців: він забезпечує кількість входів, які може

мати клас при інстанціюванні цієї асоціації (відповідно, атрибут класу може

мати при інстанціюванні цього класу). Прийнятий синтаксис такий: m ..n, де

'm' і 'n' відповідно представляють мінімальне і максимальне значення

кратності.

Для цілей асоціації можливі значення 'm':

1) 0 у разі необов'язкової участі відповідного класу при інстанціюванні

асоціації;

2) 1 у разі обов'язкової участі відповідного класу при інстанціюванні

асоціація;

3) 2, 3, ... у випадку, якщо мінімальна кількість участей відповідного

класу є явним визначається при ініціативі асоціації.

Для цілей асоціації можливі значення для 'n':

4) 1, якщо в екземплярі асоціації бере участь лише один екземпляр

класу;

5) * у разі дозволу декількох випадків участі в реєстрації асоціації;

6) 2, 3 , .. в разі максимальну кількість часток відповідного класу явно

визначається при ініціативі асоціації.

Для атрибутів можливі значення 'm':

7) 0 у разі необов'язкового атрибута;

8) 1 у разі обов'язкової асоціації / ознаки;

9) 2, 3,… у випадку, якщо явно визначена мінімальна кількість подій.

Для атрибутів можливі значення для 'n':
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10) 1 в разі , якщо тільки один екземпляр атрибута допускається;

11) * у випадку, якщо для цього атрибуту дозволено кілька

примірників, не вказуючи їх;

12) 2, 3 , .. , в разі , якщо максимальне число появ явно визначено.

Для таблиць атрибутів додано наступний стовпець :

g) Тип стовпця: він містить назву класу, що використовується як

тип даних. Він передбачений лише для елементів відповідні атрибутам

класу. Коли назва типу закінчується на «Enum», це означає, що воно

відповідає до перерахування прийнятих значень, визначених у A.4.

Для таблиці асоціацій додано наступний стовпець:

h) Мета стовпця: вона містить назву класу, що з’являється на

другому кінці взаємозв'язку, тобто пов'язані через відповідну асоціацію.

A.2 Словник даних для «LocationReference»

A.2.1 «AlertC» пакет
A.2.1.1 Загальне
D2Payload/LocationReferencing/LocationReference/AlertC
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A.2.1.2 Класи пакету «AlertC»

Таблиця A.1 — Класи пакету «AlertC»

Назва класу Позначення Визначення Стереотип Анотація
AlertCDirection ALERT-C direction Напрямок руху потоку по дорозі, до якої стосується

інформація.
D2Class no

AlertCLinear ALERT-C linear Лінійний відрізок уздовж дороги, визначений між двома
точками дороги, посилаючись на заздалегідь задану
таблицю розташування ALERT-C.

D2Class yes

AlertCLocation ALERT-C location Ідентифікація конкретної точки, лінійного або
територіального розташування в таблиці місцезнаходжень
ALERT-C.

D2Class no

AlertCMethod2Primar
yPointLocation

ALERT-C method2
primary point
location

Точка (що має назву – Первинна точка), яка може бути як
окремою точкою, так і точкою на нижньому кінці лінійної
ділянки дороги. Точка задається посиланням на точку в
попередньо визначеній таблиці місцезнаходжень ALERT-C.

D2Class no

AlertCMethod2Second
aryPointLocation

ALERT-C method2
secondary point
location

Точка (що має назву – Вторинна точка) що знаходиться на
верхньому кінці лінійної ділянки дороги. Точка задається
посиланням на точку в попередньо визначеній таблиці
розташування ALERT-C.

D2Class no

AlertCMethod4Primar
yPointLocation

ALERT-C method4
primary point
location

Точка (що має назву – Первинна точка) яка може бути як
окремою точкою, так і точкою на нижньому кінці лінійної
ділянки дороги. Точка задається посиланням на точку в
попередньо визначеній таблиці місцезнаходжень ALERT-C
плюс невід’ємна відстань зміщення.

D2Class no

AlertCMethod4Second
aryPointLocation

ALERT-C method4
secondary point
location

Точка (що має назву – Вторинна точка) що знаходиться на
верхньому кінці лінійної ділянки дороги. Точка задається
посиланням на точку в попередньо визначеній таблиці
місцезнаходжень Alert-C плюс невід’ємна відстань зміщення.

D2Class no

AlertCPoint ALERT-C point Одинична точка на дорожній мережі яка задана посиланням
на попередньо визначену таблицю місцезнаходжень
ALERT-C і яка має пов'язаний напрямок потоку руху.

D2Class yes
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A.2.1.3 Асоціації пакету «AlertC»

Таблиця A.2 — Асоціації пакету «AlertC»

Назва класу Закінчення асоціації Позначення Визначення Численність Цільовий об’єкт
AlertCMethod2Primar
yPointLocation

alertCLocation ALERT-C location 1..1 AlertCLocation

AlertCMethod2Second
aryPointLocation

alertCLocation ALERT-C location 1..1 AlertCLocation

AlertCMethod4Primar
yPointLocation

offsetDistance Offset distance 1..1 OffsetDistance

alertCLocation ALERT-C location 1..1 AlertCLocation

AlertCMethod4Second
aryPointLocation

offsetDistance Offset distance 1..1 OffsetDistance

alertCLocation ALERT-C location 1..1 AlertCLocation
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A.2.1.4 Атрибути пакету «AlertC»

Таблиця A.3 — Атрибути пакету «AlertC»

Назва класу Назва атрибуту Позначення Визначення Числен
ність Тип

AlertCDirection alertCAffectedDir
ection

ALERT-C affected
direction

Напрямок(мки) транспортного потоку з яким
пов’язана ситуація, дані чи інформація про
дорожній рух.

1..1 LinearDirectionE
num

alertCDirectionCo
ded

ALERT-C direction
coded

Напрямок навігації по відношенню до
вторинного до первинного місце розташування
(напрямок RDS)

1..1 AlertCDirectionE
num

alertCDirectionNa
med

ALERT-C direction
named

ALERT-C назва напрямку, наприклад Брюссель -
> Лілль.

0..1 MultilingualStrin
g

AlertCLinear  alertCLocationCo
untryCode

ALERT-C location
country code

ALERT-C country code as defined in EN 62106. 1..1 String

alertCLocationTa
bleNumber

ALERT-C location
table number

Номер, виділений в таблиці ALERT-C в країні.
Посилаючись на EN ISO 14819-3 для виділення
номера таблиці місцеположення.

1..1 String

alertCLocationTa
bleVersion

ALERT-C location
table number

Номер версії, пов'язаний з посиланням на
таблицю ALERT-C.

1..1 String

AlertCLocation alertCLocationNa
me

ALERT-C location
table version

Назва місця розташування ALERT-C. 0..1 MultilingualStrin
g

specificLocation Specific location Унікальний код у таблиці місцеположеннь
ALERT-C, який ідентифікує конкретне точкове,
лінійне або територіальне місце розташування.

1..1 AlertCLocationC
ode

AlertCPoint alertCLocationCo
untryCode

ALERT-C location
country code

Код країни ALERT-C, як визначено в EN 62106. 1..1 String

alertCLocationTa
bleNumber

ALERT-C location
table number

Номер, виділений для таблиці ALERT-C в країні.
Посилаючись на EN ISO 14819-3 для виділення
номера таблиці місця розташування.

1..1 String

alertCLocationTa
bleVersion

ALERT-C location
table version

Номер версії, пов'язаний з посиланням на
таблицю ALERT-C.

1..1 String
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A.2.2 Пакет «AlertCArea»
A.2.2.1 Загальні положення
D2Payload/LocationReferencing/LocationReference/AlertC/AlertCArea

A.2.2.2 Класи пакету «AlertCArea»

Таблиця A.4 — Класи пакету «AlertCArea»

Назва класу Позначення Визначення Стереотип Анотація
AlertCArea ALERT-C area Область, визначена посиланням на попередньо

задану таблицю місцезнаходжень ALERT-C.
D2Class no

A.2.2.3 Асоціації пакету «AlertCArea»

Таблиця A.5 — Асоціації пакету «AlertCArea»

Назва класу Закінчення
асоціації Позначення Визначення Численність Цільовий

об’єкт
AlertCArea areaLocation Area location Територіальне місце

розташування визначене
конкретним місцем
розташуванням Alert-C.

1..1 AlertCLocation
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A.2.2.4 Атрибути пакету «AlertCArea»

Таблиця A.6 — Атрибути пакету «AlertCArea»

Назва класу Назва атрибуту Позначення Визначення Численність Тип
AlertCArea alertCLocationCountr

yCode
ALERT-C location
country code

ALERT-C код країни який
визначений в EN 62106.

1..1 String

alertCLocationTableN
umber

ALERT-C location
table number

Номер, виділений для
таблиці ALERT-C в
країні. Посилаючись на
EN ISO 14819-3 для
виділення номера таблиці
місця розташування.

1..1 String

alertCLocationTableV
ersion

ALERT-C location
table version

Номер версії, пов'язаний з
посиланням на таблицю
ALERT-C.

1..1 String

A.2.3 Пакет «AlertCLinearByCode»
A.2.3.1 Загальні положення
D2Payload/LocationReferencing/LocationReference/AlertC/AlertCLinearByCode

A.2.3.2 Класи пакету «AlertCLinearByCode»

Таблиця A.7 — Класи пакету «AlertCLinearByCode»

Назва класу Позначення Визначення Стереотип Анотація
AlertCLinearByCode ALERT-C linear by

code
Лінійний відрізок вздовж дороги, визначений
посиланням на лінійний відрізок у попередньо
визначеній таблиці місцезнаходжень ALERT-C.

D2Class no
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A.2.3.3 Асоціації пакету «AlertCLinearByCode»

Таблиця A.8 — Асоціації пакету «AlertCLinearByCode»

Назва класу Закінчення асоціації Позначення Визначення Численність Цільовий
об’єкт

AlertCLinearByCode alertCDirection ALERT-C direction 1..1 AlertCDirection

locationCodeForLinea
rLocation

Location code for
linear location

Лінійне місцерозташування,
визначене конкретним місцем
розташуванням ALERT-C.

1..1 AlertCLocation

A.2.3.4 Атрибути пакету «AlertCLinearByCode»
В пакеті «AlertCLinearByCode» відсутні визначені атрибути.

A.2.4 Пакет «AlertCMethod2Linear»
A.2.4.1 Загальні положення
D2Payload/LocationReferencing/LocationReference/AlertC/AlertCMethod2Linear

A.2.4.2 Класи пакету «AlertCMethod2Linear»

Таблиця A.9 — Класи пакету «AlertCMethod2Linear»

Назва класу Позначення Визначення Стереотип Анотація
AlertCMethod2Linear ALERT-C method 2

linear
Лінійний відрізок уздовж дороги між двома точками,
первинною та вторинною, які попередньо визначені в
таблиці місцезнаходжень ALERT-C. Напрямок - ВІД
вторинної точки ДО первинної точки, тобто первинна точка
розташована нижче від вторинної точки.

D2Class no
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A.2.4.3 Асоціації «AlertCMethod2Linear»

Таблиця A.10 — Асоціації пакету «AlertCMethod2Linear»

Назва класу Закінчення асоціації Позначення Визначення Численність Цільовий об’єкт
AlertCMethod2Linear alertCDirection ALERT-C direction 1..1 AlertCDirection

alertCMethod2Primar
yPointLocation

ALERT-C method 2
primary point location

1..1 AlertCMethod2
PrimaryPointLo
cation

alertCMethod2Second
aryPointLocation

ALERT-C method 2
secondary point
location

1..1 AlertCMethod2S
econdaryPointL
ocation

A.2.4.4 Атрибути пакету «AlertCMethod2Linear»
В пакеті «AlertCMethod2Linear» відсутні визначені атрибути.

A.2.5 Пакет «AlertCMethod2Point»
A.2.5.1 Загальні положення
D2Payload/LocationReferencing/LocationReference/AlertC/AlertCMethod2Point
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A.2.5.2 Класи пакету «AlertCMethod2Point»

Таблиця A.11 — Класи пакету «AlertCMethod2Point»

Назва класу Позначення Визначення Стереотип Анотація
AlertCMethod2Point ALERT-C method 2

point
Поодинока точка в дорожній
мережі, визначена посиланням на
точку в попередньо визначеній
таблиці місцезнаходжень ALERT-
C і має пов'язаний напрямок
потоку руху.

D2Class no

A.2.5.3 Associations of «AlertCMethod2Point» package

Таблиця A.12 — Асоціації пакету «AlertCMethod2Point»

Назва класу Закінчення асоціації Позначення Визначення Численність Цільовий об’єкт
AlertCMethod2Point alertCDirection ALERT-C direction 1..1 AlertCDirection

alertCMethod2Primar
yPointLocation

ALERT-C method 2
primary point location

1..1 AlertCMethod2
PrimaryPointLo
cation

A.2.5.4 Атрибути пакету «AlertCMethod2Point»
В пакеті «AlertCMethod2Point» відсутні визначені атрибути.

A.2.6 Пакет «AlertCMethod4Linear»
A.2.6.1 Загальні положення
D2Payload/LocationReferencing/LocationReference/AlertC/AlertCMethod4Linear
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A.2.6.2 Класи пакету «AlertCMethod4Linear»

Таблиця A.13 — Класи пакету «AlertCMethod4Linear»

Назва класу Позначення Визначення Стереотип Анотація
AlertCMethod4
Linear

ALERT-C method 4
linear

Лінійна ділянка вздовж дороги між двома точками, первинною
та вторинною, які є заздалегідь визначеними місцями ALERT-
C плюс відстань зміщення. Напрямок - ВІД вторинної точки
ДО первинної точки, тобто первинна точка розташована
нижче від вторинної точки.

D2Class no

A.2.6.3  Асоціації пакету «AlertCMethod4Linear»

Таблиця A.14 — Асоціації пакету «AlertCMethod4Linear»

Назва класу Закінчення асоціації Позначення Визначення Численність Цільовий об’єкт
AlertCMethod4Linear alertCDirection ALERT-C direction 1..1 AlertCDirection

alertCMethod4Primar
yPointLocation

ALERT-C method 4 primary
point location

1..1 AlertCMethod4Primary
PointLocation

alertCMethod4Second
aryPointLocation

ALERT-C method 4 secondary
point location

1..1 AlertCMethod4Secondary
PointLocation

A.2.6.4 Атрибути пакету «AlertCMethod4Linear»
В пакеті «AlertCMethod4Linear» відсутні визначені атрибути.

A.2.7 Пакет «AlertCMethod4Point»
A.2.7.1 Загальні положення
D2Payload/LocationReferencing/LocationReference/AlertC/AlertCMethod4Point
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A.2.7.2 Класи пакету «AlertCMethod4Point»

Таблиця A.15 — Класи пакету «AlertCMethod4Point»

Назва класу Позначення Визначення Стереотип Анотація
AlertCMethod4Point ALERT-C method 4

point
Поодинока точка на дорожній мережі, визначена
посиланням на точку в попередньо визначеній таблиці
місцезнаходжень ALERT-C плюс відстань зміщення яка
має пов'язаний напрямок з транспортним потоком.

D2Class no

A.2.7.3 Асоціації пакету «AlertCMethod4Point»

Таблиця A.16 — Асоціації пакету «AlertCMethod4Point»

Назва класу Закінчення асоціації Позначення Визначення Численність Цільовий об’єкт
AlertCMethod4Point alertCDirection ALERT-C direction 1..1 AlertCDirection

alertCMethod4Primar
yPointLocation

ALERT-C method 4
primary point location

1..1 AlertCMethod4
PrimaryPointLo
cation

A.2.7.4 Атрибути пакету «AlertCMethod4Point»
В пакеті «AlertCMethod4Point» відсутні визначені атрибути.

A.2.8 Пакет «Gml»
A.2.8.1 Загальні положення
D2Payload/LocationReferencing/LocationReference/Gml
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A.2.8.2 Класи пакету «Gml»

Таблиця A.17 — Класи пакету «Gml»

Назва класу Позначення Визначення Стереотип Анотація
GmlLinearRing Gml linear ring Замкнута ламана, в якій лінії не перетинаються між собою

(тобто перша точка береться в якості останньої точки)
D2Class no

GmlLineString Gml line string Ламана базується на GML (EN ISO 19136): крива,
визначена серією з двох або більше послідовно
розташованих координат. На відміну від GML може бути
самопересічним. Якщо атрибут srsName відсутній,
передбачається, що posList використовує систему відліку
"ETRS89-LatLonh".

D2Class no

GmlMultiPolygon Gml multi polygon Площа, визначена набором полігонів відповідно до GML
(EN ISO 19136).

D2Class no

GmlPolygon Gml polygon Плоска поверхня визначена 1 зовнішньою межею та 0 або
більше внутрішніх меж

D2Class no

A.2.8.3  Асоціації пакету «Gml»

Таблиця A.18 — Асоціації пакету «Gml»

Назва класу Закінчення
асоціації Позначення Визначення Численність Цільовий

об’єкт
GmlMultiPolygon gmlPolygon Gml polygon 1..* GmlPolygon
GmlPolygon exterior Exterior Межа полігональної поверхні, що складається з

кільця, тобто у звичайному двовимірному
випадку, закрита багатокутна лінія виокремлена
як зовнішня. Така багатокутна лінія має
щонайменше 4 пари координат

1..1 GmlLinearRing

interior Interior Межа внутрішніх латок полігональної поверхні,
що складається з характерних рис кільця

0..* GmlLinearRing
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A.2.8.4 Атрибути пакету «Gml»

Таблиця A.19 — Атрибути пакету «Gml»

Назва класу Назва атрибуту Позначення Визначення Числен
ність Тип

GmlLineString posList Pos list Список послідовностей координат,  що
визначають геометрію цього GmlLineString.
Повинно бути не менше 2 послідовностей
координат.

1..1 GmlPosList

srsDimension Srs dimension Забезпечує розмір набору послідовних
координат кожної точки. Це число дорівнює
2 або 3. За замовчуванням, коли
вимірювання не проводились,
інтерпретується як 2.

0..1 NonNegativeInteg
er

srsName Srs name Визначає систему відліку координат (CRS),
що використовується для інтерпретації
координат у цій GmlLineString

0..1 String

GmlMultiPolygon gmlAreaName Gml area name Назва області мультиполігону 0..1 MultilingualString

A.2.9 Пакет «LinearWithinLinearElement»
A.2.9.1 Загальні положення
D2Payload/LocationReferencing/LocationReference/LinearReferencing/LinearWithinLinearElement

A.2.9.2 Класи пакету «LinearWithinLinearElement»

Таблиця A.20 — Класи пакету «LinearWithinLinearElement»

Назва класу Позначення Визначення Стереотип Анотація
LinearWithinLinearEl
ement

Linear within linear
element

Лінійний переріз уздовж лінійного елемента, де лінійний
елемент є або частиною, або цілим лінійним об'єктом (тобто
дорогою), у відповідності до визначень EN ISO 19148.

D2Class no
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A.2.9.3 Асоціації пакету «LinearWithinLinearElement»

Таблиця A.21 — Асоціації пакету «LinearWithinLinearElement»

Назва класу Закінчення
асоціації Позначення Визначення Численність Цільовий об’єкт

LinearWithinLinearEl
ement

linearElement Linear element 1..1 LinearElement

fromPoint From point Точка на лінійному елементі
яка визначає початковий вузол
лінійного відрізку.

1..1 DistanceAlongLi
nearElement

toPoint To point Точка на лінійному елементі
яка визначає кінцевий вузол
лінійного відрізку.

1..1 DistanceAlongLi
nearElement
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A.2.9.4 Атрибути пакету «LinearWithinLinearElement»

Таблиця A.22 — Атрибути пакету «LinearWithinLinearElement»

Назва класу Назва атрибуту Позначення Визначення Численність Тип
LinearWithinLinearEl
ement

administrativeAreaOf
LinearSection

Administrative area
of linear section

Ідентифікування дорожнього
адміністрування території яка
складається з конкретних лінійних
ділянок

0..1 MultilingualString

directionOnLinearSect
ion

Direction on linear
section

Напрямок транспортного потоку на
лінійній ділянці e у вираженні
напрямку загального призначення.

0..1 DirectionEnum

directionRelativeOnLi
nearSection

Direction relative on
linear section

Напрямок транспортного потоку на
лінійній ділянці, що споріднений з
напрямком в якому визначений
лінійний елемент.

0..1 LinearDirection
Enum

heightGradeOfLinearS
ection

Height grade of
linear
section

Визначення того, чи знаходиться
лінійний відрізок, що є частиною
лінійного елемента, вище або
нижче нормальної висоти
лінійного елемента цього типу
(наприклад, дороги або ділянки
дороги) у цьому місці, зазвичай
для позначення використовується
поділу "класу".

0..1 HeightGradeEnum

A.2.10 Пакет «LocationReference»
A.2.10.1 Загальні положення
D2Payload/LocationReferencing/LocationReference
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A.2.10.2 Класи пакету «LocationReference»

Таблиця A.23 — Класи пакету «LocationReference»

Назва класу Позначення Визначення Стереотип Анотація
AreaDestination Area destination Специфікація пункту призначення визначеного маршруту або

маршруту, який знаходиться на території.
D2Class no

AreaLocation Area location Місце, що представляє географічну або геометричну окреслену
область, яка може бути охарактеризована висотною інформацію,
щоб забезпечити додаткову геопросторову дискримінацію
(наприклад, для снігу в районі, але лише вище певної висоти).

D2Class no

Destination Destination Специфікація пункту призначення. Вона може бути у вигляді
точкового місцерозташування, або територіального
місцерозташування.

D2Class yes

ExternalReferencing External referencing Місце, визначене посиланням на зовнішню / іншу систему
посилань.

D2Class no

Itinerary Itinerary Кілька (тобто більше ніж один) фізично відокремлених місць,
розташованих як упорядкований набір, який визначає план
маршруту або сам маршрут.

D2Class yes

ItineraryByIndexedLo
cations

Itinerary by indexed
locations

Кілька фізично відокремлених місць, розташованих як
упорядкований набір, який визначає план маршруту або
маршрут. Класифікатор індексу вказує на замовлення.

D2Class no

ItineraryByReference Itinerary by
reference

Кілька (тобто більше, ніж одне) фізично відокремлених
упорядкованих місцерозташувань, які складають план маршрут
або сам маршрут, де вони визначені посиланням на попередньо
визначений маршрут.

D2Class no

LinearLocation Linear location Місцерозташування, у вигляді довільноспрямованого лінійного
відрізку визначеного між двома точками.

D2Class no

Location Location Специфікація місця розташування розташованого на мережі (у
вигляді точки або лінійного розташування), або місце
розташування у вигляді області. Це може бути передбачено в
одній або декількох системах посилань.

D2Class yes

LocationByReference Location by
reference

Місце, визначене посиланням на попередньо визначене місце. D2Class no
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Назва класу Позначення Визначення Стереотип Анотація
LocationGroup Location group Кілька (тобто більше ніж один) фізично відокремлених місць, які

не мають конкретного порядку.
D2Class yes

LocationGroupByList  Location group by
list

Група (тобто більше ніж один) з фізично відокремлених
місцезнаходжень, які не мають конкретного порядку і де чітко
перераховане кожне місце розташування.

D2Class no

LocationGroupByRefer
ence

Location group by
reference

Група (тобто більше ніж один) з фізично відокремлених
місцезнаходжень які не мають конкретного порядку
які визначені посиланням на попередньо визначену
невпорядковану групу місцезнаходжень.

D2Class no

LocationReference Location reference  Представляє одне або кілька фізично відокремлених місць.
Кілька місцеположень можуть бути пов’язані між собою, у вигляді
траси або маршруту, або можуть бути неспорідненими. Один
LocationReference не повинен використовувати кілька об'єктів
місця розташування для представлення одного фізичного місця.

D2Class yes

NetworkLocation Network location Специфікація місця розташування на мережі (у вигляді точки або
лінійного розташування).

D2Class yes

OffsetDistance Offset distance Невід'ємна відстань зміщення від точки відліку ALERT-C до
фактичної точки.

D2Class no

PointDestination Point destination Специфікація місця призначення визначеного шляху або
маршруту, який є точкою.

D2Class no

PointLocation Point location Місце, що представляє єдину геопросторову точку. D2Class no

SingleRoadLinearLoca
tion

Single road linear
location

Розташування, що представляє собою лінійний відрізок уздовж
однієї дороги з необов'язковою спрямованістю, визначене між
двома точками на одній дорозі. Незалежно від того, який тип
лінійного посилання він використовує, має бути збережене
обмеження використання лише однієї дороги.

D2Class no
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A.2.10.3 Асоціації пакету «LocationReference»

Таблиця A.24 — Асоції пакету «LocationReference»

Назва класу Закінчення асоціації Позначення Визначення Численні
сть Цільовий об’єкт

AreaLocation  alertCArea ALERT-C area 0..* AlertCArea
gmlMultiPolygon GmL multi polygon 0..1 GmlMultiPolygon
tpegAreaLocation TPEG area location 0..1 TpegAreaLocation
openlrAreaLocationRefe
rence

OpenLR™ area location
reference

0..1 OpenlrAreaLocati
onReference

namedArea Named area 0..1 NamedArea
LinearLocation gmlLineString GmL line string 0..1 GmlLineString

secondarySupplementar
yDescription

Secondary
supplementary
description

Додатковий опис, який стосується
вторинного кінця лінійного
розташування. Використовувати,
коли властивості змінюються
уздовж Лінійного. Для
одностороннього лінійного
вторинний кінець повинен бути
кінцевим кінцем.

0..1 SupplementaryPo
sitionalDescription

openlrLinear OpenLR™ linear 0..1 OpenlrLinear
PointLocation  alertCPoint ALERT-C point Розташування точки, виражене за

допомогою AlertC. Кілька
примірників AlertCPoint повинні
представляти одну і ту ж
географічну особливість у
реальному світі.

0..* AlertCPoint

pointAlongLinearEleme
nt

Point along linear
element

0..* PointAlongLinear
Element

pointByCoordinates Point by coordinates 0..1 PointByCoordinates
tpegPointLocation TPEG point location 0..1 TpegPointLocation
openlrPointLocationRef
erence

OpenLR™ point location
reference

0..1 OpenlrPointLocat
ionReference
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Назва класу Закінчення асоціації Позначення Визначення Численні
сть

Цільовий об’єкт

SingleRoadLine
arLocation

alertCLinear ALERT-C linear Лінійне розташування, виражене за
допомогою AlertC. Кілька примірників
AlertCLinear повинні представляти
одну і ту ж географічну
характеристику реального світу.

0..* AlertCLinear

linearWithinLinearElem
ent

Linear within linear
element

0..* LinearWithinLine
arElement

tpegLinearLocation TPEG linear location 0..1 TpegLinearLocation

AreaDestination areaLocation Area location 1..1 AreaLocation

Itinerary routeDestination Route destination Місце призначення маршруту або
кінцеве місце розташування в
маршруті.

0..* Destination

ItineraryByIndex
edLoca
tions

locationContainedInItin
erary

Location contained in
itinerary

Місце, що міститься в маршруті (тобто
впорядкованому наборі місць, що
визначають маршрут або маршрут).

1..1 Location

NetworkLocatio
n

destination Destination 0..1 Destination

supplementaryPositiona
lDescription

Supplementary
positional description

0..1 SupplementaryPo
sitionalDescription

LocationGroupB
yList

locationContainedInGro
up

Location contained in
group

Місце,  яке міститься в групі,  що не
впорядковується.

2..* Location

PointDestination pointLocation Point location 1..1 PointLocation

Location externalReferencing External referencing 0..* ExternalReferencing

coordinatesForDisplay Coordinates for display Координати, які клієнти можуть
використовувати для візуального
відображення в інтерфейсах
користувача.

0..1 PointCoordinates
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A.2.10.4 Атрибути пакету «LocationReference»

Таблиця A.25 — Атрибути пакету «LocationReference»

Назва класу Назва атрибуту Позначення Визначення Численність Тип
AreaLocation areasAtWhichApplica

ble
Areas at which
applicable

Місця в загальному вираженні, на
яких застосовується відповідна
інформація.

0..1 AreaPlacesEnu
m

ExternalReferencing externalLocationCode External location
code

Код у зовнішній системі посилань,
який визначає місцеположення.

1..1 String

externalReferencingSy
stem

External
referencing
system

Ідентифікація зовнішньої / іншої
системи відліку місцеположення.

1..1 String

ItineraryByReference predefinedItineraryRe
ference

Predefined
itinerary
reference

Посилання на інверсійний
екземпляр заздалегідь заданого
маршруту, як зазначено в
загальнодоступній публікації.

1..1 VersionedRefer
ence

LocationByReference predefinedLocationRe
ference

Predefined
location
reference

Посилання на попередньо
визначене місце розташування.

1..1 VersionedRefer
ence

LocationGroupByRefe
rence

predefinedLocationGr
oupReference

Predefined
location
group reference

Посилання на переоформлений
екземпляр адекватно визначеної
групи місцеположень, як зазначено
в PredefinedLocationsPublication.

1..1 VersionedRefer
ence

OffsetDistance offsetDistance Offset distance Невід’ємне зміщення відстані від
ALERT-C посилається на
фактична точка.  Місця ALERT-C  у
первинному та вторинному місцях
завжди повинні містити заданий
лінійний переріз, таким чином,
відстань зміщення - до іншої точки.

1..1 MetresAsNonNe
gativeInteger
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A.2.11 Пакет «NamedArea»
A.2.11.1 Загальні положення
D2Payload/LocationReferencing/LocationReference/NamedArea

A.2.11.2 Класи пакету «NamedArea»

Таблиця A.26 — Класи пакету «NamedArea»

Назва класу Позначення Визначення Стереотип Анотація
IsoNamedArea Iso named area Представлення ISO 3166-2 для названої області. D2Class no

NamedArea Named area Область, визначена назвою та / або з точки зору
відомих кордонів, наприклад, кордони країни чи округу
або виділена зона управління певного органу.
Атрибути не утворюють об'єднання; натомість
найменший перетин утворює отриману площу.

D2Class no

NutsNamedArea Nuts named area Представлення коду NUTS для названої області
(Номенклатура територіальних одиниць статистики)
або її представлення коду LAU (Місцева
адміністративна одиниця).

D2Class no

A.2.11.3 Асоціації пакету «NamedArea»
В пакеті “NamedArea” відсутні визначені асоціації
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A.2.11.4 Атрибути пакету «NamedArea»

Таблиця A.27 — Атрибути пакету «NamedArea»

Назва класу Назва атрибуту Позначення Визначення Численність Тип
IsoNamedArea subdivisionCode Subdivision code Код підрозділу ISO 3166-2 для

названої території.
1..1 SubdivisionCode

subdivisionType Subdivision type Тип підрозділу ISO 3166-2 для
названої території.

1..1 SubdivisionTyp
eEnum

NamedArea areaName Area name Назва території. 1..1 MultilingualStri
ng

country Country Двосимвольний код країни EN ISO
3166-1.

0..1 CountryCode

namedAreaType Named area type Тип місцевості. 0..1 NamedAreaTyp
eEnum

NutsNamedArea nutsCode Nuts code Код NUTS для названої області. 1..1 NutsCode

nutsCodeType Nuts code type Тип коду NUTS для названої
області.

1..1 NutsCodeTypeE
num

A.2.12 Пакет «OpenLR»
A.2.12.1 Загальні положення
D2Payload/LocationReferencing/LocationReference/OpenLR
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A.2.12.2 Класи пакету «OpenLR»

Таблиця A.28 — Класи пакету «OpenLR»

Назва класу Позначення Визначення Стереотип Анотація
OpenlrBaseReferen
cePoint

OpenLR™ base
reference point

Базовий клас використовується для зберігання даних про
опорну точку.

D2Class yes

OpenlrLineAttributes OpenLR™ line
attributes

Атрибути лінії є частиною опорної точки місцеположення та
складаються з функціональних даних дорожнього класу
(FRC), форми шляху (FOW) та підшипників (BEAR).

D2Class no

OpenlrOffsets OpenLR™ offsets Зміщення використовуються для точного визначення
початку та кінця місця, ніж обмеження до вузлів у мережі.

D2Class no

OpenlrPathAttributes OpenLR™ path
attributes

Властивості шляху від асоційованої опорної точки
розташування до наступної опорної точки розташування,
які вказані для сприяння правильній ідентифікації точки у
зовнішньому джерелі даних карти.

D2Class no

A.2.12.3 Асоціації пакету «OpenLR»

Таблиця A.29 — Асоціації пакету «OpenLR»

Назва класу Закінчення
асоціації Позначення Визначення Численність Цільовий

об’єкт
OpenlrBaseReference
Point

openlrLineAttributes OpenLR™ line
attributes

Властивості лінії до топологічно
сусідньої точки відліку місця
розташування OpenLR, на
найкоротшому шляху до цієї
точки.

1..1 OpenlrLineAttri
butes

openlrCoordinates OpenLR™ coordinates Надає координати для базової
точки шляху OpenLR

1..1 PointCoordinates
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A.2.12.4 Атрибути пакету «OpenLR»

Таблиця A.30 — Атрибути пакету «OpenLR»

Назва класу Назва
атрибуту Позначення Визначення Численні

сть Тип
OpenlrLineAt
tributes

openlrBearing  OpenLR™
bearing

Визначає поле підшипника як ціле значення між 0 і 359 1..1 AngleInDegre
es

openlrFormOfW
ay

OpenLR™ form
of way

Класифікація, що ґрунтується на важливості ролі, яку
виконує Дорожній Елемент (або Поромне сполучення)
у сполученні загальної дорожньої мережі. (EN ISO
14825: 2011, 7.2.88)

1..1 OpenlrFormO
fWayEnum

openlrFunctiona
lRoadClass

OpenLR™
functional road
class

Деякі аспекти фізичної форми, які приймає Дорожній
Елемент. Він ґрунтується на ряді певних фізичних та
транспортних властивостей. (EN ISO 14825: 2011,
7.2.85)

1..1 OpenlrFunctio
nalRoadClass
Enum

OpenlrOffsets openlrNegative
Offset

OpenLR™
negative offset

Від’ємне зміщення уздовж лінії розташування,
виміряної вздовж опорного контуру лінії між кінцевою
точкою опорного місця розташування та кінцевим
вузлом лінії опорного шляху.

0..1 MetresAsNon
NegativeInte
ger

openlrPositiveOf
fset

OpenLR™
positive offset

Додатнє зміщення уздовж лінії розташування,
виміряної вздовж опорного контуру лінії між
початковою точкою опорного місця розташування та
початковим вузлом опорного шляху лінії.

0..1 MetresAsNon
NegativeInte
ger

OpenlrPathAt
tributes

openlrDistanceT
oNextLRPoint

OpenLR™
distance to next
LR-point

Атрибут DNP  вимірює відстань у метрах між двома
послідовними опорними точками розташування вздовж
опорного шляху розташування, описаного у відповідному
перерахуванні

1..1 NonNegativeI
nteger

openlrLowestFr
cToNextLRPoint

OpenLR™
lowest FRC to
next LR-point

Найнижчий FRC до наступної точки вказує найнижчий
функціональний клас дороги, що використовується в
опорному шляху розташування до наступної точки LR.

1..1 OpenlrFunctio
nalRoadClass
Enum

A.2.13 Пакет «OpenlrArea»
A.2.13.1 Загальні положення
D2Payload/LocationReferencing/LocationReference/OpenLR/OpenlrArea
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A.2.13.2 Класи пакету «OpenlrArea»

Таблиця A.31 — Класи пакету «OpenlrArea»

Назва класу Позначення Визначення Стереотип Анотація
OpenlrAreaLocationR
eference

OpenLR™ area
location reference

Двовимірна частина поверхні землі, яка є обмеженою
замкнутою кривою. Місце розташування може охоплювати
частини дорожньої мережі, але це не обов'язково. Він
представлений відповідно до стандарту OpenLR для Area
Locations

D2Class yes

OpenlrCircleLocation
Reference

OpenLR™ circle
location reference

Метод OpenLR визначення області шляхом надання
центрального положення та радіусу

D2Class no

OpenlrClosedLineLoca
tionReference

OpenLR™ closed
line
location reference

Метод OpenLR визначення місцевості шляхом надання
замкнутого шляху (тобто ланцюга) в дорожній мережі.
Межа завжди складається з ділянок дороги

D2Class no

OpenlrGridLocationRe
ference

OpenLR™ grid
location reference

Область, визначена методом OpenLR ™, що полягає у
визначенні її тесселяцією прямокутників

D2Class no

OpenlrPolygonCorners OpenLR™ polygon
corners

Геодезичний координатний кортеж, який визначає вершини
нижнього геометричного багатокутника.

D2Class no

OpenlrPolygonLocatio
nReference

OpenLR™ polygon
location reference

Метод OpenLR визначення області шляхом надання точок, що
обмежують область

D2Class no

OpenlrRectangle OpenLR™
rectangle

Площа, відмежована прямокутником, визначена геодезичними
координатами двох кінців його діагоналі з південного заходу
на північний схід (прямокутник має дві сторони, паралельні
лінії широти)

D2Class no

OpenlrRectangleLocat
ionReference

OpenLR™
rectangle location
reference

Метод openLR визначення області шляхом надання
прямокутної форми, визначеної двома парами координат

D2Class no
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A.2.13.3 Асоціації пакету «OpenlrArea»

Таблиця A.32 — Асоціації пакету «OpenlrArea»

Назва класу Закінчення
асоціації Позначення Визначення Численність Цільовий

об’єкт
OpenlrCircleLocation
Reference

openlrGeoCoordinate OpenLR™ geo
coordinate

1..1 OpenlrGeoCoor
dinate

OpenlrClosedLineLoca
tionReference

openlrLocationRefere
ncePoint

OpenLR™ location
reference point

1..* OpenlrLocation
ReferencePoint

openlrLastLine OpenLR™ last line Надає атрибути лінії для
останнього розділу рядка, що
закриває багатокутник.

1..1 OpenlrLastLocat
ionReferencePoi
nt

OpenlrGridLocationRe
ference

openlrRectangle OpenLR™ rectangle 1..1 OpenlrRectangle

OpenlrPolygonCorners openlrCoordinates OpenLR™
coordinates

Відповідні координати
вершин, які визначають
багатокутник.

3..* PointCoordinates

OpenlrPolygonLocatio
nReference

openlrPolygonCorners OpenLR™ polygon
corners

1..1 OpenlrPolygonC
orners

OpenlrRectangle openlrLowerLeft OpenLR™ lower left Лівий нижній кут
прямокутника.

1..1 PointCoordinates

openlrUpperRight OpenLR™ upper
right

Правий верхній кут
прямокутника.

1..1 PointCoordinates

OpenlrRectangleLocat
ionReference

openlrRectangle OpenLR™ rectangle 1..1 OpenlrRectangle
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A.2.13.4 «OpenlrArea» package attributes

Таблиця A.33 — Атрибути пакету «OpenlrArea»

Назва класу Назва атрибуту Позначення Визначення Численність Тип
OpenlrCircleLocati
on Reference

openlrRadius OpenLR™ radius Радіус відповідної кругової площі. 1..1 MetresAsNonNe
gativeInteger

OpenlrGridLocation
Re ference

openlrNumColumns OpenLR™ num
columns

Число, на яке базовий
прямокутник слід помножити у
напрямку сходу

1..1 NonNegativeInt
eger

openlrNumRows OpenLR™ num
rows

Число, на яке базовий
прямокутник слід помножити в
напрямку на північ

1..1 NonNegativeInt
eger

A.2.14 Пакет «OpenlrLinear»
A.2.14.1 Загальні положення
D2Payload/LocationReferencing/LocationReference/OpenLR/OpenlrLinear

A.2.14.2 Класи пакету «OpenlrLinear»

Таблиця A.34 — Класи пакету «OpenlrLinear»

Назва класу Позначення Визначення Стереотип Анотація
OpenlrLinear OpenLR™ linear Посилання на розташування лінії OpenLR D2Class no

OpenlrLineLocationRe
ference

OpenLR™ line
location reference

Посилання на розташування лінії визначається
впорядкованою послідовністю опорних точок розташування
та кінцевою опорною точкою останнього місця
розташування.

D2Class no
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A.2.14.3 Асоціації пакету «OpenlrLinear»

Таблиця A.35 — Асоціації пакету «OpenlrLinear»

Назва класу Закінчення
асоціації Позначення Визначення Численність Цільовий

об’єкт
OpenlrLineLocationRe
ference

openlrLocationRefere
ncePoint

OpenLR™
location
reference point

1..* OpenlrLocation
ReferencePoint

openlrLastLocationRe
ferencePoint

OpenLR™ last
location
reference point

1..1 OpenlrLastLocat
ionReferencePoi
nt

OpenlrLinear firstDirection First direction Перша посилання OpenLR в
першому / головному напрямку.

1..1 OpenlrLineLoca
tionReference

oppositeDirection Opposite direction Якщо в обох напрямках, це
посилання у зворотному напрямку
проти firstDirection

0..1 OpenlrLineLoca
tionReference

openlrOffsets OpenLR™ offsets Дозволяє додавати зміщення до
рядка шлях розташування,
визначений вузлами, коли
початкова (відповідно кінцева)
точка не збігається з вузлом.

0..1 OpenlrOffsets

A.2.14.4 Атрибути пакету «OpenlrLinear»
В пакеті «OpenlrLinear» відстуні визначені атрибути.

A.2.15 Пакет «OpenlrPoint»
A.2.15.1 Загальні положення
D2Payload/LocationReferencing/LocationReference/OpenLR/OpenlrPoint
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A.2.15.2 Класи пакету «OpenlrPoint»

Таблиця A.36 — Класи пакету «OpenlrPoint»

Назва класу Позначення Визначення Стереотип Анотація
OpenlrBasePointLoca
tion

OpenLR™ base
point location

Зберігає загальні дані, які використовуються як у
OpenlrPointAccessPoint, так і в OpenlrPointAlongLine.

D2Class yes

OpenlrGeoCoordinate OpenLR™ geo
coordinate

Геокоординатна пара - це положення на карті, визначене
її значеннями довготи та широти координат.

D2Class no

OpenlrLastLocationRe
ferencePoint

OpenLR™ last
location reference
point

Послідовність опорних точок розташування закінчується
останньою опорною точкою місцеположення.

D2Class no

OpenlrLocationRefere
ncePoint

OpenLR™ location
reference point

Основою посилання на місцеположення є послідовність
опорних точок розташування (LRP).

D2Class no

OpenlrPointAlongLine OpenLR™ point
along line

Точка вздовж лінії D2Class no

OpenlrPointAttributes OpenLR™ point
attributes

Зберігає загальні дані, які використовуються як у
OpenlrPointAccessPoint, так і в OpenlrPointAlongLine.

D2Class no

OpenlrPointLocationR
eference

OpenLR™ point
location reference

Місце точки - це нульовий розмірний елемент на карті,
який визначає геометричне розташування.

D2Class yes

OpenlrPoiWithAccess
Point

OpenLR™ POI with
access point

Цільова точка (POI)  уздовж лінії з доступом -  це місце
розташування точки, яке визначається лінійним опорним
шляхом, значенням зміщення (визначаючи точку доступу)
від початкового вузла цього шляху та парою координат,
яка визначає саму POI .

D2Class no
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A.2.15.3 Асоціації пакету «OpenlrPoint»

Таблиця A.37 — Асоціації пакету «OpenlrPoint»

Назва класу Закінчення
асоціації Позначення Визначення Численність Цільовий об’єкт

OpenlrBasePointLocat
ion

openlrOffsets OpenLR™ offsets Забезпечує необов'язкове
зміщення відносно шляху

0..1 OpenlrOffsets

openlrLastLocationRe
ferencePoint

OpenLR™ last
location reference
point

Дозволяє визначити останню
точку шляху OpenLR

1..1 OpenlrLastLocat
ionReferencePoint

openlrLocationRefere
ncePoint

OpenLR™ location
reference point

Дозволяє визначити першу
точку шляху OpenLR

1..1 OpenlrLocation
ReferencePoint

OpenlrGeoCoordinate openlrCoordinates OpenLR™
coordinates

Відповідні координати точки
OpenLR, визначені лише її
координатами.

1..1 PointCoordinates

OpenlrLocationRefere
ncePoint

openlrPathAttributes OpenLR™ path
attributes

Додаткові атрибути шляху
відносно наступної точки

1..1 OpenlrPathAttri
butes

OpenlrPoiWithAccess
Point

openlrCoordinates OpenLR™
coordinates

Координат фактичної точки
інтересу

1..1 PointCoordinates
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A.2.15.4 Атрибути пакету «OpenlrPoint»

Таблиця A.38 — Атрибути пакету «OpenlrPoint»

Назва класу Назва атрибуту Позначення Визначення Численність Тип
OpenlrBasePointLocat
ion

openlrOrientation OpenLR™
orientation

Орієнтація напрямку руху по
відношенню до напрямку
основної лінійки

1..1 OpenlrOrientati
onEnum

openlrSideOfRoad OpenLR™ side of
road

Забезпечує дорогу, де лежить
відповідна точка.

1..1 OpenlrSideOfRo
adEnum

OpenlrPointAttributes openlrOrientation OpenLR™
orientation

Орієнтація напрямку руху по
відношенню до напрямку
основної лінійки

0..1 OpenlrOrientati
onEnum

openlrSideOfRoad OpenLR™ side of
road

Забезпечує дорогу, де лежить
відповідна точка.

0..1 OpenlrSideOfRo
adEnum
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A.2.16.2 Класи пакету «PointAlongLinearElement»

Таблиця A.39 — Класи пакету «PointAlongLinearElement»

Назва класу Позначення Визначення Стереотип Анотація
DistanceAlongLinearEl
ement

Distance along
linear element

Відстань точки вздовж лінійного елемента або вимірюється від
стартового вузла або визначеного референта на цьому
лінійному елементі, де початковий вузол є відносно визначення
елемента, а не напрямку руху потоку.

D2Class yes

DistanceFromLinearEle
me ntReferent

Distance from
linear
element referent

Відстань точки вздовж лінійного елемента, виміряної від "від
референта" на лінійному елементі, в сенсі відносно визначення
лінійного елемента, а не напрямку руху потоку або
необов'язково до "до референту".

D2Class no

DistanceFromLinearEle
me ntStart

Distance from
linear
element start

Відстань точки вздовж лінійного елемента, виміряної від
початкового вузла лінійного елемента, де вузол запуску відносно
визначення елемента, а не напрямку руху потоку.

D2Class no

LinearElement Linear element Лінійний елемент уздовж одного лінійного об'єкта, що відповідає
визначенням EN ISO 19148.

D2Class no

LinearElementByCode  Linear element by
code

Лінійний елемент уздовж одного лінійного об'єкта, визначений
його ідентифікатором або кодом у довідковій моделі дорожньої
мережі (зазначеній у класі LinearElement), який сегментує
дорожню мережу відповідно до конкретних правил бізнесу.

D2Class no

LinearElementByLineSt
ring

Linear element by
line string

Лінійний елемент, визначений рядковим рядком
(classmlLineString).

D2Class no

LinearElementByPoints Linear element by
points

Лінійний елемент вздовж одного лінійного об'єкта, визначений
його початковою та кінцевою точками.

D2Class no

PercentageDistanceAlo
ngLinearElement

Percentage
distance along
linear element

Відстань точки вздовж лінійного елемента, виміряної від
стартового вузла, виражена у відсотках від усієї довжини
лінійного елемента, де запуск вузла є відносно визначення
елемента, а не напрямку руху потоку.

D2Class no

PointAlongLinearEleme
nt

Point along linear
element

Точка на лінійному елементі, де лінійний елемент є або
частиною, або цілим лінійним об’єктом (тобто дорогою), що
відповідає визначенням EN ISO 19148.

D2Class no

Referent Referent Референт на лінійному об'єкті,  який має відоме місце
розташування, наприклад вузол, опорний маркер (наприклад,
маркер-пост), перетин тощо.

D2Class no
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A.2.16.3 Асоціації пакету «PointAlongLinearElement»

Таблиця A.40 — Асоціації пакету «PointAlongLinearElement»

Назва класу Закінчення
асоціації Позначення Визначення Численні

сть
Цільовий

об’єкт
LinearElementByLine
String

gmlLineString Gml line string 1..1 GmlLineString

DistanceFromLinear
El ementReferent

fromReferent From referent Відоме розташування вздовж лінійного
елемента, від якого вимірюється
відстань Довго, в EN ISO 19148
називається "відReferent".

1..1 Referent

towardsReferent Towards referent Відоме розташування вздовж лінійного
елемента, до якого вимірюється
відстань Довго, в EN ISO 19148
називається "у напрямку до
референту".

0..1 Referent

LinearElementByPoi
nts

endPointOfLinearEle
ment

End point of linear
element

Референт у відомому місці лінійного
об'єкта, який визначає кінець лінійного
елемента.

1..1 Referent

intermediatePointOnL
inearElement

Intermediate point
on linear element

Референт у відомому місці лінійного
об'єкта,  який не є ні початком,  ні
кінцем лінійного елемента.

1..1 Referent

startPointOfLinearEle
ment

Start point of linear
element

Референт у відомому місці лінійного
об'єкта, який визначає початок
лінійного елемента.

1..1 Referent

PointAlongLinearEle
ment

distanceAlongLinear
El ement

Distance along
linear element

1..1 DistanceAlongLi
nearElement

linearElement Linear element 1..1 LinearElement

Referent pointCoordinates Point coordinates 0..1 PointCoordinate
s
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A.2.16.4 Атрибути пакету «PointAlongLinearElement»

Таблиця A.41 — Атрибути пакету «PointAlongLinearElement»

Назва класу Назва атрибуту Позначення Визначення Численність Тип
DistanceFromLinearEl
ementReferent

distanceAlong Distance along Міра відстані вздовж лінійного
елемента.

1..1 MetresAsFloat

DistanceFromLinearEl
ementStart

distanceAlong Distance along Міра відстані вздовж лінійного
елемента.

1..1 MetresAsFloat

LinearElement linearElementNature Linear element
nature

Вказівка на характер лінійного
елемента.

0..1 LinearElementN
atureEnum

linearElementReferen
ceModel

Linear element
reference model

Ідентифікатор довідкової моделі
дорожньої мережі, який сегментує
дорожню мережу відповідно до
конкретних правил бізнесу.

0..1 String

linearElementReferen
ceModelVersion

Linear element
reference model
version

Версія визначеної моделі
дорожньої мережі.

0..1 String

roadName Road name Назва дороги 0..1 MultilingualStri
ng

roadNumber Road number Ідентифікатор/номер дороги 0..1 String
LinearElementByCode linearElementIdentifie

r
Linear element
identifier

Ідентифікатор або код лінійного
елемента (або ланки) у довідковій
моделі дорожньої мережі, який
вказаний у класі LinearElement.

1..1 String

PercentageDistanceAl
ongLinearElement

percentageDistanceAl
ong

Percentage
distance
along

Міра відстані вздовж лінійного
елемента від початку елемента,
виражена у відсотках від загальної
довжини лінійного об'єкта.

1..1 Percentage
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Назва класу Назва атрибуту Позначення Визначення Численн
ість Тип

PointAlongLinearEle
ment

administrativeAreaOf
Point

Administrative
area of point

Ідентифікація дорожньої адміністрації, яка
містить вказаний пункт.

0..1 MultilingualStri
ng

directionAtPoint Direction at
point

Напрямок руху потоку у зазначеній точці з
точки зору загального напрямку призначення.

0..1 DirectionEnum

directionRelativeAtPo
int

Direction
relative at
point

Напрямок руху потоку у зазначеній точці
відносно напрямку, у якому визначено
лінійний елемент.

0..1 LinearDirection
Enum

heightGradeOfPoint Height grade
of point

Визначення того, чи знаходиться точка на
лінійному елементі на, вище або нижче
нормальної висоти лінійного елемента цього
типу (наприклад, дороги або ділянки дороги)
у цьому місці, як правило, використовується
для позначення поділу "класу".

0..1 HeightGradeEnu
m

Referent referentDescription Referent
description

Опис референта 0..1 MultilingualStri
ng

referentIdentifier Referent
identifier

Ідентифікатор референта, унікальний на
вказаному лінійному елементі (тобто дорозі
чи частині).

1..1 String

referentName Referent name Назва референта, напр. назва з'єднання або
перетину.

0..1 String

referentType Referent type The type of the
referent.

1..1 ReferentTypeEn
um

A.2.17 Пакет «PointCoordinates»
A.2.17.1 Загальні положнння
D2Payload/LocationReferencing/LocationReference/PointCoordinates
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A.2.17.2 Класи пакету «PointCoordinates»

Таблиця A.42 — Класи пакету «PointCoordinates»

Назва класу Позначення Визначення Стереотип Анотація
AltitudeConfidence Altitude confidence Оцінка достовірності висоти, оцінена згідно з ETSI/TS 102 894-2 D2Class no

HeightCoordinate Height coordinate Третя координата для точок, визначених геодезично D2Class no

PointByCoordinates Point by
coordinates

Одинарна точка, визначена лише набором координат з
необов'язковим напрямком несучих.

D2Class no

PointCoordinates Point coordinates Пара плоских координат, що визначають геодезичне
положення єдиної точки за допомогою Європейської наземної
системи відліку 1989 (ETRS89).

D2Class no

PositionAccuracy Position accuracy Параметри точності горизонтального положення визначені
відповідно до EN 16803-1.

D2Class no

PositionConfidenceE
llipse

Position confidence
ellipse

Позиція довіри еліпса, визначена у формі еліпса із заздалегідь
визначеним рівнем довіри (наприклад, 95%). Центр форми
еліпса відповідає точці опорного положення, для якої
оцінюється точність положення.

D2Class no
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A.2.17.3 Асоціації пакету «PointCoordinates»

Таблиця A.43 — Асоціації пакету «PointCoordinates»

Назва класу Закінчення
асоціації Позначення Визначення Численність Цільовий об’єкт

HeightCoordinate altitudeConfidence Altitude confidence 0..1 AltitudeConfidence
verticalPositionAccur
acy

Vertical position
accuracy

Визначає точність вертикального
положення відповідно до EN
16803–1

0..1 PositionAccuracy

PointByCoordinates pointCoordinates Point coordinates 1..1 PointCoordinates
PointCoordinates heightCoordinate Height coordinate 0..3 HeightCoordinate

horizontalPositionAcc
uracy

Horizontal position
accuracy

Визначає точність
горизонтального положення
згідно з EN 16803-1

0..1 PositionAccuracy

positionConfidenceElli
pse

Position confidence
ellipse

0..1 PositionConfide
nceEllipse
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A.2.17.4 Атрибути пакету «PointCoordinates»

Таблиця A.44 — Атрибути пакету «PointCoordinates»

Назва класу Назва атрибуту Позначення Визначення Численність Тип
AltitudeConfidence altitudeAccuracyCode

dError
Altitude accuracy
coded error

Код помилки в тому випадку, якщо
достовірність висоти знаходиться
поза діапазоном або не може бути
визначена

0..1 PositionConfide
nceCodedError
Enum

altitudeAccuracyCode
dValue

Altitude accuracy
coded value

Абсолютна точність повідомленого
значення географічної точки для
рівня довіри, виражена кодованою
шкалою.

0..1 AltitudeAccurac
yEnum

HeightCoordinate heightType Height type Тип вимірюваної висоти. При її
опущенні передбачається висота
еліпсоїда.

0..1 HeightTypeEnu
m

heightValue Height value Значення в метрах для висоти,
виміряної по вертикалі, до плоскої
координати точки, відповідної.

1..1 MetresAsFloat

PointByCoordinates bearing Bearing Підшипник у точці,  виміряній у
градусах (0 - 359). Якщо не вказано
інше, опорним напрямком, що
відповідає 0 градусам, є північ.

0..1 AngleInDegrees

PointCoordinates latitude Latitude Широта в десяткових градусах за
допомогою Європейської наземної
системи відліку 1989 (ETRS89).

1..1 Float

longitude Longitude Довгота в десяткових градусах за
допомогою Європейської наземної
системи відліку 1989 (ETRS89).

1..1 Float

PositionAccuracy accuracyPercentile50 Accuracy
percentile50

Точність визначається 50-м
перцентилем кумулятивного
розподілу помилок позиції.

0..1 MetresAsFloat
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Назва класу Назва атрибуту Позначення Визначення Численність Тип
accuracyPercentile75 Accuracy

percentile75
Точність визначається 75-м
перцентилем сукупного розподілу
помилок позиції

0..1 MetresAsFloat

accuracyPercentile95 Accuracy
percentile95

Точність визначається 95-м
перцентилем сукупного розподілу
помилок позиції

0..1 MetresAsFloat

PositionConfidenceElli
pse

semiMajorAxisLength Semi major axis
length

Половина довжини основної осі,
тобто відстань між центральною
точкою та точкою основної осі
еліпса точності положення.

0..1 MetresAsFloat

semiMajorAxisLength
CodedError

Semi major axis
length
coded error

Забезпечує кодовану помилку,
якщо довжина напівмагістральної
осі не визначена

0..1 PositionConfide
nceCodedError
Enum

semiMajorAxisOrienta
tion

Semi major axis
orientation

Орієнтаційний напрямок основної
осі еліпса точності положення
еліпса щодо географічної півночі.

0..1 AngleInDegrees

semiMajorAxisOrienta
tionError

Semi major axis
orientation error

Вказує, чи орієнтація еліпса
недоступна (True) чи ні (False)

0..1 Boolean

semiMinorAxisLength Semi minor axis
length

Половина довжини другорядної
осі, тобто відстань між
центральною точкою та точкою
другорядної осі еліпса точності
положення

0..1 MetresAsFloat

semiMinorAxisLength
CodedError

Semi minor axis
length coded error

Забезпечує кодовану помилку у
випадку, якщо напівзначна
довжина осі не визначена

0..1 PositionConfide
nceCodedError
Enum
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A.2.18 Пакет «SupplementaryPositionalDescription»
A.2.18.1 Загальні положення
D2Payload/LocationReferencing/LocationReference/SupplementaryPositionalDescription

A.2.18.2 Класи пакету «SupplementaryPositionalDescription»

Таблиця A.45 — Класи пакету “SupplementaryPositionalDescription”

Назва класу Позначення Визначення Стереотип Анотація

Carriageway Carriageway
Додаткова позиційна інформація, яка деталізує місця проїзду
та смуги руху. Може існувати кілька випадків, коли описаний
елемент поширюється на більш ніж одну проїжджу частину.

D2Class no

Lane Lane Позначає конкретну смугу або групу смуг. D2Class no
RoadInformation Road information Інформація про дорогу D2Class no
SupplementaryPositio
nalDescription

Supplementary
positional description

Збір додаткової позиційної інформації, що покращує точність
розташування. D2Class no

A.2.18.3 Асоціації пакету «SupplementaryPositionalDescription»

Таблиця A.46 — Асоціації пакету «SupplementaryPositionalDescription»

Назва класу Закінчення
асоціації Позначення Визначення Численні

сть
Цільовий

об’єкт
Carriageway lane Lane 0..* Lane
SupplementaryPositiona
lDescription

roadInformation Road information  Інформація про набір однієї або декількох
доріг. Місце розташування може
відповідати визначеній частині дороги,
ідентифікованому цілому ділянці дороги
або комбінації декількох ділянок дороги.

0..* RoadInformation

carriageway Carriageway 0..* Carriageway
namedArea Named area 0..1 NamedArea
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A.2.18.4 Атрибути пакету «SupplementaryPositionalDescription»

Таблиця A.47 — Атрибути пакету «SupplementaryPositionalDescription»

Назва класу Назва атрибуту Позначення Визначення Численність Тип
Carriageway carriageway Carriageway Позначає ділянку проїжджої частини,

до якої відноситься місце.
1..1 CarriagewayEnu

m
originalNumberOfLan
es

Original number
of lanes

Нормальна кількість смуг, потенційно
доступні для переміщення трафіку
раніше скорочення через ситуації.
Жорстке плече не повинно
рахуватися, якщо його іноді
оперативно не застосовують для
переміщення руху.

0..1 Integer

Lane laneNumber Lane number Кількість смуги руху, де 1 знаходиться
найближче до твердого плеча / межі, і
цифри збільшуються до центральної
осі резервування / дороги.

0..1 Integer

laneUsage Lane usage Позначає конкретну смугу, до якої
відноситься місцеположення.

0..1 LaneEnum

RoadInformation roadDestination Road destination Місце, пов’язане з цією дорогою. 0..1 String
roadName Road name Назва дороги 0..1 String
roadNumber Road number Номер дороги, визначений органом

дорожнього руху
0..1 String

SupplementaryPositio
nalDescription

directionPurpose Direction purpose Визначає головне призначення
дороги за місцем розташування

0..1 DirectionPurpos
eEnum

geographicDescriptor Geographic
descriptor

Дескриптор, який визначає
географічну характеристику, яка
допомагає визначити конкретне місце

0..1 GeographicChar
acteristicEnum
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Назва
класу Назва атрибуту Позначення Визначення Численність Тип

infrastructureDescriptor Infrastructure
descriptor

Дескриптор, який ідентифікує
інфраструктуру, щоб допомогти
визначити конкретне місце.

0..1 InfrastructureD
escriptorEnum

lengthAffected Length affected Це вказує довжину (вимірюється в
метрах) проїжджої частини (та смуг),
на яку впливає пов'язаний елемент
руху.

0..1 MetresAsFloat

locationDescription Location
description

Додатковий зрозумілий для людини
опис місця

0..1 MultilingualString

locationPrecision Location precision Вказує, що розташування задано з
точністю, кращою за вказане
значення в метрах.

0..1 MetresAsNonNe
gativeInteger

positionOnCarriageway Position on
carriageway

Відносне положення по всій частині
проїзної частини

0..1 RelativePosition
OnCarriageway
Enum

sequentialRampNumber Sequential ramp
number

Послідовний номер пандусу на
виїзд/вхід з заданого місця в
заданому напрямку (зазвичай
використовується для позначення
конкретного виходу/входу в
складному переході/перехресті).

0..1 NonNegativeInt
eger

A.2.19 Пакет «TpegAreaLocation»
A.2.19.1 Загальні положення
D2Payload/LocationReferencing/LocationReference/TpegLoc/TpegAreaLocation
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A.2.19.2 Класи пакету «TpegAreaLocation»

Таблиця A.48 — Класи пакету “TpegAreaLocation”

Назва класу Позначення Визначення Стереотип Анотація
TpegAreaLocation TPEG area

location
Географічна або геометрична область, визначена
структурою TPEG-Loc, яка може містити інформацію про
висоту для додаткової геопросторової дискримінації.

D2Class yes

TpegGeometricArea TPEG geometric
area

Геометрична область, визначена центральною точкою
та радіусом.

D2Class no

TpegHeight TPEG height Інформація про висоту, яка забезпечує додаткову
дискримінацію для відповідної області.

D2Class no

TpegNamedOnlyArea TPEG named only
area

Область, визначена відомою назвою. D2Class no

A.2.19.3 Асоціації пакету «TpegAreaLocation»

Таблиця A.49 — Асоціації пакету “TpegAreaLocation”

Назва класу Закінчення
асоціації Позначення Визначення Численність Цільовий об’єкт

TpegAreaLocation tpegHeight TPEG height 0..1 TpegHeight
TpegGeometricArea centrePoint Centre point Центральна точка кругової

геометричної області.
1..1 PointCoordinates

name Name Назва району. 0..1 TpegAreaDescri
ptor

TpegNamedOnlyArea name Name Назва району. 1..* TpegAreaDescri
ptor
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A.2.19.4 Атрибути пакету «TpegAreaLocation»

Таблиця A.50 — Атрибути пакету «TpegAreaLocation»

Назва класу Назва атрибуту Позначення Визначення Численність Тип
TpegAreaLocation tpegAreaLocationType TPEG area location

type
Тип розташування TPEG. 1..1 TpegLoc01Area

LocationSubtyp
eEnum

TpegGeometricArea radius Radius Радіус відповідної кругової площі 1..1 MetresAsNonNe
gativeInteger

TpegHeight height Height Вимірювання висоти в метрах 0..1 MetresAsFloat
heightType Height type Дескриптивна ідентифікація

відносної висоти за допомогою
реферування місцеположення
TPEG-Loc.

1..1 TpegLoc04Heig
htTypeEnum

A.2.20 Пакет «TpegDescriptor»
A.2.20.1 Загальні положення
D2Payload/LocationReferencing/LocationReference/TpegLoc/TpegDescriptor
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A.2.20.2 Класи пакету «TpegDescriptor»

Таблиця A.51 — Класи пакету «TpegDescriptor»

Назва класу Позначення Визначення Стереотип Анотація
TpegAreaDescriptor TPEG area

descriptor
Дескриптор опису місцеположення. D2Class no

TpegDescriptor TPEG descriptor Збір інформації, що надає описові посилання на місця з
використанням підходу до референсування
місцеположення TPEG-Loc.

D2Class yes

TpegIlcPointDescriptor TPEG ILC point
descriptor

Дескриптор опису перехрестя шляхом визначення доріг,
що перетинаються.

D2Class no

TpegJunctionPointDes
criptor

TPEG junction
point descriptor

Дескриптор опису точки на стику на дорозі
мережа.

D2Class no

TpegOtherPointDescri
ptor

TPEG other point
descriptor

Загальний дескриптор для опису точки. D2Class no

TpegPointDescriptor TPEG point
descriptor

Дескриптор опису місця точки. D2Class yes

A.2.20.3 Асоціації пакету «TpegDescriptor»
В пакеті «TpegDescriptor» відсутні визначені асоціації
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A.2.20.4 Атрибути пакету «TpegDescriptor»

Таблиця A.52 — Атрибути пакету «TpegDescriptor»

Назва класу Назва атрибуту Позначення Визначення Численність Тип
TpegAreaDescriptor tpegAreaDescriptor

Type
TPEG area
descriptor
type

Характер дескриптора, який
використовується для визначення
місця, що розглядається (отриманий
з таблиці Loc TPEG 03).

1..1 TpegLoc03Area
DescriptorSubty
peEnum

TpegDescriptor descriptor Descriptor Текстовий рядок, який описує або
розробляє місцеположення.

1..1 MultilingualString

TpegIlcPointDescriptor tpegIlcPointDescript
orType

TPEG ILC point
descriptor type

Характер дескриптора, який
використовується для визначення
місця, що розглядається (отриманий
з таблиці Loc TPEG 03).

1..1 TpegLoc03IlcPo
intDescriptorSu
btypeEnum

TpegJunctionPointDes
criptor

tpegJunctionPointD
escriptorType

TPEG junction
point
descriptor type

Характер дескриптора, який
використовується для визначення
місця, що розглядається (отриманий
з таблиці Loc TPEG 03).

1..1 TpegLoc03Juncti
onPointDescrip
torSubtypeEnum

TpegOtherPointDescri
ptor

tpegOtherPointDesc
riptorType

TPEG other
point
descriptor type

Характер дескриптора, який
використовується для визначення
місця, що розглядається (отриманий
з таблиці Loc TPEG 03).

1..1 TpegLoc03Othe
rPointDescripto
rSubtypeEnum

A.2.21 Пакет «TpegLinearLocation»
A.2.21.1 Загальні положення
D2Payload/LocationReferencing/LocationReference/TpegLoc/TpegLinearLocation
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A.2.21.2 Класи пакету «TpegLinearLocation»

Таблиця A.53 — Класи пакету «TpegLinearLocation»

Назва класу Позначення Визначення Стереотип Анотація
TpegLinearLocation TPEG linear

location
Лінійний відрізок уздовж однієї дороги, визначений між
двома точками на одній дорозі структурою TPEG-Loc.

D2Class no

A.2.21.3 Асоціації пакету «TpegLinearLocation»

Таблиця A.54 — Асоціації пакету «TpegLinearLocation»

Назва класу Закінчення
асоціації Позначення Визначення Численність Цільовий

об’єкт
TpegLinearLocation from From Розташування на верхньому кінці

лінійної ділянки дороги.
1..1 TpegPoint

to To Розташування у нижньому кінці
лінійної ділянки дороги.

1..1 TpegPoint

A.2.21.4 Атрибути пакету «TpegLinearLocation»

Таблиця A.55 — Атрибути пакету «TpegLinearLocation»

Назва класу Назва атрибуту Позначення Визначення Численність Тип
TpegLinearLocation tpegDirection TPEG direction Напрямок руху потоку. 1..1 DirectionEnum

tpegLinearLocationType TPEG linear location
type

Тип розташування TPEG. 1..1 TpegLoc01Linea
rLocationSubty
peEnum
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A.2.22 пакет «TpegPointLocation»
A.2.22.1 Загальні положення
D2Payload/LocationReferencing/LocationReference/TpegLoc/TpegPointLocation

A.2.22.2 класи пакету «TpegPointLocation»

Таблиця A.56 — Класи пакету «TpegPointLocation»

Назва класу Позначення Визначення Стереотип Анотація
TpegFramedPoint TPEG framed

point
Точка в дорожній мережі, яка розміщена між двома іншими
точками на тій же дорозі.

D2Class no

TpegJunction TPEG junction Точка в дорожній мережі, яка є точкою розв’язки доріг. D2Class no
TpegNonJunctionPoint TPEG non

junction point
Точка в дорожній мережі, яка не є точкою розв’язки доріг. D2Class no

TpegPoint TPEG point Точка в дорожній мережі, яка є точкою стику, або точкою
без перехрестя.

D2Class yes

TpegPointLocation TPEG point
location

Єдина точка в дорожній мережі, визначена структурою
TPEG-Loc і має пов'язаний напрямок потоку руху.

D2Class yes

TpegSimplePoint TPEG simple
point

Точка в дорожній мережі, яка не обмежена жодними
іншими точками дорожньої мережі.

D2Class no
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A.2.22.3 Асоціації пакету «TpegPointLocation»

Таблиця A.57 — Асоціації пакету «TpegPointLocation»

Назва класу Закінчення
асоціації Позначення Визначення Численність Цільовий

об’єкт
TpegFramedPoint to To Місце розташування на нижньому

кінці
ділянку дороги, яка обрамляє
TPEGFramedPoint.

1..1 TpegPoint

from From Розташування у верхньому кінці
ділянки дороги, яка обрамляє
TPEGFramedPoint.

1..1 TpegPoint

framedPoint Framed point Єдина точка без перехрестя в
дорожній мережі, яка розміщена між
двома іншими вказаними точками
дорожньої мережі.

1..1 TpegNonJunction
Point

TpegSimplePoint point Point Єдина точка, визначена набором
координат і дескрипторами TPEG.

1..1 TpegPoint

TpegJunction pointCoordinates Point
coordinates

1..1 PointCoordinates

ilc ILC Дескриптор опису перехрестя
шляхом ідентифікації пересічних
доріг на дорожньому розв’язку.

1..3 TpegIlcPointDesc
riptor

name Name Назва,  яка ідентифікує точку стику в
дорожній мережі

0..1 TpegJunctionPoin
tDescriptor

otherName Other name Описна назва, яка допомагає
визначити точку стику.

0..* TpegOtherPointD
escriptor

TpegNonJunctionPoint pointCoordinates Point
coordinates

1..1 PointCoordinates

name Name Описна назва, яка допомагає
визначити точку неперемикання.
Щонайменше один дескриптор
повинен ідентифікувати дорогу, на
якій знаходиться точка, тобто має
тип "linkName" або "localLinkName".

1..* TpegOtherPointD
escriptor
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A.2.22.4 Атрибути пакета «TpegPointLocation»

Таблиця A.58 — Атрибути пакета «TpegPointLocation»

Назва класу Назва атрибуту Позначення Визначення Численність Type
TpegFramedPoint tpegFramedPointLoca

tionType
TPEG framed point
location type

Тип розташування TPEG. 1..1 TpegLoc01Fram
edPointLocation
SubtypeEnum

TpegPointLocation tpegDirection TPEG direction Напрямок руху транспортного
потоку.

1..1 DirectionEnum

TpegSimplePoint tpegSimplePointLocat
ionType

TPEG simple point
location type

Тип місцерозташування TPEG. 1..1 TpegLoc01Simp
lePointLocation
SubtypeEnum
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А.3 Словник даних <<D2Datatype>> для «LocationReference»

А.3.1 Загальні положення

Цей пункт складається з визначень всіх типів даних які використовуються в
“LocationReference”.

A.3.2 <<D2Datatype>> «AlertCLocationCode»
Додатнє ціле число (між 1 та 63 487) яке однозначно ідентифікує

попередньо визначене місцерозташування Сповіщення C визначене в

рамках таблиці Сповіщень-C.

A.3.3 <<D2Datatype>> «GmlPosList»
Перелік координат, розділених-простором, в межах однієї системи

координат, що визначають геометричну сутність. Змодельовану

наDirectPositionListType в GML (EN ISO 19136), але обмежену в поданні 2D

чи 3D полілінії.

A.3.4 <<D2Datatype>> «NutsCode»
NUTS код (Nomenclature of territorial units for statistics – Номенклатура

територіальних одиниць для статистики).

A.3.5 <<D2Datatype>> «SubdivisionCode»
ISO 3166-2 код підрозділу країни (до 3 символів).

A.4 Словник даних <<D2Enumeration>> для «LocationReference»
A.4.1 Загальні положення
Цей пункт складається зі всіх нумерувань  які використовувались в

“LocationReference”.
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A.4.2 <<D2Enumeration>> «AlertCDirectionEnum»
Напрямок від вторинного до первинного місцярозташування в таблиці місцерозташувань ALERT-C, як

визначено в EN ISO 14819-1.

Таблиця A.59 — Значення у складі переліку «AlertCDirectionEnum»

Назва значення у
складі переліку Позначення Визначення

negative Negative Напрямок навігації в таблиці
ALERT-C, що відповідає
використанню негативного
зміщення, щоб перейти від
вторинного місця до основного
місця в таблиці розташування
ALERT-C.

positive Positive Напрямок навігації в таблиці
ALERT-C, що відповідає
використанню позитивного
зміщення для переходу від
вторинного місця до основного
місця в межах Таблиці
місцерозташувань ALERT-C.



прДСТУ EN 16157–2:202Х

109

A.4.3 <<D2Enumeration>> «AltitudeAccuracyEnum»
Кодований рівень точності висотної відмітки

Таблиця A.60 — Значення у складі переліку «AltitudeAccuracyEnum»

Назва значення у складі
переліку Позначення Визначення

equalToOrLessThan100Metres Equal to or less than 100 m Виводиться якщо точність висотної відмітки рівна або менша ніж 100 м
equalToOrLessThan10Centimetres Equal to or less than 10 cm Виводиться якщо точність висотної відмітки рівна або менша ніж 10 см
equalToOrLessThan10Metres Equal to or less than 10 m Виводиться якщо точність висотної відмітки рівна або менша ніж 10 м
equalToOrLessThan1Centimetre Equal to or less than 1 cm Виводиться якщо точність висотної відмітки рівна або менша ніж 1 см
equalToOrLessThan1Metre Equal to or less than 1 m Виводиться якщо точність висотної відмітки рівна або менша ніж 1 м
equalToOrLessThan200Metres Equal to or less than 200 m Виводиться якщо точність висотної відмітки рівна або менша ніж 200 м
equalToOrLessThan20Centimetres Equal to or less than 20 cm Виводиться якщо точність висотної відмітки рівна або менша ніж 20 см
equalToOrLessThan20Metres Equal to or less than 20 m Виводиться якщо точність висотної відмітки рівна або менша ніж 20 м
equalToOrLessThan2Centimetres Equal to or less than 2 cm Виводиться якщо точність висотної відмітки рівна або менша ніж 2 см
equalToOrLessThan2Metres Equal to or less than 2 m Виводиться якщо точність висотної відмітки рівна або менша ніж 2 м
equalToOrLessThan50Centimetres Equal to or less than 50 cm Виводиться якщо точність висотної відмітки рівна або менша ніж 50 см
equalToOrLessThan50Metres Equal to or less than 50 m Виводиться якщо точність висотної відмітки рівна або менша ніж 50 м
equalToOrLessThan5Centimetres Equal to or less than 5 cm Виводиться якщо точність висотної відмітки рівна або менша ніж 5 см
equalToOrLessThan5Metres Equal to or less than 5 m Виводиться якщо точність висотної відмітки рівна або менша ніж 5 м
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A.4.4 <<D2Enumeration>> «AreaPlacesEnum»
Тип території місця розташування

Таблиця A.61 — Значення у складі переліку «AreaPlacesEnum»

Назва значення у складі
переліку Позначення Визначення

atBorders At borders На національних кордонах
atHighAltitudes At high altitudes На високих висотних відмітках
inBuiltUpAreas In built up areas У забудованих територіях, тобто селах, селищах та містах
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 низьколегованих районах
inRuralAreas In rural areas У сільській місцевості, тобто поза селами, селищами та

містами
inShadedAreas In shaded areas У затінених районах
inTheInnerCityAreas In the inner city areas У центральноміських районах
inTunnels In tunnels У тунелях
onBridges On bridges На мостах
onDownhillSections On downhill sections На ділянках дорогі зі спуском
onElevatedSections On elevated sections На ділянках дороги з підйомом
onEnteringOrLeavingTunnels On entering or leaving tunnels При в'їзді або виїзді з тунелів
onFlyovers On flyovers На пересічних ділянках дороги, тобто ділянках дороги, які

проходять через іншу дорогу
onPasses On passes На гірських перевалах
onUndergroundSections On underground sections На підземних ділянках дороги
onUnderpasses On underpasses На нижніх рівнях багаторівневих пересічень, тобто на ділянках

дороги, які проходять під іншою дорогою
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A.4.5 <<D2Enumeration>> «CarriagewayEnum»
Перелік дескриптів, що ідентифікують конкретні деталі проїзної частини

Таблиця A.62 — Значення у складі переліку «CarriagewayEnum»

Назва значення у складі
переліку Позначення Визначення

connectingCarriageway Connecting carriageway На сполучній проїзній частині.
cycleTrack Cycle track Незалежна дорога або частина дороги, призначеної для циклів,

позначена як така. Велодоріжка відокремлена від інших доріг
або інших частин тієї самої дороги структурними засобами.

entrySlipRoad Entry slip road На в'їзній слизькій дорозі.
exitSlipRoad Exit slip road На виїзній слизькій дорозі.
flyover Flyover На прольоті, тобто ділянці дороги, що проходить через іншу.
footpath Footpath По стежці
leftHandFeederRoad Left hand feeder road На дорозі з лівостороннім рухом
leftHandParallelCarriageway Left hand parallel carriageway На лівосторонній паралельній проїзній частині.
mainCarriageway Main carriageway На основній проїзній частині.
oppositeCarriageway Opposite carriageway На протилежній проїзній частині.
parallelCarriageway Parallel carriageway На сусідній зовнішній паралельній проїзній частині.
rightHandFeederRoad Right hand feeder road На дорозі з правостороннім рухом.
rightHandParallelCarriageway Right hand parallel carriageway Правостороння паралельна проїзна частина.
roundabout Roundabout На кільцевій.
serviceRoad Service road На сусідній дорозі обслуговування.
slipRoads Slip roads На дорожніх з’їздах
underpass Underpass На нижніх рівнях багаторівневих пересічень, тобто на ділянках

дороги, які проходять під іншою дорогою
unspecifiedCarriageway Unspecified carriageway На невизначеній проїзній частині
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A.4.6 <<D2Enumeration>> «DirectionEnum»
Перелік напрямків руху

Таблиця A.63 — Значення у 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 Загальний напрямок на північ.
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 переліку.
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.4.7 The <<D2Enumeration>> «DirectionPurposeEnum»
Головне призначення напрямку дороги

Таблиця A.64 — Значення у складі переліку «DirectionPurposeEnum»

Назва значення у складі переліку Позначення Визначення
inbound Inbound На проїжджій частині або смузі, яка в'їжджає до центру міста чи міста.
outbound Outbound На проїжджій частині або смузі, яка виїжджає з центру міста чи міста

A.4.8 <<D2Enumeration>> «GeographicCharacteristicEnum»
Дескриптор за допомогою якого визначають конкретне місцеположення.

Таблиця A.65 — Значення у складі переліку «GeographicCharacteristicEnum»

Назва значення у складі переліку Позначення Визначення
aroundABendInRoad Around a bend in road Навколо повороту дороги.
onBorder On border На прикордонному переході.
onPass On pass На гірському перевалі.
overCrestOfHill Over crest of hill По гребеню пагорба.

A.4.9 <<D2Enumeration>> «HeightGradeEnum»
Перелік висотних чи вертикальних градацій ділянок доріг.

Таблиця A.66 — Значення у складі переліку «HeightGradeEnum»

Назва значення у складі переліку Позначення Визначення
aboveGrade Above grade Вище або над розрахунковою відміткою земляного полотна.
atGrade At grade На розрахунковій відмітці земляного полотна.
belowGrade Below grade Нижче або під розрахунковою відміткою земляного полотна.
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A.4.10 <<D2Enumeration>> «HeightTypeEnum»
Кодоване значення для типу висоти

Таблиця A.67 — Значення у складі переліку «HeightTypeEnum»

Назва значення у складі
переліку Позначення Визначення

ellipsoidalHeight Ellipsoidal height Значення, виміряне вертикально
над еталонним еліпсоїдом

gravityRelatedHeight Gravity related height Тип висоти, що відповідає
значенню, виміряному вздовж
напрямку тяжіння над еталонним
геоїдом, тобто еквіпотенціальною
поверхнею гравітаційного поля
Землі, що глобально наближає
середній рівень моря.

relativeHeight Relative height Тип висоти, що відповідає
величині, виміряній вертикально
над рівнем землі в цій точці.



прДСТУ EN 16157–2:202Х

115

A.4.11 <<D2Enumeration>> «InfrastructureDescriptorEnum»
Дескриптор що визначає інфраструктуру сприяє визначенню конкретного місцерозташування.

Таблиця A.68 — Значення у складі переліку «InfrastructureDescriptorEnum»

Назва значення у складі переліку Позначення Визначення
atMotorwayInterchange At motorway interchange На автодорожній розв’язці.
atRestArea At rest area У зоні відпочинку біля проїжджої частини.
atServiceArea At service area В зоні обслуговування.
atTollPlaza At toll plaza На платній площі.
atTunnelEntryOrExit At tunnel entry or exit При в'їзді або виїзді з тунелю.
inGallery In gallery У галереї.
inTunnel In tunnel У тунелі.
onBridge On bridge На мосту.
onConnector On connector На сполучній проїжджій частині між двома різними

дорогами або ділянками доріг.
onElevatedSection On elevated section На підвищеній ділянці дороги.
onFlyover On flyover На прольоті, тобто на ділянці дороги через іншу дорогу.
onIceRoad On ice road На крижаній дорозі.
onLevelCrossing On level crossing На рівні перетину.
onLinkRoad On link road На ділянці дороги, що з'єднує дві різні дороги.
onRoundabout On roundabout На кільцевій.
onTheRoadway On the roadway На дорожньому полотні.
onUndergroundSection On underground section На підземній ділянці дороги.
onUnderpass On underpass На метро, тобто ділянку дороги, яка проходить під іншою

дорогою.
withinJunction Within junction На головній проїжджій частині в межах стику між виїзною

ковзанням та в’їзною дорогою.
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A.4.12 <<D2Enumeration>> «LaneEnum»
Перелік дескрипторів, що ідентифікують конкретні смуги руху.

Таблиця A.69 — Значення у складі нумерування «LaneEnum»

Назва значення у складі переліку Позначення Визначення
allLanesCompleteCarriageway All lanes complete

carriageway
На всіх смугах проїзної частини.

busLane Bus lane На смузі руху для автобусів
busStop Bus stop На смузі автобусної зупинки
carPoolLane Car pool lane На смузі сумісного користування
centralReservation Central reservation На центральній зарезервованій, що розділяє дві напрямні

проїзні частини шосе.
crawlerLane Crawler lane У сповільненій смузі - смуга, яку повинні використовувати

повільні транспортні засоби.
cycleLane Cycle lane Частина проїзної частини, призначена для велосипедів.

Велосипедна смуга відрізняється від решти проїжджої
частини поздовжньою дорожньою розміткою.

emergencyLane Emergency lane На аварійній смузі.
escapeLane Escape lane На смузі аварійної зупинки
expressLane Express lane На швидкісній магістралі
hardShoulder Hard shoulder На укріпленій частині обочини.
heavyVehicleLane Heavy vehicle lane На лінії для великовантажних транспортних засобів
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Назва значення у складі переліку Позначення Визначення
layBy Lay by На смузі руху для довготривалої стоянки великовантажних

автомобілів
leftHandTurningLane Left hand turning lane На смузі руху для лівостороннього повороту
leftLane Left lane В крайній лівій смузі руху
localTrafficLane Local traffic lane На місцевому проїзді
middleLane Middle lane В середній смузі руху
overtakingLane Overtaking lane На перехідношвидкісній смузі.
rightHandTurningLane Right hand turning

lane
На смузі руху для правостороннього повороту

rightLane Right lane В крайній правій смузі руху
rushHourLane Rush hour lane На смузі, призначеній для використання під час години пік.
setDownArea Set down area У зоні/смузі, відведеній для висадки/підбирання пасажирів.
slowVehicleLane Slow vehicle lane На смузі, призначеній для транспортних засобів, яким

заборонено перевищувати фіксовану повільну швидкість
руху.

throughTrafficLane Through traffic lane У наскрізній смузі руху.

tidalFlowLane Tidal flow lane На смузі, призначеній для використання в якості смуги
зворотнього руху.

turningLane Turning lane В смузі руху для розвороту
verge Verge На обочині.
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A.4.13 <<D2Enumeration>> «LinearDirectionEnum»
Напрямок руху транспортного потоку відносно напрямку в якому визначається лінійний елемент

Таблиця A.70 — Значення у складі переліку «LinearDirectionEnum»

Назва значення у складі
переліку Позначення Визначення

aligned Aligned Вказує, що напрямок руху потоку,
на який впливає ситуація, або
пов'язаний з даними про
дорожній рух,  є в тому ж сенсі,
що і напрямок, у якому визначено
лінійний елемент.

both Both Вказує, що обидва напрямки руху
потоку впливають на ситуацію
або стосуються даних про
трафік.

opposite Opposite Вказує, що напрямок руху потоку,
на який впливає
ситуація або пов'язана з даними
про трафік знаходиться в
протилежному сенсі напрямку, в
якому визначається лінійний
елемент.

unknown Unknown Вказує, що напрямок руху потоку,
на який впливає
ситуація або пов'язана з даними
про дорожній рух невідома.
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A.4.14 <<D2Enumeration>> «LinearElementNatureEnum»
Перелік індикативних властивостей лінійних елементів.

Таблиця A.71 — Значення у складі переліку «LinearElementNatureEnum»

Назва значення у
складі переліку Позначення Визначення

other Other Інше, ніж визначено в цьому
перерахуванні.

road Road Розрахунковий лінійний
елемент – дорога.

roadSection Road section Розрахунковий лінійний
елемент – ділянка дороги.

slipRoad Slip road Розрахунковий лінійний
елемент – примикаюча дорога.

A.4.15 <<D2Enumeration>> «NamedAreaTypeEnum”
Типи територій.

Таблиця A.72 — Значення у складі переліку «NamedAreaTypeEnum»

Назва значення у
складі переліку Позначення Визначення

applicationRegion Application region Область застосування
carParkArea Car park area Паровка
carpoolArea Carpool area Місця загального користування
continent Continent Материк
country Country Країна
countryGroup Country group Група країн
fuzzyArea Fuzzy area Невизначена територія
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Назва значення у
складі переліку Позначення Визначення

industrialArea Industrial area Промислова зона
lake Lake Озеро
meteorologicalArea Meteorological area Метеорологічна облатсь
metropolitanArea Metropolitan area Зона метрополітену
municipality Municipality Муніципалітет
order1AdministrativeArea Order1 administrative area Адміністративна область Порядок 1
order2AdministrativeArea Order2 administrative area Адміністративна область Порядок 2
order3AdministrativeArea Order3 administrative area Адміністративна область Порядок 3
order4AdministrativeArea Order4 administrative area Адміністративна область Порядок 4
order5AdministrativeArea Order5 administrative area Адміністративна область Порядок 5
parkAndRideSite Park and ride site Місце для стоянки та їзди
policeForceControlArea Police force control area Зона контролю поліції
roadOperatorControlArea Road operator control area Зона контролю дорожнього руху
ruralCounty Rural county Сільська зона
sea Sea Море
touristArea Tourist area Туристична зона
trafficArea Traffic area Зона дорожнього руху
urbanCounty Urban county Міська зона
waterArea Water area Акваторія
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A.4.16 <<D2Enumeration>> «NutsCodeTypeEnum»
Типи NUTS кодів (Nomenclature of territorial units for statistics – номенклатура територіальних одиниць для

статистики) в тому числі LAU кодів (Local Administrative Units – місцеві адміністративні одиниці).

Таблиця A.73 — Значення у складі нумерування “NutsCodeTypeEnum”

Назва значення у складі
переліку Позначення Визначення

lau1Code LAU 1 code LAU 1 код
lau2Code LAU 2 code LAU 2 код
nuts1Code NUTS 1 code NUTS 1 код
nuts2Code NUTS 2 code NUTS 2 код
nuts3Code NUTS 3 code NUTS 3 код

A.4.17 <<D2Enumeration>> «OpenlrFormOfWayEnum»
Нумерування форм шляху

Таблиця A.74 — Значення у складі нумерування «OpenlrFormOfWayEnum»

Назва значення у
складі переліку Позначення Визначення

motorway Motorway Автомагістраль
multipleCarriageway Multiple carriageway Багатосмугова дорога
other Other Інше
roundabout Roundabout Коловий рух
singleCarriageway Single carriageway Односмугова дорога
slipRoad Slip road Об’їзд (примикаюча дорога)
trafficSquare Traffic square Площа з дорожнім рухом
undefined Undefined Не визначено
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A.4.18 <<D2Enumeration>> «OpenlrFunctionalRoadClassEnum»
Перелік функціональних класів доріг

Таблиця A.75 — Значення у складі переліку «OpenlrFunctionalRoadClassEnum»

Назва значення у складі
переліку Позначення Визначення

frc0 FRC 0 Автомагістраль, найвищого
значення

frc1 FRC 1 Дорога першого класу
frc2 FRC 2 Дорога другого класу
frc3 FRC 3 Дорога третього класу
frc4 FRC 4 Дорога четвертого класу
frc5 FRC 5 Дорога п’ятого класу
frc6 FRC 6 Дорога шостого класу

frc7 FRC 7 Інші класи доріг, найнижчого
значення

A.4.19 <<D2Enumeration>> “OpenlrOrientationEnum»
Перелік сторін дороги

Таблиця A.76 — Значення у складі переліку «OpenlrOrientationEnum»

Назва значення у складі
переліку Позначення Визначення

againstLineDirection Against line direction Лінія зворотнього руху
both Both Обидва напрямки
noOrientationOrUnknown No orientation or unknown Неорієнтовані чи невідомі
withLineDirection With line direction З лінійним напрямком
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A.4.20 <<D2Enumeration>> «OpenlrSideOfRoadEnum»
Перелік сторін дороги

Таблиця A.77 — Значення у складі переліку «OpenlrSideOfRoadEnum»

Назва значення у
складі переліку Позначення Визначення

both Both На обох сторонах дороги
left Left На лівій стороні дороги.
onRoadOrUnknown On road or unknown На невідомій стороні дороги
right Right На правій стороні дороги.

A.4.21 <<D2Enumeration>> «PositionConfidenceCodedErrorEnum»
Код помилки для впевненості в горизонтальному чи вертикальному позиціонуванні.

Таблиця A.78 — Значення у складі переліку «PositionConfidenceCodedErrorEnum»

Назва значення у складі
переліку Позначення Визначення

outOfRange Out of range Вказує, що точність виходить
за межі, тобто більше 4 093
см для горизонтального
положення.

unavailable Unavailable Вказує, що інформація про
точність недоступна.



прДСТУ EN 16157–2:202Х

124

A.4.22 <<D2Enumeration>> «ReferentTypeEnum»
Набір відомих типів точок вздовж лінійного об’єкту, наприклад дороги.

Таблиця A.79 — Значення у складі нумерування «ReferentTypeEnum»

Назва значення у складі
переліку Позначення Визначення

boundary Boundary Межа між двома юрисдикційними або
адміністративними районами. Це можуть бути
правові межі, наприклад, між графствами або
країнами, межі відповідальності за технічне
обслуговування або межі контролю.

intersection Intersection Перехрестя двох або більше доріг, де точна
точка перетину визначається відповідно до
конкретних правил бізнесу.

landmark Landmark Видимий ідентичний фізичний орієнтир або
поруч з лінійним об'єктом або поруч з ним.

referenceMarker Reference marker Маркер, який зазвичай, але не обов'язково є
фізичним,  є однією з послідовностей,  які
розташовані вздовж лінійного об'єкта (дороги)
для надання посилання на місцеположення.
Проміжок маркерів необов’язково
рівномірний.

roadNode Road node Топологічний вузол, визначений у дорожній
мережі. Такі вузли можуть розмежовувати
сегментацію дорожньої мережі відповідно до
визначених ділових правил або можуть
становити суто топологічне зображення
дорожньої мережі.
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A.4.23 <<D2Enumeration>> «RelativePositionOnCarriagewayEnum»
Визначає відносне положення перетину проїзної частини

Таблиця A.80 — Значення у складі нумерування «RelativePositionOnCarriagewayEnum»

Назва значення у складі
переліку Позначення Визначення

inTheCentre In the centre В центрі проїзної частини
onTheLeft On the left Ліворуч від проїжджої частини.
onTheRight On the right Праворуч від проїзної частини

A.4.24 <<D2Enumeration>> «SubdivisionTypeEnum»
ISO 3166-2 типи підрозділів.

Таблиця A.81 — Значення у складі нумерування «SubdivisionTypeEnum»

Назва значення у складі
переліку Позначення Визначення

administrativeAtoll Administrative atoll Острівне адміністрування
administrativeRegion Administrative region Регіональне адміністрування
administrativeTerritory Administrative territory Територіальне адміністрування
arcticRegion Arctic region Арктичний регіон
autonomousCity Autonomous city Автономне місто
autonomousCityInNorthAfrica Autonomous city in North Africa Автономне місто в Північній Африці
autonomousCommunity Autonomous community Автономна громада
autonomousDistrict Autonomous district Автономний район
autonomousProvince Autonomous province Автономна провінція
autonomousRegion Autonomous region Автономний регіон



прДСТУ EN 16157–2:202Х

126

Назва значення у складі
переліку Позначення Визначення

canton Canton Кантон (Округ, область)
capitalCity Capital city Столиця
city City Місто
cityMunicipality City municipality Міська громада
cityOfCountyRight City of county right Місто в правій частині країни
commune Commune Громада
councilArea Council area Площа Верховної ради
country Country Країна
county County Область
department Department Департамент
dependency Dependency Підлегле становище
district District Район
districtMunicipality District municipality Районна адміністрація
districtWithSpecialStatus District with special status Район зі спеціальним статусом
entity Entity Структурна одиниця
geographicalEntity Geographical entity Географічна структурна одиниця
governorate Governorate Адміністративний округ (провінція)
laender Laender Земля
localCouncil Local council Місцева рада
londonBorough London borough Лондонське графство
metropolitanArea Metropolitan area Зона митрополіїї
metropolitanDepartment Metropolitan department Відділ митрополії
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Назва значення у складі
переліку Позначення Визначення

metropolitanDistrict Metropolitan district Район митрополії
metropolitanRegion Metropolitan region Регіон митрополії
municipality Municipality Муніципалітет
other Other Інше
overseasDepartment Overseas department Заморський відділ
overseasRegion Overseas region Заморський регіон
overseasTerritorialCollectivity Overseas territorial collectivity Заморська територіальна громада
parish Parish Парафія
province Province Провінція
quarter Quarter Квартал
region Region Регіон
republic Republic Республіка
republicanCity Republican city Республіканське місто
selfGovernedPart Self governed part Самоврядна частина
specialMunicipality Special municipality Спеціальний муніципалітет
state State Штат
territorialUnit Territorial unit Територіальна одиниця
territory Territory Територія
twoTierCounty Two tier county Дворівневий повіт
unitaryAuthority Unitary authority Унітарна влада
ward Ward Виборчий округ
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A.4.25 <<D2Enumeration>> «TpegLoc01AreaLocationSubtypeEnum»
Типи місцевості.

Таблиця A.82 — Значення у складі переліку «TpegLoc01AreaLocationSubtypeEnum»

Назва значення у складі
переліку Позначення Визначення

largeArea Large area Географічно чи геометрично велика територія
other Other Інше, що не зазначено в цьому переліку

A.4.26 <<D2Enumeration>> «TpegLoc01FramedPointLocationSubtypeEnum»
Типи точок дорожньої мережі обрамлені двома іншими точками на тій самій дорозі.

Таблиця A.83 — Значення у складі нумерування «TpegLoc01FramedPointLocationSubtypeEnum»

Назва значення у складі
переліку Позначення Визначення

framedPoint Framed point Точка в дорожній мережі обрамлена двома
іншими точками на тій же дорозі.

A.4.27 <<D2Enumeration>> «TpegLoc01LinearLocationSubtypeEnum»
Типи лінійного місцерозташування.

Таблиця A.84 — Значення у складі нумерування «TpegLoc01LinearLocationSubtypeEnum»

Назва значення у складі
переліку Позначення Визначення

segment Segment Сегмент (або вузол) дорожньої мережі,
відповідний тому, яким дорожній оператор
сегментував мережу.
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A.4.28 <<D2Enumeration>> «TpegLoc01SimplePointLocationSubtypeEnum»
Типи простих точок.

Таблиця A.85 — Значення у складі нумерування «TpegLoc01SimplePointLocationSubtypeEnum»

Назва значення у складі
переліку Позначення Визначення

intersection Intersection Точка на дорожній мережі, на якій
перетинаються одна або кілька доріг.

nonLinkedPoint Non linked point Точка на дорожній мережі, яка не
перебуває на стику чи перехресті.
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A.4.29 <<D2Enumeration>> «TpegLoc03AreaDescriptorSubtypeEnum»
Дескриптори для опису територіальних місцерозташувань.

Таблиця  A.86 — Значення у складі нумерування «TpegLoc03AreaDescriptorSubtypeEnum»

Назва значення у складі
переліку Позначення Визначення

administrativeAreaName Administrative area name Назва адміністративної області.

administrativeReferenceNa
me

Administrative reference name Довідкова назва, за якою відома
адміністративна область.

areaName Area name Назва району.

countyName County name Назва округу (адміністративний
підрозділ).

lakeName Lake name Назва озера.

nationName Nation name Назва нації (наприклад, Уельс),
яка є підрозділом країни,
визнаної ISO.

other Other Інше, ніж визначено в цьому
перерахунку.

policeForceControlAreaName Police force control area name Назва зони контролю поліції.
regionName Region name Назва географічного регіону.
seaName Sea name Назва моря.
townName Town name Назва міста.
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A.4.30 <<D2Enumeration>> «TpegLoc03IlcPointDescriptorSubtypeEnum»
Дескриптори для опису перехрещень шляхом виявлення на дорожніх розв’язках доріг що перетинаються.

Таблиця A.87 — Значення у складі нумерування «TpegLoc03IlcPointDescriptorSubtypeEnum»

Назва значення у складі
переліку Позначення Визначення

tpegIlcName1 TPEG ILC name1 Назва дороги, на якій
розташований пункт перехрестя.

tpegIlcName2 TPEG ILC name2 Назва першої перехресної дороги
на перехресті.

tpegIlcName3 TPEG ILC name3 Назва другої пересічної дороги
(якщо така існує) на стику.

A.4.31 The <<D2Enumeration>> «TpegLoc03JunctionPointDescriptorSubtypeEnum»
Дескриптори для опису точки на дорожніх розв’язках.

Таблиця A.88 — Значення у складі нумерування «TpegLoc03JunctionPointDescriptorSubtypeEnum»

Назва значення у складі
переліку Позначення Визначення

junctionName Junction name Назва вузла дорожньої мережі
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A.4.32 <<D2Enumeration>> «TpegLoc03OtherPointDescriptorSubtypeEnum»
Дескриптори, окрім назв перехресть та дескрипторів доріг, які можуть допомогти у визначенні

місцерозташування точок на мережі доріг.

Таблиця A.89 — Значення у складі нумерування «TpegLoc03OtherPointDescriptorSubtypeEnum»

Назва значення у складі
переліку Позначення Визначення

administrativeAreaName Administrative area name Назва адміністративної області.
administrativeReferenceNa
me

Administrative reference name Довідкова назва, за якою відома
адміністративна область.

airportName Airport name Назва аеропорту.
areaName Area name Назва території
buildingName Building name Назва будівлі
busStopIdentifier Bus stop identifier Ідентифікатор автобусної

зупинки в дорожній мережі.
busStopName Bus stop name Назва автобусної зупинки в

дорожній мережі.
canalName Canal name Назва каналу.
countyName County name Назва округу (адміністративний

підрозділ).
ferryPortName Ferry port name Назва поромного порту.
intersectionName Intersection name Назва перехрестя дорожньої

мережі.
lakeName Lake name Назва озера
linkName Link name Назва транспортного вузла.
localLinkName Local link name Місцева назва дорожнього

зв’язку.
metroStationName Metro station name Назва метро/підземної станції
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Назва значення у складі
переліку Позначення Визначення

nationName Nation name Назва нації (наприклад, Уельс),
яка є підрозділом країни,
визнаної ISO.

nonLinkedPointName Non linked point name Назва пункту в дорожній мережі,
який не знаходиться на стику чи
перехресті.

other Other Інше, ніж визначено в цьому
переліку.

parkingFacilityName Parking facility name Назва місця для паркування.
pointName Point name Назва конкретного пункту.
pointOfInterestName Point of interest name Назва загальної цікавої точки.
railwayStation Railway station Назва залізничної станції.
regionName Region name Назва географічного регіону.
riverName River name Назва річки.
seaName Sea name Назва моря.
serviceAreaName Service area name Назва зони обслуговування в

дорожній мережі.
tidalRiverName Tidal river name Назва річки, що має припливний

характер.
townName Town name Назва міста.
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A.4.33 <<D2Enumeration>> «TpegLoc04HeightTypeEnum»
Типи висоти.

Таблиця A.90 — Значення у складі нумерування «TpegLoc04HeightTypeEnum»

Назва значення у складі
переліку Позначення Визначення

above Above Висота вище вказаного місця.

aboveSeaLevel Above sea level Висота вище середнього над рівнем моря

aboveStreetLevel Above street level Висота над рівнем вулиці.

at At На висоті вказаного місця.

atSeaLevel At sea level У середньому високий рівень моря.

atStreetLevel At street level На рівні вулиці.

below Below Висота нижче вказаного місця.

belowSeaLevel Below sea level Висота нижче середнього рівня високого рівня моря.

belowStreetLevel Below street level Висота нижче рівня вулиці.

other Other Інше, ніж визначено в цьому переліку.
undefined Undefined Невизначене посилання на висоту.
unknown Unknown Невідома посилання на висоту.

A.5 Словник даних для пакету «PredefinedLocationsPublication» — «PredefinedLocationsPublication»
A.5.1 Загальні положення
D2Payload/LocationReferencing/PredefinedLocationsPublication
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A.5.2 Класи пакету «PredefinedLocationsPublication»

Таблиця A.91 — Класи пакету «PredefinedLocationsPublication»

Назва класу Позначення Визначення Стереотип Анотація
PredefinedItinerary Predefined itinerary Ідентифікаційний екземпляр попередньо визначеного

маршруту.
D2Class no

PredefinedLocation Predefined location Ідентифікований екземпляр, що розпізнається, для одного
заздалегідь визначеного місця.

D2Class no

PredefinedLocation
Group

Predefined location
group

Ідентифікований екземпляр, що розпізнається, заздалегідь
визначеної групи не упорядкованих локацій (тобто, більше
одного).

D2Class no

PredefinedLocation
Reference

Predefined location
reference

Посилання на місцеположення, яке визначене заздалегідь і
може бути реалізовано заздалегідь визначеним
маршрутом, не упорядкованою групою місць розташування
або одним місцеположенням.

D2Class yes

PredefinedLocations
Publication

Predefined locations
publication

Публікація, що містить одну або більше груп заздалегідь
визначених місць, організованих або як маршрути, не
упорядковані групи, або як окремі місця.

D2Class no
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A.5.3 Асоціація про пакет «PredefinedLocationsPublication»

Таблиця A.92 — Асоціація про пакет «PredefinedLocationsPublication»

Назва класу Закінчення
асоціації Позначення Визначення Численність Target

PredefinedItinerary itinerary Itinerary 0..1 Itinerary
predefinedLocation Predefined location 0..* PredefinedLocation

PredefinedLocation location Location 1..1 Location
PredefinedLocationGroup locationGroup Location group 0..1 LocationGroup

predefinedLocation Predefined location 0..* PredefinedLocation
PredefinedLocationsP
ublication headerInformation Header information 1..1 HeaderInformation

predefinedLocationRe
ference Predefined location reference 1..* PredefinedLocat

ionReference

A.5.4 Атрибути пакета «PredefinedLocationsPublication»

Table A.93 — Атрибути пакета «PredefinedLocationsPublication»

Назва класу Назва атрибуту Позначення Визначення Численність Тип
PredefinedItinerary predefinedItineraryNa

me
Predefined itinerary
name

Ім'я, призначене попередньо
визначеному маршруту.

0..1 MultilingualString

PredefinedLocation predefinedLocationNa
me

Predefined location
name

Ім'я, присвоєне заздалегідь
визначеному розташуванню
(наприклад, витягнутий з
візитника мережевого
оператора).

0..1 MultilingualString

PredefinedLocation
Group

predefinedLocationGr
oupName

Predefined location
group name

Ім'я, призначене заздалегідь
визначеній групі
непоупорядкованих місць.

0..1 MultilingualString
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A.6 Словник даних про <<D2Datatype>> для «PredefinedLocationsPublication»
У цьому словнику даних невизначені типи даних «PredefinedLocationsPublication».

A.7 Словник даних про <<D2Enumeration>> для «PredefinedLocationsPublication»
У цьому словнику даних невизначені нумерування в «PredefinedLocationsPublication».
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ДОДАТОК B
(обов’язковий)

Відображення XML схеми	

A.1 Загальні положення

У наступному пункті представлено файл визначення XML схеми

DATEX II (XSD), який стосується цієї частини EN 16157. Цей Додаток

застосовується при використанні кодування XML.

Як зазначено в частині 1, ця схема може бути розширена за

допомогою розширень. Таке розширення має бути здійснено в спосіб, що

відповідає вимогам, визначеним в EN 16157-1: 2018.

Подані дані, що підтверджують відповідність цій частині та конкретно

цьому Додатку, мають бути позитивно оцінені у відповідності до схеми,

зазначеної в цьому додатку, включаючи будь-які допустимі розширення рівня B.

В.2 Загальні положення

<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="no"?>

<xs:schema elementFormDefault="qualified" attributeFormDefault="unqualified"

xmlns:loc="http://datex2.eu/schema/3/locationReferencing" version="3.0"

targetNamespace="http://datex2.eu/schema/3/locationReferencing"

xmlns:com="http://datex2.eu/schema/3/common"

xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">

<xs:import namespace="http://datex2.eu/schema/3/common"

schemaLocation="DATEXII_3_Common.xsd" />

<xs:complexType name="_AlertCDirectionEnum">

<xs:simpleContent>

<xs:extension base="loc:AlertCDirectionEnum">

<xs:attribute name="_extendedValue" type="xs:string" />

</xs:extension>

</xs:simpleContent>

</xs:complexType>

<xs:complexType name="_AltitudeAccuracyEnum">

<xs:simpleContent>

<xs:extension base="loc:AltitudeAccuracyEnum">

<xs:attribute name="_extendedValue" type="xs:string" />
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</xs:extension>

</xs:simpleContent>

</xs:complexType>

<xs:complexType name="_AreaPlacesEnum">

<xs:simpleContent>

<xs:extension base="loc:AreaPlacesEnum">

<xs:attribute name="_extendedValue" type="xs:string" />

</xs:extension>

</xs:simpleContent>

</xs:complexType>

<xs:complexType name="_CarriagewayEnum">

<xs:simpleContent>

<xs:extension base="loc:CarriagewayEnum">

<xs:attribute name="_extendedValue" type="xs:string" />

</xs:extension>

</xs:simpleContent>

</xs:complexType>

<xs:complexType name="_DirectionEnum">

<xs:simpleContent>

<xs:extension base="loc:DirectionEnum">

<xs:attribute name="_extendedValue" type="xs:string" />

</xs:extension>

</xs:simpleContent>

</xs:complexType>

<xs:complexType name="_DirectionPurposeEnum">

<xs:simpleContent>

<xs:extension base="loc:DirectionPurposeEnum">

<xs:attribute name="_extendedValue" type="xs:string" />

</xs:extension>
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</xs:simpleContent>

</xs:complexType>

<xs:complexType name="_GeographicCharacteristicEnum">

<xs:simpleContent>

<xs:extension base="loc:GeographicCharacteristicEnum">

<xs:attribute name="_extendedValue" type="xs:string" />

</xs:extension>

</xs:simpleContent>

</xs:complexType>

<xs:complexType name="_HeightGradeEnum">

<xs:simpleContent>

<xs:extension base="loc:HeightGradeEnum">

<xs:attribute name="_extendedValue" type="xs:string" />

</xs:extension>

</xs:simpleContent>

</xs:complexType>

<xs:complexType name="_HeightTypeEnum">

<xs:simpleContent>

<xs:extension base="loc:HeightTypeEnum">

<xs:attribute name="_extendedValue" type="xs:string" />

</xs:extension>

</xs:simpleContent>

</xs:complexType>

<xs:complexType name="_InfrastructureDescriptorEnum">

<xs:simpleContent>

<xs:extension base="loc:InfrastructureDescriptorEnum">

<xs:attribute name="_extendedValue" type="xs:string" />

</xs:extension>
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</xs:simpleContent>

</xs:complexType>

<xs:complexType name="_IntermediatePointOnLinearElement">

<xs:sequence>

<xs:element name="referent" type="loc:Referent" minOccurs="1" maxOccurs="1" />

</xs:sequence>

<xs:attribute name="index" type="xs:int" use="required" />

</xs:complexType>

<xs:complexType name="_LaneEnum">

<xs:simpleContent>

<xs:extension base="loc:LaneEnum">

<xs:attribute name="_extendedValue" type="xs:string" />

</xs:extension>

</xs:simpleContent>

</xs:complexType>

<xs:complexType name="_LinearDirectionEnum">

<xs:simpleContent>

<xs:extension base="loc:LinearDirectionEnum">

<xs:attribute name="_extendedValue" type="xs:string" />

</xs:extension>

</xs:simpleContent>

</xs:complexType>

<xs:complexType name="_LinearElementNatureEnum">

<xs:simpleContent>

<xs:extension base="loc:LinearElementNatureEnum">

<xs:attribute name="_extendedValue" type="xs:string" />

</xs:extension>

</xs:simpleContent>
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</xs:complexType>

<xs:complexType name="_LocationContainedInItinerary">

<xs:sequence>

<xs:element name="location" type="loc:Location" minOccurs="1" maxOccurs="1" />

</xs:sequence>

<xs:attribute name="index" type="xs:int" use="required" />

</xs:complexType>

<xs:complexType name="_NamedAreaTypeEnum">

<xs:simpleContent>

<xs:extension base="loc:NamedAreaTypeEnum">

<xs:attribute name="_extendedValue" type="xs:string" />

</xs:extension>

</xs:simpleContent>

</xs:complexType>

<xs:complexType name="_NutsCodeTypeEnum">

<xs:simpleContent>

<xs:extension base="loc:NutsCodeTypeEnum">

<xs:attribute name="_extendedValue" type="xs:string" />

</xs:extension>

</xs:simpleContent>

</xs:complexType>

<xs:complexType name="_OpenlrFormOfWayEnum">

<xs:simpleContent>

<xs:extension base="loc:OpenlrFormOfWayEnum">

<xs:attribute name="_extendedValue" type="xs:string" />

</xs:extension>

</xs:simpleContent>

</xs:complexType>

<xs:complexType name="_OpenlrFunctionalRoadClassEnum">
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<xs:simpleContent>

<xs:extension base="loc:OpenlrFunctionalRoadClassEnum">

<xs:attribute name="_extendedValue" type="xs:string" />

</xs:extension>

</xs:simpleContent>

</xs:complexType>

<xs:complexType name="_OpenlrOrientationEnum">

<xs:simpleContent>

<xs:extension base="loc:OpenlrOrientationEnum">

<xs:attribute name="_extendedValue" type="xs:string" />

</xs:extension>

</xs:simpleContent>

</xs:complexType>

<xs:complexType name="_OpenlrSideOfRoadEnum">

<xs:simpleContent>

<xs:extension base="loc:OpenlrSideOfRoadEnum">

<xs:attribute name="_extendedValue" type="xs:string" />

</xs:extension>

</xs:simpleContent>

</xs:complexType>

<xs:complexType name="_PositionConfidenceCodedErrorEnum">

<xs:simpleContent>

<xs:extension base="loc:PositionConfidenceCodedErrorEnum">

<xs:attribute name="_extendedValue" type="xs:string" />

</xs:extension>

</xs:simpleContent>

</xs:complexType>
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<xs:complexType name="_PredefinedItineraryVersionedReference">

<xs:complexContent>

<xs:extension base="com:VersionedReference">

<xs:attribute name="targetClass" type="xs:string" use="required" fixed="loc:PredefinedItinerary"
/>

</xs:extension>

</xs:complexContent>

</xs:complexType>

<xs:complexType name="_PredefinedLocationGroupVersionedReference">

<xs:complexContent>

<xs:extension base="com:VersionedReference">

<xs:attribute name="targetClass" type="xs:string" use="required"
fixed="loc:PredefinedLocationGroup" />

</xs:extension>

</xs:complexContent>

</xs:complexType>

<xs:complexType name="_PredefinedLocationVersionedReference">

<xs:complexContent>

<xs:extension base="com:VersionedReference">

<xs:attribute name="targetClass" type="xs:string" use="required" fixed="loc:PredefinedLocation"
/>

</xs:extension>

</xs:complexContent>

</xs:complexType>

<xs:complexType name="_ReferentTypeEnum">

<xs:simpleContent>

<xs:extension base="loc:ReferentTypeEnum">

<xs:attribute name="_extendedValue" type="xs:string" />

</xs:extension>
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</xs:simpleContent>

</xs:complexType>

<xs:complexType name="_RelativePositionOnCarriagewayEnum">

<xs:simpleContent>

<xs:extension base="loc:RelativePositionOnCarriagewayEnum">

<xs:attribute name="_extendedValue" type="xs:string" />

</xs:extension>

</xs:simpleContent>

</xs:complexType>

<xs:complexType name="_SubdivisionTypeEnum">

<xs:simpleContent>

<xs:extension base="loc:SubdivisionTypeEnum">

<xs:attribute name="_extendedValue" type="xs:string" />

</xs:extension>

</xs:simpleContent>

</xs:complexType>

<xs:complexType name="_TpegLoc01AreaLocationSubtypeEnum">

<xs:simpleContent>

<xs:extension base="loc:TpegLoc01AreaLocationSubtypeEnum">

<xs:attribute name="_extendedValue" type="xs:string" />

</xs:extension>

</xs:simpleContent>

</xs:complexType>

<xs:complexType name="_TpegLoc01FramedPointLocationSubtypeEnum">

<xs:simpleContent>

<xs:extension base="loc:TpegLoc01FramedPointLocationSubtypeEnum">

<xs:attribute name="_extendedValue" type="xs:string" />

</xs:extension>
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</xs:simpleContent>

</xs:complexType>

<xs:complexType name="_TpegLoc01LinearLocationSubtypeEnum">

<xs:simpleContent>

<xs:extension base="loc:TpegLoc01LinearLocationSubtypeEnum">

<xs:attribute name="_extendedValue" type="xs:string" />

</xs:extension>

</xs:simpleContent>

</xs:complexType>

<xs:complexType name="_TpegLoc01SimplePointLocationSubtypeEnum">

<xs:simpleContent>

<xs:extension base="loc:TpegLoc01SimplePointLocationSubtypeEnum">

<xs:attribute name="_extendedValue" type="xs:string" />

</xs:extension>

</xs:simpleContent>

</xs:complexType>

<xs:complexType name="_TpegLoc03AreaDescriptorSubtypeEnum">

<xs:simpleContent>

<xs:extension base="loc:TpegLoc03AreaDescriptorSubtypeEnum">

<xs:attribute name="_extendedValue" type="xs:string" />

</xs:extension>

</xs:simpleContent>

</xs:complexType>

<xs:complexType name="_TpegLoc03IlcPointDescriptorSubtypeEnum">

<xs:simpleContent>

<xs:extension base="loc:TpegLoc03IlcPointDescriptorSubtypeEnum">

<xs:attribute name="_extendedValue" type="xs:string" />

</xs:extension>
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</xs:simpleContent>

</xs:complexType>

<xs:complexType name="_TpegLoc03JunctionPointDescriptorSubtypeEnum">

<xs:simpleContent>

<xs:extension base="loc:TpegLoc03JunctionPointDescriptorSubtypeEnum">

<xs:attribute name="_extendedValue" type="xs:string" />

</xs:extension>

</xs:simpleContent>

</xs:complexType>

<xs:complexType name="_TpegLoc03OtherPointDescriptorSubtypeEnum">

<xs:simpleContent>

<xs:extension base="loc:TpegLoc03OtherPointDescriptorSubtypeEnum">

<xs:attribute name="_extendedValue" type="xs:string" />

</xs:extension>

</xs:simpleContent>

</xs:complexType>

<xs:complexType name="_TpegLoc04HeightTypeEnum">

<xs:simpleContent>

<xs:extension base="loc:TpegLoc04HeightTypeEnum">

<xs:attribute name="_extendedValue" type="xs:string" />

</xs:extension>

</xs:simpleContent>

</xs:complexType>

<xs:complexType name="AlertCArea">

<xs:sequence>

<xs:element name="alertCLocationCountryCode" type="com:String" minOccurs="1" maxOccurs="1"
/>

<xs:element name="alertCLocationTableNumber" type="com:String" minOccurs="1" maxOccurs="1"
/>
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<xs:element name="alertCLocationTableVersion" type="com:String" minOccurs="1" maxOccurs="1"
/>

<xs:element name="areaLocation" type="loc:AlertCLocation" />

<xs:element name="_alertCAreaExtension" type="com:_ExtensionType" minOccurs="0" />

</xs:sequence>

</xs:complexType>

<xs:complexType name="AlertCDirection">

<xs:sequence>

<xs:element  name="alertCDirectionCoded" type="loc:_AlertCDirectionEnum" minOccurs="1"
maxOccurs="1" />

<xs:element  name="alertCDirectionNamed" type="com:MultilingualString" minOccurs="0"
maxOccurs="1" />

<xs:element name="alertCAffectedDirection" type="loc:_LinearDirectionEnum" minOccurs="1"
maxOccurs="1" />

<xs:element name="_alertCDirectionExtension" type="com:_ExtensionType" minOccurs="0" />

</xs:sequence>

</xs:complexType>

<xs:simpleType name="AlertCDirectionEnum">

<xs:restriction base="xs:string">

<xs:enumeration value="negative" />

<xs:enumeration value="positive" />

<xs:enumeration value="_extended" />

</xs:restriction>

</xs:simpleType>

<xs:complexType name="AlertCLinear" abstract="true">

<xs:sequence>

<xs:element name="alertCLocationCountryCode" type="com:String" minOccurs="1" maxOccurs="1"
/>

<xs:element name="alertCLocationTableNumber" type="com:String" minOccurs="1" maxOccurs="1"
/>
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<xs:element name="alertCLocationTableVersion" type="com:String" minOccurs="1" maxOccurs="1"
/>

<xs:element name="_alertCLinearExtension" type="com:_ExtensionType" minOccurs="0" />

</xs:sequence>

</xs:complexType>

<xs:complexType name="AlertCLinearByCode">

<xs:complexContent>

<xs:extension base="loc:AlertCLinear">

<xs:sequence>

<xs:element name="alertCDirection" type="loc:AlertCDirection" />

<xs:element name="locationCodeForLinearLocation" type="loc:AlertCLocation" />

<xs:element name="_alertCLinearByCodeExtension" type="com:_ExtensionType" minOccurs="0"
/>

</xs:sequence>

</xs:extension>

</xs:complexContent>

</xs:complexType>

<xs:complexType name="AlertCLocation">

<xs:sequence>

<xs:element  name="alertCLocationName"  type="com:MultilingualString"  minOccurs="0"
maxOccurs="1" />

<xs:element   name="specificLocation" type="loc:AlertCLocationCode"  minOccurs="1"
maxOccurs="1" />

<xs:element name="_alertCLocationExtension" type="com:_ExtensionType" minOccurs="0" />

</xs:sequence>

</xs:complexType>

<xs:simpleType name="AlertCLocationCode">

<xs:restriction base="com:NonNegativeInteger">

<xs:minInclusive value="1" />

<xs:maxInclusive value="63487" />
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</xs:restriction>

</xs:simpleType>

<xs:complexType name="AlertCMethod2Linear">

<xs:complexContent>

<xs:extension base="loc:AlertCLinear">

<xs:sequence>

<xs:element name="alertCDirection" type="loc:AlertCDirection" />

<xs:element name="alertCMethod2PrimaryPointLocation"
type="loc:AlertCMethod2PrimaryPointLocation" />

<xs:element name="alertCMethod2SecondaryPointLocation"
type="loc:AlertCMethod2SecondaryPointLocation" />

<xs:element name="_alertCMethod2LinearExtension" type="com:_ExtensionType" minOccurs="0"
/>

</xs:sequence>

</xs:extension>

</xs:complexContent>

</xs:complexType>

<xs:complexType name="AlertCMethod2Point">

<xs:complexContent>

<xs:extension base="loc:AlertCPoint">

<xs:sequence>

<xs:element name="alertCDirection" type="loc:AlertCDirection" />

<xs:element name="alertCMethod2PrimaryPointLocation"
type="loc:AlertCMethod2PrimaryPointLocation" />

<xs:element name="_alertCMethod2PointExtension" type="com:_ExtensionType" minOccurs="0"
/>

</xs:sequence>

</xs:extension>

</xs:complexContent>

</xs:complexType>
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<xs:complexType name="AlertCMethod2PrimaryPointLocation">

<xs:sequence>

<xs:element name="alertCLocation" type="loc:AlertCLocation" />

<xs:element name="_alertCMethod2PrimaryPointLocationExtension" type="com:_ExtensionType"
minOccurs="0" />

</xs:sequence>

</xs:complexType>

<xs:complexType name="AlertCMethod2SecondaryPointLocation">

<xs:sequence>

<xs:element name="alertCLocation" type="loc:AlertCLocation" />

<xs:element name="_alertCMethod2SecondaryPointLocationExtension" type="com:_ExtensionType"
minOccurs="0" />

</xs:sequence>

</xs:complexType>

<xs:complexType name="AlertCMethod4Linear">

<xs:complexContent>

<xs:extension base="loc:AlertCLinear">

<xs:sequence>

<xs:element name="alertCDirection" type="loc:AlertCDirection" />

<xs:element name="alertCMethod4PrimaryPointLocation"
type="loc:AlertCMethod4PrimaryPointLocation" />

<xs:element name="alertCMethod4SecondaryPointLocation"
type="loc:AlertCMethod4SecondaryPointLocation" />

<xs:element name="_alertCMethod4LinearExtension" type="com:_ExtensionType" minOccurs="0"
/>

</xs:sequence>

</xs:extension>

</xs:complexContent>

</xs:complexType>

<xs:complexType name="AlertCMethod4Point">
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<xs:complexContent>

<xs:extension base="loc:AlertCPoint">

<xs:sequence>

<xs:element name="alertCDirection" type="loc:AlertCDirection" />

<xs:element name="alertCMethod4PrimaryPointLocation"
type="loc:AlertCMethod4PrimaryPointLocation" />

<xs:element name="_alertCMethod4PointExtension" type="com:_ExtensionType" minOccurs="0"
/>

</xs:sequence>

</xs:extension>

</xs:complexContent>

</xs:complexType>

<xs:complexType name="AlertCMethod4PrimaryPointLocation">

<xs:sequence>

<xs:element name="alertCLocation" type="loc:AlertCLocation" />

<xs:element name="offsetDistance" type="loc:OffsetDistance" />

<xs:element name="_alertCMethod4PrimaryPointLocationExtension" type="com:_ExtensionType"
minOccurs="0" />

</xs:sequence>

</xs:complexType>

<xs:complexType name="AlertCMethod4SecondaryPointLocation">

<xs:sequence>

<xs:element name="alertCLocation" type="loc:AlertCLocation" />

<xs:element name="offsetDistance" type="loc:OffsetDistance" />

<xs:element name="_alertCMethod4SecondaryPointLocationExtension" type="com:_ExtensionType"
minOccurs="0" />

</xs:sequence>

</xs:complexType>

<xs:complexType name="AlertCPoint" abstract="true">

<xs:sequence>
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<xs:element name="alertCLocationCountryCode" type="com:String" minOccurs="1" maxOccurs="1"
/>

<xs:element name="alertCLocationTableNumber" type="com:String" minOccurs="1" maxOccurs="1"
/>

<xs:element name="alertCLocationTableVersion" type="com:String" minOccurs="1" maxOccurs="1"
/>

<xs:element name="_alertCPointExtension" type="com:_ExtensionType" minOccurs="0" />

</xs:sequence>

</xs:complexType>

<xs:simpleType name="AltitudeAccuracyEnum">

<xs:restriction base="xs:string">

<xs:enumeration value="equalToOrLessThan2Centimetres" />

<xs:enumeration value="equalToOrLessThan5Centimetres" />

<xs:enumeration value="equalToOrLessThan10Centimetres" />

<xs:enumeration value="equalToOrLessThan20Centimetres" />

<xs:enumeration value="equalToOrLessThan50Centimetres" />

<xs:enumeration value="equalToOrLessThan1Metre" />

<xs:enumeration value="equalToOrLessThan2Metres" />

<xs:enumeration value="equalToOrLessThan5Metres" />

<xs:enumeration value="equalToOrLessThan10Metres" />

<xs:enumeration value="equalToOrLessThan20Metres" />

<xs:enumeration value="equalToOrLessThan50Metres" />

<xs:enumeration value="equalToOrLessThan100Metres" />

<xs:enumeration value="equalToOrLessThan200Metres" />

<xs:enumeration value="_extended" />

</xs:restriction>

</xs:simpleType>

<xs:complexType name="AltitudeConfidence">
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<xs:sequence>

<xs:element name="altitudeAccuracyCodedValue" type="loc:_AltitudeAccuracyEnum"
minOccurs="0" maxOccurs="1" />

<xs:element name="altitudeAccuracyCodedError" type="loc:_PositionConfidenceCodedErrorEnum"
minOccurs="0" maxOccurs="1" />

<xs:element name="_altitudeConfidenceExtension" type="com:_ExtensionType" minOccurs="0" />

</xs:sequence>

</xs:complexType>

<xs:complexType name="AreaDestination">

<xs:complexContent>

<xs:extension base="loc:Destination">

<xs:sequence>

<xs:element name="areaLocation" type="loc:AreaLocation" />

<xs:element name="_areaDestinationExtension" type="com:_ExtensionType" minOccurs="0" />

</xs:sequence>

</xs:extension>

</xs:complexContent>

</xs:complexType>

<xs:complexType name="AreaLocation">

<xs:complexContent>

<xs:extension base="loc:Location">

<xs:sequence>

<xs:element name="areasAtWhichApplicable" type="loc:_AreaPlacesEnum" minOccurs="0"
maxOccurs="1" />

<xs:element name="alertCArea" type="loc:AlertCArea" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"
/>

<xs:element name="tpegAreaLocation" type="loc:TpegAreaLocation" minOccurs="0" />

<xs:element name="namedArea" type="loc:NamedArea" minOccurs="0" />

<xs:element name="gmlMultiPolygon" type="loc:GmlMultiPolygon" minOccurs="0" />
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<xs:element  name="openlrAreaLocationReference"  type="loc:OpenlrAreaLocationReference"
minOccurs="0" />

<xs:element name="_areaLocationExtension" type="com:_ExtensionType" minOccurs="0" />

</xs:sequence>

</xs:extension>

</xs:complexContent>

</xs:complexType>

<xs:simpleType name="AreaPlacesEnum">

<xs:restriction base="xs:string">

<xs:enumeration value="atBorders" />

<xs:enumeration value="atHighAltitudes" />

<xs:enumeration value="inBuiltUpAreas" />

<xs:enumeration value="inForestedAreas" />

<xs:enumeration value="inGalleries" />

<xs:enumeration value="inLowLyingAreas" />

<xs:enumeration value="inRuralAreas" />

<xs:enumeration value="inShadedAreas" />

<xs:enumeration value="inTheInnerCityAreas" />

<xs:enumeration value="inTunnels" />

<xs:enumeration value="onBridges" />

<xs:enumeration value="onDownhillSections" />

<xs:enumeration value="onElevatedSections" />

<xs:enumeration value="onEnteringOrLeavingTunnels" />

<xs:enumeration value="onFlyovers" />

<xs:enumeration value="onPasses" />

<xs:enumeration value="onUndergroundSections" />

<xs:enumeration value="onUnderpasses" />

<xs:enumeration value="_extended" />
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</xs:restriction>

</xs:simpleType>

<xs:complexType name="Carriageway">

<xs:sequence>

<xs:element name="carriageway" type="loc:_CarriagewayEnum" minOccurs="1" maxOccurs="1" />

<xs:element name="originalNumberOfLanes" type="com:Integer" minOccurs="0" maxOccurs="1" />

<xs:element name="lane" type="loc:Lane" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />

<xs:element name="_carriagewayExtension" type="com:_ExtensionType" minOccurs="0" />

</xs:sequence>

</xs:complexType>

<xs:simpleType name="CarriagewayEnum">

<xs:restriction base="xs:string">

<xs:enumeration value="connectingCarriageway" />

<xs:enumeration value="cycleTrack" />

<xs:enumeration value="entrySlipRoad" />

<xs:enumeration value="exitSlipRoad" />

<xs:enumeration value="flyover" />

<xs:enumeration value="footpath" />

<xs:enumeration value="leftHandFeederRoad" />

<xs:enumeration value="leftHandParallelCarriageway" />

<xs:enumeration value="mainCarriageway" />

<xs:enumeration value="oppositeCarriageway" />

<xs:enumeration value="parallelCarriageway" />

<xs:enumeration value="rightHandFeederRoad" />

<xs:enumeration value="rightHandParallelCarriageway" />

<xs:enumeration value="roundabout" />

<xs:enumeration value="serviceRoad" />

<xs:enumeration value="slipRoads" />
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<xs:enumeration value="underpass" />

<xs:enumeration value="unspecifiedCarriageway" />

<xs:enumeration value="_extended" />

</xs:restriction>

</xs:simpleType>

<xs:complexType name="Destination" abstract="true">

<xs:sequence>

<xs:element name="_destinationExtension" type="com:_ExtensionType" minOccurs="0" />

</xs:sequence>

</xs:complexType>

<xs:simpleType name="DirectionEnum">

<xs:restriction base="xs:string">

<xs:enumeration value="aligned" />

<xs:enumeration value="allDirections" />

<xs:enumeration value="anticlockwise" />

<xs:enumeration value="bothWays" />

<xs:enumeration value="clockwise" />

<xs:enumeration value="innerRing" />

<xs:enumeration value="outerRing" />

<xs:enumeration value="eastBound" />

<xs:enumeration value="northBound" />

<xs:enumeration value="northEastBound" />

<xs:enumeration value="northWestBound" />

<xs:enumeration value="southBound" />

<xs:enumeration value="southEastBound" />

<xs:enumeration value="southWestBound" />

<xs:enumeration value="westBound" />

<xs:enumeration value="inboundTowardsTown" />
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<xs:enumeration value="outboundFromTown" />

<xs:enumeration value="opposite" />

<xs:enumeration value="unknown" />

<xs:enumeration value="other" />

<xs:enumeration value="_extended" />

</xs:restriction>

</xs:simpleType>

<xs:simpleType name="DirectionPurposeEnum">

<xs:restriction base="xs:string">

<xs:enumeration value="inbound" />

<xs:enumeration value="outbound" />

<xs:enumeration value="_extended" />

</xs:restriction>

</xs:simpleType>

<xs:complexType name="DistanceAlongLinearElement" abstract="true">

<xs:sequence>

<xs:element name="_distanceAlongLinearElementExtension" type="com:_ExtensionType"
minOccurs="0" />

</xs:sequence>

</xs:complexType>

<xs:complexType name="DistanceFromLinearElementReferent">

<xs:complexContent>

<xs:extension base="loc:DistanceAlongLinearElement">

<xs:sequence>

<xs:element name="distanceAlong" type="com:MetresAsFloat" minOccurs="1" maxOccurs="1" />

<xs:element name="fromReferent" type="loc:Referent" />

<xs:element name="towardsReferent" type="loc:Referent" minOccurs="0" />

<xs:element name="_distanceFromLinearElementReferentExtension" type="com:_ExtensionType"
minOccurs="0" />
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</xs:sequence>

</xs:extension>

</xs:complexContent>

</xs:complexType>

<xs:complexType name="DistanceFromLinearElementStart">

<xs:complexContent>

<xs:extension base="loc:DistanceAlongLinearElement">

<xs:sequence>

<xs:element name="distanceAlong" type="com:MetresAsFloat" minOccurs="1" maxOccurs="1" />

<xs:element  name="_distanceFromLinearElementStartExtension" type="com:_ExtensionType"
minOccurs="0" />

</xs:sequence>

</xs:extension>

</xs:complexContent>

</xs:complexType>

<xs:complexType name="ExternalReferencing">

<xs:sequence>

<xs:element name="externalLocationCode" type="com:String" minOccurs="1" maxOccurs="1" />

<xs:element name="externalReferencingSystem" type="com:String" minOccurs="1" maxOccurs="1"
/>

<xs:element name="_externalReferencingExtension" type="com:_ExtensionType" minOccurs="0" />

</xs:sequence>

</xs:complexType>

<xs:simpleType name="GeographicCharacteristicEnum">

<xs:restriction base="xs:string">

<xs:enumeration value="aroundABendInRoad" />

<xs:enumeration value="onBorder" />

<xs:enumeration value="onPass" />

<xs:enumeration value="overCrestOfHill" />
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<xs:enumeration value="_extended" />

</xs:restriction>

</xs:simpleType>

<xs:complexType name="GmlLinearRing">

<xs:complexContent>

<xs:extension base="loc:GmlLineString">

<xs:sequence>

<xs:element name="_gmlLinearRingExtension" type="com:_ExtensionType" minOccurs="0" />

</xs:sequence>

</xs:extension>

</xs:complexContent>

</xs:complexType>

<xs:complexType name="GmlLineString">

<xs:sequence>

<xs:element name="posList" type="loc:GmlPosList" minOccurs="1" maxOccurs="1" />

<xs:element name="_gmlLineStringExtension" type="com:_ExtensionType" minOccurs="0" />

</xs:sequence>

<xs:attribute name="srsDimension" type="com:NonNegativeInteger" use="optional" />

<xs:attribute name="srsName" type="com:String" use="optional" />

</xs:complexType>

<xs:complexType name="GmlMultiPolygon">

<xs:sequence>

<xs:element name="gmlAreaName" type="com:MultilingualString" minOccurs="0" maxOccurs="1"
/>

<xs:element name="gmlPolygon" type="loc:GmlPolygon" maxOccurs="unbounded" />

<xs:element name="_gmlMultiPolygonExtension" type="com:_ExtensionType" minOccurs="0" />

</xs:sequence>

</xs:complexType>
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<xs:complexType name="GmlPolygon">

<xs:sequence>

<xs:element name="exterior" type="loc:GmlLinearRing" />

<xs:element name="interior" type="loc:GmlLinearRing" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />

<xs:element name="_gmlPolygonExtension" type="com:_ExtensionType" minOccurs="0" />

</xs:sequence>

</xs:complexType>

<xs:simpleType name="GmlPosList">

<xs:restriction base="com:LongString">

<xs:pattern value="[-+]?[0-9]*\.?[0-9]+(\s[-+]?[0-9]*\.?[0-9]+){3,}" />

</xs:restriction>

</xs:simpleType>

<xs:complexType name="HeightCoordinate">

<xs:sequence>

<xs:element name="heightValue" type="com:MetresAsFloat" minOccurs="1" maxOccurs="1" />

<xs:element name="heightType" type="loc:_HeightTypeEnum" minOccurs="0" maxOccurs="1" />

<xs:element name="altitudeConfidence" type="loc:AltitudeConfidence" minOccurs="0" />=

<xs:element name="verticalPositionAccuracy" type="loc:PositionAccuracy" minOccurs="0" />

<xs:element name="_heightCoordinateExtension" type="com:_ExtensionType" minOccurs="0" />

</xs:sequence>

</xs:complexType>

<xs:simpleType name="HeightGradeEnum">

<xs:restriction base="xs:string">

<xs:enumeration value="aboveGrade" />

<xs:enumeration value="atGrade" />

<xs:enumeration value="belowGrade" />

<xs:enumeration value="_extended" />

</xs:restriction>
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</xs:simpleType>

<xs:simpleType name="HeightTypeEnum">

<xs:restriction base="xs:string">

<xs:enumeration value="ellipsoidalHeight" />

<xs:enumeration value="gravityRelatedHeight" />

<xs:enumeration value="relativeHeight" />

<xs:enumeration value="_extended" />

</xs:restriction>

</xs:simpleType>

<xs:simpleType name="InfrastructureDescriptorEnum">

<xs:restriction base="xs:string">

<xs:enumeration value="atMotorwayInterchange" />

<xs:enumeration value="atRestArea" />

<xs:enumeration value="atServiceArea" />

<xs:enumeration value="atTollPlaza" />

<xs:enumeration value="atTunnelEntryOrExit" />

<xs:enumeration value="inGallery" />

<xs:enumeration value="inTunnel" />

<xs:enumeration value="onBridge" />

<xs:enumeration value="onConnector" />

<xs:enumeration value="onElevatedSection" />

<xs:enumeration value="onFlyover" />

<xs:enumeration value="onIceRoad" />

<xs:enumeration value="onLevelCrossing" />

<xs:enumeration value="onLinkRoad" />

<xs:enumeration value="onRoundabout" />

<xs:enumeration value="onTheRoadway" />

<xs:enumeration value="onUndergroundSection" />
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<xs:enumeration value="onUnderpass" />

<xs:enumeration value="withinJunction" />

<xs:enumeration value="_extended" />

</xs:restriction>

</xs:simpleType>

<xs:complexType name="IsoNamedArea">

<xs:complexContent>

<xs:extension base="loc:NamedArea">

<xs:sequence>

<xs:element  name="subdivisionType" type="loc:_SubdivisionTypeEnum" minOccurs="1"
maxOccurs="1" />

<xs:element name="subdivisionCode" type="loc:SubdivisionCode" minOccurs="1" maxOccurs="1"
/>

<xs:element name="_isoNamedAreaExtension" type="com:_ExtensionType" minOccurs="0" />

</xs:sequence>

</xs:extension>

</xs:complexContent>

</xs:complexType>

<xs:complexType name="Itinerary" abstract="true">

<xs:complexContent>

<xs:extension base="loc:LocationReference">

<xs:sequence>

<xs:element name="routeDestination" type="loc:Destination" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"
/>

<xs:element name="_itineraryExtension" type="com:_ExtensionType" minOccurs="0" />

</xs:sequence>

</xs:extension>

</xs:complexContent>

</xs:complexType>
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<xs:complexType name="ItineraryByIndexedLocations">

<xs:complexContent>

<xs:extension base="loc:Itinerary">

<xs:sequence>

<xs:element  name="locationContainedInItinerary"  type="loc:_LocationContainedInItinerary"
minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />

<xs:element  name="_itineraryByIndexedLocationsExtension"  type="com:_ExtensionType"
minOccurs="0" />

</xs:sequence>

</xs:extension>

</xs:complexContent>

</xs:complexType>

<xs:complexType name="ItineraryByReference">

<xs:complexContent>

<xs:extension base="loc:Itinerary">

<xs:sequence>

<xs:element name="predefinedItineraryReference"
type="loc:_PredefinedItineraryVersionedReference" minOccurs="1" maxOccurs="1" />

<xs:element name="_itineraryByReferenceExtension" type="com:_ExtensionType" minOccurs="0"
/>

</xs:sequence>

</xs:extension>

</xs:complexContent>

</xs:complexType>

<xs:complexType name="Lane">

<xs:sequence>

<xs:element name="laneNumber" type="com:Integer" minOccurs="0" maxOccurs="1" />

<xs:element name="laneUsage" type="loc:_LaneEnum" minOccurs="0" maxOccurs="1" />

<xs:element name="_laneExtension" type="com:_ExtensionType" minOccurs="0" />

</xs:sequence>
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</xs:complexType>

<xs:simpleType name="LaneEnum">

<xs:restriction base="xs:string">

<xs:enumeration value="allLanesCompleteCarriageway" />

<xs:enumeration value="busLane" />

<xs:enumeration value="busStop" />

<xs:enumeration value="carPoolLane" />

<xs:enumeration value="centralReservation" />

<xs:enumeration value="crawlerLane" />

<xs:enumeration value="cycleLane" />

<xs:enumeration value="emergencyLane" />

<xs:enumeration value="escapeLane" />

<xs:enumeration value="expressLane" />

<xs:enumeration value="hardShoulder" />

<xs:enumeration value="heavyVehicleLane" />

<xs:enumeration value="layBy" />

<xs:enumeration value="leftHandTurningLane" />

<xs:enumeration value="leftLane" />

<xs:enumeration value="localTrafficLane" />

<xs:enumeration value="middleLane" />

<xs:enumeration value="overtakingLane" />

<xs:enumeration value="rightHandTurningLane" />

<xs:enumeration value="rightLane" />

<xs:enumeration value="rushHourLane" />

<xs:enumeration value="setDownArea" />

<xs:enumeration value="slowVehicleLane" />

<xs:enumeration value="throughTrafficLane" />

<xs:enumeration value="tidalFlowLane" />
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<xs:enumeration value="turningLane" />

<xs:enumeration value="verge" />

<xs:enumeration value="_extended" />

</xs:restriction>

</xs:simpleType>

<xs:simpleType name="LinearDirectionEnum">

<xs:restriction base="xs:string">

<xs:enumeration value="both" />

<xs:enumeration value="opposite" />

<xs:enumeration value="aligned" />

<xs:enumeration value="unknown" />

<xs:enumeration value="_extended" />

</xs:restriction>

</xs:simpleType>

<xs:complexType name="LinearElement">

<xs:sequence>

<xs:element name="roadName" type="com:MultilingualString" minOccurs="0" maxOccurs="1" />

<xs:element name="roadNumber" type="com:String" minOccurs="0" maxOccurs="1" />

<xs:element name="linearElementReferenceModel" type="com:String" minOccurs="0"
maxOccurs="1" />

<xs:element name="linearElementReferenceModelVersion" type="com:String" minOccurs="0"
maxOccurs="1" />

<xs:element name="linearElementNature" type="loc:_LinearElementNatureEnum" minOccurs="0"
maxOccurs="1" />

<xs:element name="_linearElementExtension" type="com:_ExtensionType" minOccurs="0" />

</xs:sequence>

</xs:complexType>

<xs:complexType name="LinearElementByCode">

<xs:complexContent>
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<xs:extension base="loc:LinearElement">

<xs:sequence>

<xs:element name="linearElementIdentifier" type="com:String" minOccurs="1" maxOccurs="1" />

<xs:element name="_linearElementByCodeExtension" type="com:_ExtensionType" minOccurs="0"
/>

</xs:sequence>

</xs:extension>

</xs:complexContent>

</xs:complexType>

<xs:complexType name="LinearElementByLineString">

<xs:complexContent>

<xs:extension base="loc:LinearElement">

<xs:sequence>

<xs:element name="gmlLineString" type="loc:GmlLineString" />

<xs:element  name="_linearElementByLineStringExtension" type="com:_ExtensionType"
minOccurs="0" />

</xs:sequence>

</xs:extension>

</xs:complexContent>

</xs:complexType>

<xs:complexType name="LinearElementByPoints">

<xs:complexContent>

<xs:extension base="loc:LinearElement">

<xs:sequence>

<xs:element name="startPointOfLinearElement" type="loc:Referent" />

<xs:element name="intermediatePointOnLinearElement"
type="loc:_IntermediatePointOnLinearElement" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />

<xs:element name="endPointOfLinearElement" type="loc:Referent" />

<xs:element name="_linearElementByPointsExtension"  type="com:_ExtensionType"
minOccurs="0" />
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</xs:sequence>

</xs:extension>

</xs:complexContent>

</xs:complexType>

<xs:simpleType name="LinearElementNatureEnum">

<xs:restriction base="xs:string">

<xs:enumeration value="road" />

<xs:enumeration value="roadSection" />

<xs:enumeration value="slipRoad" />

<xs:enumeration value="other" />

<xs:enumeration value="_extended" />

</xs:restriction>

</xs:simpleType>

<xs:complexType name="LinearLocation">

<xs:complexContent>

<xs:extension base="loc:NetworkLocation">

<xs:sequence>

<xs:element name="openlrLinear" type="loc:OpenlrLinear" minOccurs="0" />

<xs:element name="gmlLineString" type="loc:GmlLineString" minOccurs="0" />

<xs:element name="secondarySupplementaryDescription"
type="loc:SupplementaryPositionalDescription" minOccurs="0" />

<xs:element name="_linearLocationExtension" type="com:_ExtensionType" minOccurs="0" />

</xs:sequence>

</xs:extension>

</xs:complexContent>

</xs:complexType>

<xs:complexType name="LinearWithinLinearElement">

<xs:sequence>
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<xs:element name="administrativeAreaOfLinearSection" type="com:MultilingualString"
minOccurs="0" maxOccurs="1" />

<xs:element name="directionOnLinearSection" type="loc:_DirectionEnum" minOccurs="0"
maxOccurs="1" />

<xs:element name="directionRelativeOnLinearSection" type="loc:_LinearDirectionEnum"
minOccurs="0" maxOccurs="1" />

<xs:element name="heightGradeOfLinearSection" type="loc:_HeightGradeEnum" minOccurs="0"
maxOccurs="1" />

<xs:element name="linearElement" type="loc:LinearElement" />

<xs:element name="fromPoint" type="loc:DistanceAlongLinearElement" />

<xs:element name="toPoint" type="loc:DistanceAlongLinearElement" />

<xs:element name="_linearWithinLinearElementExtension" type="com:_ExtensionType"
minOccurs="0" />

</xs:sequence>

</xs:complexType>

<xs:complexType name="Location" abstract="true">

<xs:complexContent>

<xs:extension base="loc:LocationReference">

<xs:sequence>

<xs:element name="externalReferencing" type="loc:ExternalReferencing" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />

<xs:element name="coordinatesForDisplay" type="loc:PointCoordinates" minOccurs="0" />

<xs:element name="_locationExtension" type="com:_ExtensionType" minOccurs="0" />

</xs:sequence>

</xs:extension>

</xs:complexContent>

</xs:complexType>

<xs:complexType name="LocationByReference">

<xs:complexContent>

<xs:extension base="loc:Location">

<xs:sequence>
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<xs:element name="predefinedLocationReference"
type="loc:_PredefinedLocationVersionedReference" minOccurs="1" maxOccurs="1" />

<xs:element name="_locationByReferenceExtension" type="com:_ExtensionType" minOccurs="0"
/>

</xs:sequence>

</xs:extension>

</xs:complexContent>

</xs:complexType>

<xs:complexType name="LocationGroup" abstract="true">

<xs:complexContent>

<xs:extension base="loc:LocationReference">

<xs:sequence>

<xs:element name="_locationGroupExtension" type="com:_ExtensionType" minOccurs="0" />

</xs:sequence>

</xs:extension>

</xs:complexContent>

</xs:complexType>

<xs:complexType name="LocationGroupByList">

<xs:complexContent>

<xs:extension base="loc:LocationGroup">

<xs:sequence>

<xs:element name="locationContainedInGroup" type="loc:Location" minOccurs="2"
maxOccurs="unbounded" />

<xs:element name="_locationGroupByListExtension" type="com:_ExtensionType" minOccurs="0"
/>

</xs:sequence>

</xs:extension>

</xs:complexContent>

</xs:complexType>

<xs:complexType name="LocationGroupByReference">



прДСТУ EN 16157–2:202Х

171

<xs:complexContent>

<xs:extension base="loc:LocationGroup">

<xs:sequence>

<xs:element name="predefinedLocationGroupReference"
type="loc:_PredefinedLocationGroupVersionedReference" minOccurs="1" maxOccurs="1" />

<xs:element  name="_locationGroupByReferenceExtension"  type="com:_ExtensionType"
minOccurs="0" />

</xs:sequence>

</xs:extension>

</xs:complexContent>

</xs:complexType>

<xs:complexType name="LocationReference" abstract="true">

<xs:sequence>

<xs:element name="_locationReferenceExtension" type="com:_ExtensionType" minOccurs="0" />

</xs:sequence>

</xs:complexType>

<xs:complexType name="NamedArea">

<xs:complexContent>

<xs:extension base="com:NamedArea">

<xs:sequence>

<xs:element name="areaName" type="com:MultilingualString" minOccurs="1" maxOccurs="1" />

<xs:element  name="namedAreaType" type="loc:_NamedAreaTypeEnum" minOccurs="0"
maxOccurs="1" />

<xs:element name="country" type="com:CountryCode" minOccurs="0" maxOccurs="1" />

<xs:element name="_namedAreaExtension" type="com:_ExtensionType" minOccurs="0" />

</xs:sequence>

</xs:extension>

</xs:complexContent>

</xs:complexType>
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<xs:simpleType name="NamedAreaTypeEnum">

<xs:restriction base="xs:string">

<xs:enumeration value="applicationRegion" />

<xs:enumeration value="continent" />

<xs:enumeration value="country" />

<xs:enumeration value="countryGroup" />

<xs:enumeration value="carParkArea" />

<xs:enumeration value="carpoolArea" />

<xs:enumeration value="fuzzyArea" />

<xs:enumeration value="industrialArea" />

<xs:enumeration value="lake" />

<xs:enumeration value="meteorologicalArea" />

<xs:enumeration value="metropolitanArea" />

<xs:enumeration value="municipality" />

<xs:enumeration value="parkAndRideSite" />

<xs:enumeration value="ruralCounty" />

<xs:enumeration value="sea" />

<xs:enumeration value="touristArea" />

<xs:enumeration value="trafficArea" />

<xs:enumeration value="urbanCounty" />

<xs:enumeration value="order1AdministrativeArea" />

<xs:enumeration value="order2AdministrativeArea" />

<xs:enumeration value="order3AdministrativeArea" />

<xs:enumeration value="order4AdministrativeArea" />

<xs:enumeration value="order5AdministrativeArea" />

<xs:enumeration value="policeForceControlArea" />

<xs:enumeration value="roadOperatorControlArea" />

<xs:enumeration value="waterArea" />
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<xs:enumeration value="_extended" />

</xs:restriction>

</xs:simpleType>

<xs:complexType name="NetworkLocation" abstract="true">

<xs:complexContent>

<xs:extension base="loc:Location">

<xs:sequence>

<xs:element name="supplementaryPositionalDescription"
type="loc:SupplementaryPositionalDescription" minOccurs="0" />

<xs:element name="destination" type="loc:Destination" minOccurs="0" />

<xs:element name="_networkLocationExtension" type="com:_ExtensionType" minOccurs="0" />

</xs:sequence>

</xs:extension>

</xs:complexContent>

</xs:complexType>

<xs:simpleType name="NutsCode">

<xs:restriction base="com:String">

<xs:maxLength value="5" />

</xs:restriction>

</xs:simpleType>

<xs:simpleType name="NutsCodeTypeEnum">

<xs:restriction base="xs:string">

<xs:enumeration value="nuts1Code" />

<xs:enumeration value="nuts2Code" />

<xs:enumeration value="nuts3Code" />

<xs:enumeration value="lau1Code" />

<xs:enumeration value="lau2Code" />

<xs:enumeration value="_extended" />
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</xs:restriction>

</xs:simpleType>

<xs:complexType name="NutsNamedArea">

<xs:complexContent>

<xs:extension base="loc:NamedArea">

<xs:sequence>

<xs:element  name="nutsCodeType" type="loc:_NutsCodeTypeEnum" minOccurs="1"
maxOccurs="1" />

<xs:element name="nutsCode" type="loc:NutsCode" minOccurs="1" maxOccurs="1" />

<xs:element name="_nutsNamedAreaExtension" type="com:_ExtensionType" minOccurs="0" />

</xs:sequence>

</xs:extension>

</xs:complexContent>

</xs:complexType>

<xs:complexType name="OffsetDistance">

<xs:sequence>

<xs:element name="offsetDistance" type="com:MetresAsNonNegativeInteger" minOccurs="1"
maxOccurs="1" />

<xs:element name="_offsetDistanceExtension" type="com:_ExtensionType" minOccurs="0" />

</xs:sequence>

</xs:complexType>

<xs:complexType name="OpenlrAreaLocationReference" abstract="true">

<xs:sequence>

<xs:element  name="_openlrAreaLocationReferenceExtension" type="com:_ExtensionType"
minOccurs="0" />

</xs:sequence>

</xs:complexType>

<xs:complexType name="OpenlrBasePointLocation" abstract="true">

<xs:complexContent>
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<xs:extension base="loc:OpenlrPointLocationReference">

<xs:sequence>

<xs:element   name="openlrSideOfRoad"  type="loc:_OpenlrSideOfRoadEnum" minOccurs="1"
maxOccurs="1" />

<xs:element  name="openlrOrientation"   type="loc:_OpenlrOrientationEnum"  minOccurs="1"
maxOccurs="1" />

<xs:element name="openlrLocationReferencePoint" type="loc:OpenlrLocationReferencePoint" />

<xs:element name="openlrLastLocationReferencePoint"
type="loc:OpenlrLastLocationReferencePoint" />

<xs:element name="openlrOffsets" type="loc:OpenlrOffsets" minOccurs="0" />

<xs:element   name="_openlrBasePointLocationExtension"  type="com:_ExtensionType"
minOccurs="0" />

</xs:sequence>

</xs:extension>

</xs:complexContent>

</xs:complexType>

<xs:complexType name="OpenlrBaseReferencePoint" abstract="true">

<xs:sequence>

<xs:element name="openlrCoordinates" type="loc:PointCoordinates" />

<xs:element name="openlrLineAttributes" type="loc:OpenlrLineAttributes" />

<xs:element name="_openlrBaseReferencePointExtension" type="com:_ExtensionType"
minOccurs="0" />

</xs:sequence>

</xs:complexType>

<xs:complexType name="OpenlrCircleLocationReference">

<xs:complexContent>

<xs:extension base="loc:OpenlrAreaLocationReference">

<xs:sequence>

<xs:element   name="openlrRadius"  type="com:MetresAsNonNegativeInteger"  minOccurs="1"
maxOccurs="1" />

<xs:element name="openlrGeoCoordinate" type="loc:OpenlrGeoCoordinate" />
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<xs:element  name="_openlrCircleLocationReferenceExtension" type="com:_ExtensionType"
minOccurs="0" />

</xs:sequence>

</xs:extension>

</xs:complexContent>

</xs:complexType>

<xs:complexType name="OpenlrClosedLineLocationReference">

<xs:complexContent>

<xs:extension base="loc:OpenlrAreaLocationReference">

<xs:sequence>

<xs:element name="openlrLocationReferencePoint" type="loc:OpenlrLocationReferencePoint"
maxOccurs="unbounded" />

<xs:element name="openlrLastLine" type="loc:OpenlrLastLocationReferencePoint" />

<xs:element name="_openlrClosedLineLocationReferenceExtension" type="com:_ExtensionType"
minOccurs="0" />

</xs:sequence>

</xs:extension>

</xs:complexContent>

</xs:complexType>

<xs:simpleType name="OpenlrFormOfWayEnum">

<xs:restriction base="xs:string">

<xs:enumeration value="undefined" />

<xs:enumeration value="motorway" />

<xs:enumeration value="multipleCarriageway" />

<xs:enumeration value="singleCarriageway" />

<xs:enumeration value="roundabout" />

<xs:enumeration value="slipRoad" />

<xs:enumeration value="trafficSquare" />

<xs:enumeration value="other" />
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<xs:enumeration value="_extended" />

</xs:restriction>

</xs:simpleType>

<xs:simpleType name="OpenlrFunctionalRoadClassEnum">

<xs:restriction base="xs:string">

<xs:enumeration value="frc0" />

<xs:enumeration value="frc1" />

<xs:enumeration value="frc2" />

<xs:enumeration value="frc3" />

<xs:enumeration value="frc4" />

<xs:enumeration value="frc5" />

<xs:enumeration value="frc6" />

<xs:enumeration value="frc7" />

<xs:enumeration value="_extended" />

</xs:restriction>

</xs:simpleType>

<xs:complexType name="OpenlrGeoCoordinate">

<xs:complexContent>

<xs:extension base="loc:OpenlrPointLocationReference">

<xs:sequence>

<xs:element name="openlrCoordinates" type="loc:PointCoordinates" />

<xs:element name="_openlrGeoCoordinateExtension" type="com:_ExtensionType" minOccurs="0"
/>

</xs:sequence>

</xs:extension>

</xs:complexContent>

</xs:complexType>

<xs:complexType name="OpenlrGridLocationReference">
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<xs:complexContent>

<xs:extension base="loc:OpenlrAreaLocationReference">

<xs:sequence>

<xs:element name="openlrNumColumns" type="com:NonNegativeInteger" minOccurs="1"
maxOccurs="1" />

<xs:element name="openlrNumRows" type="com:NonNegativeInteger" minOccurs="1"
maxOccurs="1" />

<xs:element name="openlrRectangle" type="loc:OpenlrRectangle" />

<xs:element  name="_openlrGridLocationReferenceExtension" type="com:_ExtensionType"
minOccurs="0" />

</xs:sequence>

</xs:extension>

</xs:complexContent>

</xs:complexType>

<xs:complexType name="OpenlrLastLocationReferencePoint">

<xs:complexContent>

<xs:extension base="loc:OpenlrBaseReferencePoint">

<xs:sequence>

<xs:element name="_openlrLastLocationReferencePointExtension" type="com:_ExtensionType"
minOccurs="0" />

</xs:sequence>

</xs:extension>

</xs:complexContent>

</xs:complexType>

<xs:complexType name="OpenlrLinear">

<xs:sequence>

<xs:element name="firstDirection" type="loc:OpenlrLineLocationReference" />

<xs:element name="oppositeDirection" type="loc:OpenlrLineLocationReference" minOccurs="0" />

<xs:element name="_openlrLinearExtension" type="com:_ExtensionType" minOccurs="0" />

</xs:sequence>
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</xs:complexType>

<xs:complexType name="OpenlrLineAttributes">

<xs:sequence>

<xs:element name="openlrFunctionalRoadClass" type="loc:_OpenlrFunctionalRoadClassEnum"
minOccurs="1" maxOccurs="1" />

<xs:element name="openlrFormOfWay" type="loc:_OpenlrFormOfWayEnum" minOccurs="1"
maxOccurs="1" />

<xs:element name="openlrBearing" type="com:AngleInDegrees" minOccurs="1" maxOccurs="1" />

<xs:element name="_openlrLineAttributesExtension" type="com:_ExtensionType" minOccurs="0" />

</xs:sequence>

</xs:complexType>

<xs:complexType name="OpenlrLineLocationReference">

<xs:sequence>

<xs:element name="openlrLocationReferencePoint" type="loc:OpenlrLocationReferencePoint"
maxOccurs="unbounded" />

<xs:element name="openlrLastLocationReferencePoint"
type="loc:OpenlrLastLocationReferencePoint" />

<xs:element name="openlrOffsets" type="loc:OpenlrOffsets" minOccurs="0" />

<xs:element name="_openlrLineLocationReferenceExtension" type="com:_ExtensionType"
minOccurs="0" />

</xs:sequence>

</xs:complexType>

<xs:complexType name="OpenlrLocationReferencePoint">

<xs:complexContent>

<xs:extension base="loc:OpenlrBaseReferencePoint">

<xs:sequence>

<xs:element name="openlrPathAttributes" type="loc:OpenlrPathAttributes" />

<xs:element  name="_openlrLocationReferencePointExtension" type="com:_ExtensionType"
minOccurs="0" />

</xs:sequence>

</xs:extension>
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</xs:complexContent>

</xs:complexType>

<xs:complexType name="OpenlrOffsets">

<xs:sequence>

<xs:element name="openlrPositiveOffset" type="com:MetresAsNonNegativeInteger" minOccurs="0"
maxOccurs="1" />

<xs:element name="openlrNegativeOffset" type="com:MetresAsNonNegativeInteger"
minOccurs="0" maxOccurs="1" />

<xs:element name="_openlrOffsetsExtension" type="com:_ExtensionType" minOccurs="0" />

</xs:sequence>

</xs:complexType>

<xs:simpleType name="OpenlrOrientationEnum">

<xs:restriction base="xs:string">

<xs:enumeration value="noOrientationOrUnknown" />

<xs:enumeration value="withLineDirection" />

<xs:enumeration value="againstLineDirection" />

<xs:enumeration value="both" />

<xs:enumeration value="_extended" />

</xs:restriction>

</xs:simpleType>

<xs:complexType name="OpenlrPathAttributes">

<xs:sequence>

<xs:element name="openlrLowestFrcToNextLRPoint" type="loc:_OpenlrFunctionalRoadClassEnum"
minOccurs="1" maxOccurs="1" />

<xs:element name="openlrDistanceToNextLRPoint" type="com:NonNegativeInteger"
minOccurs="1" maxOccurs="1" />

<xs:element name="_openlrPathAttributesExtension" type="com:_ExtensionType" minOccurs="0"
/>

</xs:sequence>

</xs:complexType>
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<xs:complexType name="OpenlrPointAlongLine">

<xs:complexContent>

<xs:extension base="loc:OpenlrBasePointLocation">

<xs:sequence>

<xs:element  name="_openlrPointAlongLineExtension"  type="com:_ExtensionType"
minOccurs="0" />

</xs:sequence>

</xs:extension>

</xs:complexContent>

</xs:complexType>

<xs:complexType name="OpenlrPointAttributes">

<xs:sequence>

<xs:element  name="openlrSideOfRoad" type="loc:_OpenlrSideOfRoadEnum"  minOccurs="0"
maxOccurs="1" />

<xs:element   name="openlrOrientation"  type="loc:_OpenlrOrientationEnum"  minOccurs="0"
maxOccurs="1" />

<xs:element name="_openlrPointAttributesExtension" type="com:_ExtensionType" minOccurs="0"
/>

</xs:sequence>

</xs:complexType>

<xs:complexType name="OpenlrPointLocationReference" abstract="true">

<xs:sequence>

<xs:element  name="_openlrPointLocationReferenceExtension" type="com:_ExtensionType"
minOccurs="0" />

</xs:sequence>

</xs:complexType>

<xs:complexType name="OpenlrPoiWithAccessPoint">

<xs:complexContent>

<xs:extension base="loc:OpenlrBasePointLocation">

<xs:sequence>



прДСТУ EN 16157–2:202Х

182

<xs:element name="openlrCoordinates" type="loc:PointCoordinates" />

<xs:element  name="_openlrPoiWithAccessPointExtension"  type="com:_ExtensionType"
minOccurs="0" />

</xs:sequence>

</xs:extension>

</xs:complexContent>

</xs:complexType>

<xs:complexType name="OpenlrPolygonCorners">

<xs:sequence>

<xs:element name="openlrCoordinates" type="loc:PointCoordinates" minOccurs="3"
maxOccurs="unbounded" />

<xs:element name="_openlrPolygonCornersExtension" type="com:_ExtensionType" minOccurs="0"
/>

</xs:sequence>

</xs:complexType>

<xs:complexType name="OpenlrPolygonLocationReference">

<xs:complexContent>

<xs:extension base="loc:OpenlrAreaLocationReference">

<xs:sequence>

<xs:element name="openlrPolygonCorners" type="loc:OpenlrPolygonCorners" />

<xs:element   name="_openlrPolygonLocationReferenceExtension" type="com:_ExtensionType"
minOccurs="0" />

</xs:sequence>

</xs:extension>

</xs:complexContent>

</xs:complexType>

<xs:complexType name="OpenlrRectangle">

<xs:sequence>

<xs:element name="openlrLowerLeft" type="loc:PointCoordinates" />

<xs:element name="openlrUpperRight" type="loc:PointCoordinates" />
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<xs:element name="_openlrRectangleExtension" type="com:_ExtensionType" minOccurs="0" />

</xs:sequence>

</xs:complexType>

<xs:complexType name="OpenlrRectangleLocationReference">

<xs:complexContent>

<xs:extension base="loc:OpenlrAreaLocationReference">

<xs:sequence>

<xs:element name="openlrRectangle" type="loc:OpenlrRectangle" />

<xs:element name="_openlrRectangleLocationReferenceExtension" type="com:_ExtensionType"
minOccurs="0" />

</xs:sequence>

</xs:extension>

</xs:complexContent>

</xs:complexType>

<xs:simpleType name="OpenlrSideOfRoadEnum">

<xs:restriction base="xs:string">

<xs:enumeration value="onRoadOrUnknown" />

<xs:enumeration value="right" />

<xs:enumeration value="left" />

<xs:enumeration value="both" />

<xs:enumeration value="_extended" />

</xs:restriction>

</xs:simpleType>

<xs:complexType name="PercentageDistanceAlongLinearElement">

<xs:complexContent>

<xs:extension base="loc:DistanceAlongLinearElement">

<xs:sequence>

<xs:element name="percentageDistanceAlong" type="com:Percentage" minOccurs="1"
maxOccurs="1" />
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<xs:element name="_percentageDistanceAlongLinearElementExtension"
type="com:_ExtensionType" minOccurs="0" />

</xs:sequence>

</xs:extension>

</xs:complexContent>

</xs:complexType>

<xs:complexType name="PointAlongLinearElement">

<xs:sequence>

<xs:element name="administrativeAreaOfPoint" type="com:MultilingualString" minOccurs="0"
maxOccurs="1" />

<xs:element name="directionAtPoint" type="loc:_DirectionEnum" minOccurs="0" maxOccurs="1" />

<xs:element name="directionRelativeAtPoint" type="loc:_LinearDirectionEnum" minOccurs="0"
maxOccurs="1" />

<xs:element name="heightGradeOfPoint" type="loc:_HeightGradeEnum" minOccurs="0"
maxOccurs="1" />

<xs:element name="linearElement" type="loc:LinearElement" />

<xs:element name="distanceAlongLinearElement" type="loc:DistanceAlongLinearElement" />

<xs:element name="_pointAlongLinearElementExtension" type="com:_ExtensionType"
minOccurs="0" />

</xs:sequence>

</xs:complexType>

<xs:complexType name="PointByCoordinates">

<xs:sequence>

<xs:element name="bearing" type="com:AngleInDegrees" minOccurs="0" maxOccurs="1" />

<xs:element name="pointCoordinates" type="loc:PointCoordinates" />

<xs:element name="_pointByCoordinatesExtension" type="com:_ExtensionType" minOccurs="0" />

</xs:sequence>

</xs:complexType>

<xs:complexType name="PointCoordinates">

<xs:sequence>
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<xs:element name="latitude" type="com:Float" minOccurs="1" maxOccurs="1" />

<xs:element name="longitude" type="com:Float" minOccurs="1" maxOccurs="1" />

<xs:element name="heightCoordinate" type="loc:HeightCoordinate" minOccurs="0" maxOccurs="3"
/>

<xs:element name="positionConfidenceEllipse" type="loc:PositionConfidenceEllipse"
minOccurs="0" />

<xs:element name="horizontalPositionAccuracy" type="loc:PositionAccuracy" minOccurs="0" />

<xs:element name="_pointCoordinatesExtension" type="com:_ExtensionType" minOccurs="0" />

</xs:sequence>

</xs:complexType>

<xs:complexType name="PointDestination">

<xs:complexContent>

<xs:extension base="loc:Destination">

<xs:sequence>

<xs:element name="pointLocation" type="loc:PointLocation" />

<xs:element name="_pointDestinationExtension" type="com:_ExtensionType" minOccurs="0" />

</xs:sequence>

</xs:extension>

</xs:complexContent>

</xs:complexType>

<xs:complexType name="PointLocation">

<xs:complexContent>

<xs:extension base="loc:NetworkLocation">

<xs:sequence>

<xs:element name="pointByCoordinates" type="loc:PointByCoordinates" minOccurs="0" />

<xs:element name="pointAlongLinearElement" type="loc:PointAlongLinearElement"
minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />

<xs:element name="alertCPoint" type="loc:AlertCPoint" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"
/>

<xs:element name="tpegPointLocation" type="loc:TpegPointLocation" minOccurs="0" />
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<xs:element name="openlrPointLocationReference" type="loc:OpenlrPointLocationReference"
minOccurs="0" />

<xs:element name="_pointLocationExtension" type="com:_ExtensionType" minOccurs="0" />

</xs:sequence>

</xs:extension>

</xs:complexContent>

</xs:complexType>

<xs:complexType name="PositionAccuracy">

<xs:sequence>

<xs:element name="accuracyPercentile50" type="com:MetresAsFloat" minOccurs="0"
maxOccurs="1" />

<xs:element name="accuracyPercentile75" type="com:MetresAsFloat" minOccurs="0"
maxOccurs="1" />

<xs:element name="accuracyPercentile95" type="com:MetresAsFloat" minOccurs="0"
maxOccurs="1" />

<xs:element name="_positionAccuracyExtension" type="com:_ExtensionType" minOccurs="0" />

</xs:sequence>

</xs:complexType>

<xs:simpleType name="PositionConfidenceCodedErrorEnum">

<xs:restriction base="xs:string">

<xs:enumeration value="outOfRange" />

<xs:enumeration value="unavailable" />

<xs:enumeration value="_extended" />

</xs:restriction>

</xs:simpleType>

<xs:complexType name="PositionConfidenceEllipse">

<xs:sequence>

<xs:element  name="semiMajorAxisLength"  type="com:MetresAsFloat"  minOccurs="0"
maxOccurs="1" />

<xs:element name="semiMajorAxisLengthCodedError"
type="loc:_PositionConfidenceCodedErrorEnum" minOccurs="0" maxOccurs="1" />
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<xs:element  name="semiMinorAxisLength" type="com:MetresAsFloat" minOccurs="0"
maxOccurs="1" />

<xs:element name="semiMinorAxisLengthCodedError"
type="loc:_PositionConfidenceCodedErrorEnum" minOccurs="0" maxOccurs="1" />

<xs:element  name="semiMajorAxisOrientation"  type="com:AngleInDegrees"  minOccurs="0"
maxOccurs="1" />

<xs:element  name="semiMajorAxisOrientationError"  type="com:Boolean"  minOccurs="0"
maxOccurs="1" />

<xs:element name="_positionConfidenceEllipseExtension" type="com:_ExtensionType"
minOccurs="0" />

</xs:sequence>

</xs:complexType>

<xs:complexType name="PredefinedItinerary">

<xs:complexContent>

<xs:extension base="loc:PredefinedLocationReference">

<xs:sequence>

<xs:element name="predefinedItineraryName" type="com:MultilingualString" minOccurs="0"
maxOccurs="1" />

<xs:element name="itinerary" type="loc:Itinerary" minOccurs="0" />

<xs:element name="predefinedLocation" type="loc:PredefinedLocation" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />

<xs:element name="_predefinedItineraryExtension" 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:extension>

</xs:complexContent>

</xs:complexType>

<xs:complexType name="PredefinedLocation">

<xs:complexContent>

<xs:extension base="loc:PredefinedLocationReference">
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<xs:sequence>

<xs:element name="predefinedLocationName" type="com:MultilingualString" minOccurs="0"
maxOccurs="1" />

<xs:element name="location" type="loc:Location" />

<xs:element name="_predefinedLocationExtension" 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:extension>

</xs:complexContent>

</xs:complexType>

<xs:complexType name="PredefinedLocationGroup">

<xs:complexContent>

<xs:extension base="loc:PredefinedLocationReference">

<xs:sequence>

<xs:element name="predefinedLocationGroupName" type="com:MultilingualString"
minOccurs="0" maxOccurs="1" />

<xs:element name="locationGroup" type="loc:LocationGroup" minOccurs="0" />

<xs:element name="predefinedLocation" type="loc:PredefinedLocation" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />

<xs:element name="_predefinedLocationGroupExtension" 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:extension>

</xs:complexContent>

</xs:complexType>

<xs:complexType name="PredefinedLocationReference" abstract="true">
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<xs:sequence>

<xs:element name="_predefinedLocationReferenceExtension" type="com:_ExtensionType"
minOccurs="0" />

</xs:sequence>

</xs:complexType>

<xs:complexType name="PredefinedLocationsPublication">

<xs:complexContent>

<xs:extension base="com:PayloadPublication">

<xs:sequence>

<xs:element name="headerInformation" type="com:HeaderInformation" />

<xs:element name="predefinedLocationReference" type="loc:PredefinedLocationReference"
maxOccurs="unbounded" />

<xs:element name="_predefinedLocationsPublicationExtension" type="com:_ExtensionType"
minOccurs="0" />

</xs:sequence>

</xs:extension>

</xs:complexContent>

</xs:complexType>

<xs:complexType name="Referent">

<xs:sequence>

<xs:element name="referentIdentifier" type="com:String" minOccurs="1" maxOccurs="1" />

<xs:element name="referentName" type="com:String" minOccurs="0" maxOccurs="1" />

<xs:element name="referentType" type="loc:_ReferentTypeEnum" minOccurs="1" maxOccurs="1"
/>

<xs:element name="referentDescription" type="com:MultilingualString" minOccurs="0"
maxOccurs="1" />

<xs:element name="pointCoordinates" type="loc:PointCoordinates" minOccurs="0" />

<xs:element name="_referentExtension" type="com:_ExtensionType" minOccurs="0" />

</xs:sequence>

</xs:complexType>
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<xs:simpleType name="ReferentTypeEnum">

<xs:restriction base="xs:string">

<xs:enumeration value="boundary" />

<xs:enumeration value="intersection" />

<xs:enumeration value="referenceMarker" />

<xs:enumeration value="landmark" />

<xs:enumeration value="roadNode" />

<xs:enumeration value="_extended" />

</xs:restriction>

</xs:simpleType>

<xs:simpleType name="RelativePositionOnCarriagewayEnum">

<xs:restriction base="xs:string">

<xs:enumeration value="inTheCentre" />

<xs:enumeration value="onTheLeft" />

<xs:enumeration value="onTheRight" />

<xs:enumeration value="_extended" />

</xs:restriction>

</xs:simpleType>

<xs:complexType name="RoadInformation">

<xs:sequence>

<xs:element name="roadDestination" type="com:String" minOccurs="0" maxOccurs="1" />

<xs:element name="roadName" type="com:String" minOccurs="0" maxOccurs="1" />

<xs:element name="roadNumber" type="com:String" minOccurs="0" maxOccurs="1" />

<xs:element name="_roadInformationExtension" type="com:_ExtensionType" minOccurs="0" />

</xs:sequence>

</xs:complexType>

<xs:complexType name="SingleRoadLinearLocation">

<xs:complexContent>
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<xs:extension base="loc:LinearLocation">

<xs:sequence>

<xs:element name="tpegLinearLocation" type="loc:TpegLinearLocation" minOccurs="0" />

<xs:element name="alertCLinear" type="loc:AlertCLinear" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />

<xs:element name="linearWithinLinearElement" type="loc:LinearWithinLinearElement"
minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />

<xs:element name="_singleRoadLinearLocationExtension" type="com:_ExtensionType"
minOccurs="0" />

</xs:sequence>

</xs:extension>

</xs:complexContent>

</xs:complexType>

<xs:simpleType name="SubdivisionCode">

<xs:restriction base="com:String">

<xs:maxLength value="3" />

</xs:restriction>

</xs:simpleType>

<xs:simpleType name="SubdivisionTypeEnum">

<xs:restriction base="xs:string">

<xs:enumeration value="administrativeAtoll" />

<xs:enumeration value="administrativeRegion" />

<xs:enumeration value="administrativeTerritory" />

<xs:enumeration value="arcticRegion" />

<xs:enumeration value="autonomousCity" />

<xs:enumeration value="autonomousCityInNorthAfrica" />

<xs:enumeration value="autonomousCommunity" />

<xs:enumeration value="autonomousDistrict" />

<xs:enumeration value="autonomousProvince" />
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<xs:enumeration value="autonomousRegion" />

<xs:enumeration value="canton" />

<xs:enumeration value="capitalCity" />

<xs:enumeration value="city" />

<xs:enumeration value="cityMunicipality" />

<xs:enumeration value="cityOfCountyRight" />

<xs:enumeration value="commune" />

<xs:enumeration value="councilArea" />

<xs:enumeration value="county" />

<xs:enumeration value="country" />

<xs:enumeration value="department" />

<xs:enumeration value="dependency" />

<xs:enumeration value="district" />

<xs:enumeration value="districtMunicipality" />

<xs:enumeration value="districtWithSpecialStatus" />

<xs:enumeration value="entity" />

<xs:enumeration value="geographicalEntity" />

<xs:enumeration value="governorate" />

<xs:enumeration value="laender" />

<xs:enumeration value="localCouncil" />

<xs:enumeration value="londonBorough" />

<xs:enumeration value="metropolitanArea" />

<xs:enumeration value="metropolitanDepartment" />

<xs:enumeration value="metropolitanDistrict" />

<xs:enumeration value="metropolitanRegion" />

<xs:enumeration value="municipality" />

<xs:enumeration value="overseasDepartment" />

<xs:enumeration value="overseasRegion" />
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<xs:enumeration value="overseasTerritorialCollectivity" />

<xs:enumeration value="parish" />

<xs:enumeration value="province" />

<xs:enumeration value="quarter" />

<xs:enumeration value="region" />

<xs:enumeration value="republic" />

<xs:enumeration value="republicanCity" />

<xs:enumeration value="selfGovernedPart" />

<xs:enumeration value="specialMunicipality" />

<xs:enumeration value="state" />

<xs:enumeration value="territorialUnit" />

<xs:enumeration value="territory" />

<xs:enumeration value="twoTierCounty" />

<xs:enumeration value="unitaryAuthority" />

<xs:enumeration value="ward" />

<xs:enumeration value="other" />

<xs:enumeration value="_extended" />

</xs:restriction>

</xs:simpleType>

<xs:complexType name="SupplementaryPositionalDescription">

<xs:sequence>

<xs:element name="directionPurpose" type="loc:_DirectionPurposeEnum" minOccurs="0"
maxOccurs="1" />

<xs:element name="geographicDescriptor" type="loc:_GeographicCharacteristicEnum"
minOccurs="0" maxOccurs="1" />

<xs:element name="infrastructureDescriptor" type="loc:_InfrastructureDescriptorEnum"
minOccurs="0" maxOccurs="1" />

<xs:element name="lengthAffected" type="com:MetresAsFloat" minOccurs="0" maxOccurs="1" />

<xs:element name="locationDescription" type="com:MultilingualString" minOccurs="0"
maxOccurs="1" />
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<xs:element name="positionOnCarriageway" type="loc:_RelativePositionOnCarriagewayEnum"
minOccurs="0" maxOccurs="1" />

<xs:element name="sequentialRampNumber" type="com:NonNegativeInteger" minOccurs="0"
maxOccurs="1" />

<xs:element name="carriageway" type="loc:Carriageway" minOccurs="0"maxOccurs="unbounded"
/>

<xs:element name="namedArea" type="loc:NamedArea" minOccurs="0" />

<xs:element name="roadInformation" type="loc:RoadInformation" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />

<xs:element name="_supplementaryPositionalDescriptionExtension" type="com:_ExtensionType"
minOccurs="0" />

</xs:sequence>

<xs:attribute name="locationPrecision" type="com:MetresAsNonNegativeInteger" use="optional" />

</xs:complexType>

<xs:complexType name="TpegAreaDescriptor">

<xs:complexContent>

<xs:extension base="loc:TpegDescriptor">

<xs:sequence>

<xs:element name="tpegAreaDescriptorType"
type="loc:_TpegLoc03AreaDescriptorSubtypeEnum" minOccurs="1" maxOccurs="1" />

<xs:element name="_tpegAreaDescriptorExtension" type="com:_ExtensionType" minOccurs="0"
/>

</xs:sequence>

</xs:extension>

</xs:complexContent>

</xs:complexType>

<xs:complexType name="TpegAreaLocation" abstract="true">

<xs:sequence>

<xs:element name="tpegAreaLocationType" type="loc:_TpegLoc01AreaLocationSubtypeEnum"
minOccurs="1" maxOccurs="1" />

<xs:element name="tpegHeight" type="loc:TpegHeight" minOccurs="0" />

<xs:element name="_tpegAreaLocationExtension" type="com:_ExtensionType" minOccurs="0" />
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</xs:sequence>

</xs:complexType>

<xs:complexType name="TpegDescriptor" abstract="true">

<xs:sequence>

<xs:element name="descriptor" type="com:MultilingualString" minOccurs="1" maxOccurs="1" />

<xs:element name="_tpegDescriptorExtension" type="com:_ExtensionType" minOccurs="0" />

</xs:sequence>

</xs:complexType>

<xs:complexType name="TpegFramedPoint">

<xs:complexContent>

<xs:extension base="loc:TpegPointLocation">

<xs:sequence>

<xs:element name="tpegFramedPointLocationType"
type="loc:_TpegLoc01FramedPointLocationSubtypeEnum" minOccurs="1" maxOccurs="1" />

<xs:element name="framedPoint" type="loc:TpegNonJunctionPoint" />

<xs:element name="to" type="loc:TpegPoint" />

<xs:element name="from" type="loc:TpegPoint" />

<xs:element name="_tpegFramedPointExtension" type="com:_ExtensionType" minOccurs="0" />

</xs:sequence>

</xs:extension>

</xs:complexContent>

</xs:complexType>

<xs:complexType name="TpegGeometricArea">

<xs:complexContent>

<xs:extension base="loc:TpegAreaLocation">

<xs:sequence>

<xs:element name="radius" type="com:MetresAsNonNegativeInteger" minOccurs="1"
maxOccurs="1" />

<xs:element name="centrePoint" type="loc:PointCoordinates" />
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<xs:element name="name" type="loc:TpegAreaDescriptor" minOccurs="0" />

<xs:element name="_tpegGeometricAreaExtension" type="com:_ExtensionType" minOccurs="0"
/>

</xs:sequence>

</xs:extension>

</xs:complexContent>

</xs:complexType>

<xs:complexType name="TpegHeight">

<xs:sequence>

<xs:element name="height" type="com:MetresAsFloat" minOccurs="0" maxOccurs="1" />

<xs:element name="heightType" type="loc:_TpegLoc04HeightTypeEnum" minOccurs="1"
maxOccurs="1" />

<xs:element name="_tpegHeightExtension" type="com:_ExtensionType" minOccurs="0" />

</xs:sequence>

</xs:complexType>

<xs:complexType name="TpegIlcPointDescriptor">

<xs:complexContent>

<xs:extension base="loc:TpegPointDescriptor">

<xs:sequence>

<xs:element name="tpegIlcPointDescriptorType"
type="loc:_TpegLoc03IlcPointDescriptorSubtypeEnum" minOccurs="1" maxOccurs="1" />

<xs:element name="_tpegIlcPointDescriptorExtension" type="com:_ExtensionType"
minOccurs="0" />

</xs:sequence>

</xs:extension>

</xs:complexContent>

</xs:complexType>

<xs:complexType name="TpegJunction">

<xs:complexContent>

<xs:extension base="loc:TpegPoint">
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<xs:sequence>

<xs:element name="pointCoordinates" type="loc:PointCoordinates" />

<xs:element name="name" type="loc:TpegJunctionPointDescriptor" minOccurs="0" />

<xs:element name="ilc" type="loc:TpegIlcPointDescriptor" maxOccurs="3" />

<xs:element name="otherName" type="loc:TpegOtherPointDescriptor" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />

<xs:element name="_tpegJunctionExtension" type="com:_ExtensionType" minOccurs="0" />

</xs:sequence>

</xs:extension>

</xs:complexContent>

</xs:complexType>

<xs:complexType name="TpegJunctionPointDescriptor">

<xs:complexContent>

<xs:extension base="loc:TpegPointDescriptor">

<xs:sequence>

<xs:element name="tpegJunctionPointDescriptorType"
type="loc:_TpegLoc03JunctionPointDescriptorSubtypeEnum" minOccurs="1" maxOccurs="1" />

<xs:element name="_tpegJunctionPointDescriptorExtension" type="com:_ExtensionType"
minOccurs="0" />

</xs:sequence>

</xs:extension>

</xs:complexContent>

</xs:complexType>

<xs:complexType name="TpegLinearLocation">

<xs:sequence>

<xs:element name="tpegDirection" type="loc:_DirectionEnum" minOccurs="1" maxOccurs="1" />

<xs:element name="tpegLinearLocationType" type="loc:_TpegLoc01LinearLocationSubtypeEnum"
minOccurs="1" maxOccurs="1" />

<xs:element name="to" type="loc:TpegPoint" />

<xs:element name="from" type="loc:TpegPoint" />
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<xs:element name="_tpegLinearLocationExtension" type="com:_ExtensionType" minOccurs="0" />

</xs:sequence>

</xs:complexType>

<xs:simpleType name="TpegLoc01AreaLocationSubtypeEnum">

<xs:restriction base="xs:string">

<xs:enumeration value="largeArea" />

<xs:enumeration value="other" />

<xs:enumeration value="_extended" />

</xs:restriction>

</xs:simpleType>

<xs:simpleType name="TpegLoc01FramedPointLocationSubtypeEnum">

<xs:restriction base="xs:string">

<xs:enumeration value="framedPoint" />

<xs:enumeration value="_extended" />

</xs:restriction>

</xs:simpleType>

<xs:simpleType name="TpegLoc01LinearLocationSubtypeEnum">

<xs:restriction base="xs:string">

<xs:enumeration value="segment" />

<xs:enumeration value="_extended" />

</xs:restriction>

</xs:simpleType>

<xs:simpleType name="TpegLoc01SimplePointLocationSubtypeEnum">

<xs:restriction base="xs:string">

<xs:enumeration value="intersection" />

<xs:enumeration value="nonLinkedPoint" />

<xs:enumeration value="_extended" />

</xs:restriction>
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</xs:simpleType>

<xs:simpleType name="TpegLoc03AreaDescriptorSubtypeEnum">

<xs:restriction base="xs:string">

<xs:enumeration value="administrativeAreaName" />

<xs:enumeration value="administrativeReferenceName" />

<xs:enumeration value="areaName" />

<xs:enumeration value="countyName" />

<xs:enumeration value="lakeName" />

<xs:enumeration value="nationName" />

<xs:enumeration value="policeForceControlAreaName" />

<xs:enumeration value="regionName" />

<xs:enumeration value="seaName" />

<xs:enumeration value="townName" />

<xs:enumeration value="other" />

<xs:enumeration value="_extended" />

</xs:restriction>

</xs:simpleType>

<xs:simpleType name="TpegLoc03IlcPointDescriptorSubtypeEnum">

<xs:restriction base="xs:string">

<xs:enumeration value="tpegIlcName1" />

<xs:enumeration value="tpegIlcName2" />

<xs:enumeration value="tpegIlcName3" />

<xs:enumeration value="_extended" />

</xs:restriction>

</xs:simpleType>

<xs:simpleType name="TpegLoc03JunctionPointDescriptorSubtypeEnum">

<xs:restriction base="xs:string">

<xs:enumeration value="junctionName" />
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<xs:enumeration value="_extended" />

</xs:restriction>

</xs:simpleType>

<xs:simpleType name="TpegLoc03OtherPointDescriptorSubtypeEnum">

<xs:restriction base="xs:string">

<xs:enumeration value="administrativeAreaName" />

<xs:enumeration value="administrativeReferenceName" />

<xs:enumeration value="airportName" />

<xs:enumeration value="areaName" />

<xs:enumeration value="buildingName" />

<xs:enumeration value="busStopIdentifier" />

<xs:enumeration value="busStopName" />

<xs:enumeration value="canalName" />

<xs:enumeration value="countyName" />

<xs:enumeration value="ferryPortName" />

<xs:enumeration value="intersectionName" />

<xs:enumeration value="lakeName" />

<xs:enumeration value="linkName" />

<xs:enumeration value="localLinkName" />

<xs:enumeration value="metroStationName" />

<xs:enumeration value="nationName" />

<xs:enumeration value="nonLinkedPointName" />

<xs:enumeration value="parkingFacilityName" />

<xs:enumeration value="pointName" />

<xs:enumeration value="pointOfInterestName" />

<xs:enumeration value="railwayStation" />

<xs:enumeration value="regionName" />

<xs:enumeration value="riverName" />
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<xs:enumeration value="seaName" />

<xs:enumeration value="serviceAreaName" />

<xs:enumeration value="tidalRiverName" />

<xs:enumeration value="townName" />

<xs:enumeration value="other" />

<xs:enumeration value="_extended" />

</xs:restriction>

</xs:simpleType>

<xs:simpleType name="TpegLoc04HeightTypeEnum">

<xs:restriction base="xs:string">

<xs:enumeration value="above" />

<xs:enumeration value="aboveSeaLevel" />

<xs:enumeration value="aboveStreetLevel" />

<xs:enumeration value="at" />

<xs:enumeration value="atSeaLevel" />

<xs:enumeration value="atStreetLevel" />

<xs:enumeration value="below" />

<xs:enumeration value="belowSeaLevel" />

<xs:enumeration value="belowStreetLevel" />

<xs:enumeration value="undefined" />

<xs:enumeration value="unknown" />

<xs:enumeration value="other" />

<xs:enumeration value="_extended" />

</xs:restriction>

</xs:simpleType>

<xs:complexType name="TpegNamedOnlyArea">

<xs:complexContent>

<xs:extension base="loc:TpegAreaLocation">
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<xs:sequence>

<xs:element name="name" type="loc:TpegAreaDescriptor" maxOccurs="unbounded" />

<xs:element name="_tpegNamedOnlyAreaExtension" type="com:_ExtensionType" minOccurs="0"

/>

</xs:sequence>

</xs:extension>

</xs:complexContent>

</xs:complexType>

<xs:complexType name="TpegNonJunctionPoint">

<xs:complexContent>

<xs:extension base="loc:TpegPoint">

<xs:sequence>

<xs:element name="pointCoordinates" type="loc:PointCoordinates" />

<xs:element name="name" type="loc:TpegOtherPointDescriptor" maxOccurs="unbounded" />

<xs:element name="_tpegNonJunctionPointExtension"  type="com:_ExtensionType"
minOccurs="0" />

</xs:sequence>

</xs:extension>

</xs:complexContent>

</xs:complexType>

<xs:complexType name="TpegOtherPointDescriptor">

<xs:complexContent>

<xs:extension base="loc:TpegPointDescriptor">

<xs:sequence>

<xs:element name="tpegOtherPointDescriptorType"
type="loc:_TpegLoc03OtherPointDescriptorSubtypeEnum" minOccurs="1" maxOccurs="1" />

<xs:element name="_tpegOtherPointDescriptorExtension" type="com:_ExtensionType"
minOccurs="0" />

</xs:sequence>

</xs:extension>
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</xs:complexContent>

</xs:complexType>

<xs:complexType name="TpegPoint" abstract="true">

<xs:sequence>

<xs:element name="_tpegPointExtension" type="com:_ExtensionType" minOccurs="0" />

</xs:sequence>

</xs:complexType>

<xs:complexType name="TpegPointDescriptor" abstract="true">

<xs:complexContent>

<xs:extension base="loc:TpegDescriptor">

<xs:sequence>

<xs:element name="_tpegPointDescriptorExtension" type="com:_ExtensionType" minOccurs="0"

/>

</xs:sequence>

</xs:extension>

</xs:complexContent>

</xs:complexType>

<xs:complexType name="TpegPointLocation" abstract="true">

<xs:sequence>

<xs:element name="tpegDirection" type="loc:_DirectionEnum" minOccurs="1" maxOccurs="1" />

<xs:element name="_tpegPointLocationExtension" type="com:_ExtensionType" minOccurs="0" />

</xs:sequence>

</xs:complexType>

<xs:complexType name="TpegSimplePoint">

<xs:complexContent>

<xs:extension base="loc:TpegPointLocation">

<xs:sequence>

<xs:element name="tpegSimplePointLocationType"
type="loc:_TpegLoc01SimplePointLocationSubtypeEnum" minOccurs="1" maxOccurs="1" />
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<xs:element name="point" type="loc:TpegPoint" />

<xs:element name="_tpegSimplePointExtension" type="com:_ExtensionType" minOccurs="0" />

</xs:sequence>

</xs:extension>

</xs:complexContent>

</xs:complexType>

</xs:schema>
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ДОДАТОК C
(довідковий)

Методи координатної прив’язки

С.1 Загальний підхід
С.1.1 Загальні положення
Більшість повідомлень з інформацією про дороги та поїздки містять

посилання на місце розташування, які визначають «де» виникло це

повідомлення. Зазвичай вони сповіщають про:

— Місце розташування транспортного засобу та ситуацію на

дорозі, що описана в повідомленні;

— Місце розташування посилання на путівник, по якому передають

дані;

— Місце розташування зупинки громадського транспорту за

розкладом;

— І т.п.

Повідомлення про дорожній рух та поїздки підтримують широкий

спектр методів координатної прив’язки. Цей інформативний додаток

висвітлює всі можливі підходи. Деякі з них використовують дотепер також

можливе їх використання в ALERTC. Деякі використовують в DATEX II.

Решту приводять лише в інформативному вигляді. Наведені нижче

пояснення були взяті зі стандарту EN ISO 14819-3, EN ISO 19148 або з

Білої книги OpenLR™. Більш детальну інформацію можна знайти в

зазначених стандартах/документах, а також ISO 17572-1 [5] та

в ISO 17572-2 [6].

Місце розташування в термінології транспортної телематики може

бути визначене як реальний об’єкт, який має географічну позицію.

Прикладом місцерозташування можуть бути частини дорожньої

мережі (наприклад, автомобільний переїзд, ділянка автомобільної дороги).

Метод прив'язки до опорних точок називають прив’язкою до місцевості.
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Є декілька підходів до виконання координатної прив’язки. Посилання

на місце розташування модуть бути виконані згідно цих підходів:

— Назви місцезнаходжень

Ідентифікатори для опису;

Приклади: назви міст, поселень та сіл, назви вулиць, номери доріг,

номери маршрутів громадського транспорту, назви та номери

перехрещень;

— Системи дистанційних покажчиків

Системи кілометрових постів чи постів щомилі вздовж транспорнтих

маршрутів;

— Координати

Прив’язка довготи/широти, такі як ETRS89, або прямокутні опорні

точки мережі, такі як UTM координати (Universal Transverse Mercator);

— Гібридні прив’язки

Використання комбінації координат та (частини) ідентифікаторів для

опису;

— Попередньо визначені коди

В цьому підході прив’язки  попередньо визначені та заздалегідь

закодовані. Цей підхід використовують в ALERT-C, більш детально він

описаний в С.2.7.

С.1.2 Попередньо визначені прив’язки
В багатьох додатках для роботи з дорожнім рухом місце

розташування задані заздалегідь. Їх дані (тобто назви місць, покілометрові

посилання та/або координати) зберігають в довідкових таблицях. На

попередньо визначені прив’язки дають посилання за їх кодом місця

розташування, який в свою чергу виглядає як таблична адреса

попередньозбережених даних про місце розташування. Попередньо

визначені місця зазвичай визначає та стандартизує для всіх користувачів

відповідальна установа в країні.
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С.1.3 Особливості GDF
GDF (Geographic Data File) файл географічних даних – це стандарт

(EN ISO 14825) для надання географічної інформації в цифровому вигляді.

Він забезпечує формат обміну запатентованими цифровими картами.

Кожний географічний об’єкт на карті має еквівалентне подання у форматі

GDF.

Велика кількість місцезнаходжень дорожнього руху та поїздок може

бути зазначені з точки зору функцій GDF. Тим не менш,  сповіщування про

місце розташування дорожнього руху та поїздок, можуть функціонально

відрізнятися від особливостей GDF.

С.1.4 Системи лінійної прив’язки
Лінійні системи посилань мають широке використання в сфері

транспорту. Вони дають можливість задавати позиціонування вздовж

лінійних елементів, використовуючи при цьому виміряні лінійні відстані

вздовж (та опціонально перпендикулярно) елемента. Цей метод суттєво

відрізняється від використання просторових позиціонувань, в яких

використовують дво- чи трьовимірні координати, які входять у відповідну систему

координат.

Лінійні координатні прив’язки важливі по декільком причинам.

Поперше, у величезних базах даних і дотепер зберігається значний об’єм

інформації, отриманий зі старих систем, які існували до появи старих

географічно-інформаціних систем (ГІС). Подруге, в деяких випадках

наявність лінійно-прив’язаного місця розташування вздовж відомого

лінійного елемента має перевагу над наявністю даних про його просторове

положення. На прикладі аварії, яка потребує екстреної допомоги можна

побачити, що над відомим лінійним елементом (наприклад «А86 intérieur»)

та приблизною лінійною прив’язкою до нього потенційно має перевагу

просторове місце розташування GPS, яке не має значної точності, щоб

дізнатись на внутрішньому чи на зовнішньому кільці А86 вона знаходиться,
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особливо коли неможливо перетнути розділюючий бар’єр між двома

проїзними частинами.

С.2 Методи для ALERT-C

С.2.1 Загальні положення
В цьому розділі узагальнено декілька методів прив’язки пошкоджених

ділянок дороги (див. Рис. С.1) в повідомленнях з інформацією про

дорожній рух та поїздки з ALERT-C.

З метою уникнення неправильного трактування, як первинне, так і

вторинне місце розташування повинно знаходитись на одній і тій самій

дорозі, тобто може бути з’єднане за допомогою «проходу» зміщеного в

таблиці місцезнаходжень (див. С.2.2, С.2.7).

С.2.2 Первинні та вторинні прив’язки
Велика кількість координатних прив’язок в дорожньому русі

географічно можуть пролягати через декілька сусідніх ділянок дороги.

Поняття первинного та вторинного місця розташування використовують в

ALERT-C для позначення крайніх меж пошкоджених ділянок, без

необхідності перерахувння всі проміжні місця. Наприклад, якщо аварія

знаходиться в точці «xyz» на А10, а черга яка виникла в її результаті

простягається в зворотньому напрямку до точки «uvw», то ситуаційне місце

розташування можна визначити як А10, точка «xyz» – точка «uvw»

(див. Рис. С.1).

Точка «xyz» визначає первинне місце розташування, а точка «uvw» –

вторинне. Для ситуаційних прив’язок, за умовою, що під первинною

прив’язкою мають на увазі краню межу ділянки, в якій може бути знайдена

причина проблеми, кожного разу коли причина може бути визначена

георгафічно.
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Де:

a прямий напрямок

b вторинна прив’язка

c первинна прив’язка

d черга транспортного потоку

e дорожньо-транспортна пригода

Рисунок С.1 — Первинні та вторинні прив’язки

 Отже, первинна прив’язка вказує на походження ситуації

(наприклад, місце аварії). В тих випадках, коли ситуація не має

походження, що має суттєві відмінності, первинною прив’язкою може бути

будь-яка крайня точка ділянки на якій виникла подія. Вторинна прив’язка

знаходиться на іншому кінці пошкодженої ділянки чи району.

С.2.3 Попередньо визначене первинна прив’язка + довжина
Цей метод потребує наявності попередньо визначеної ієрархічної

бази даних прив’язок,  в складі якої будуть додатні та від’ємні зміщення.  У

складі цих баз даних чи таблиць можуть бути: списки текстових назв

прив’язок,  посилання на маркери відстаней (тобто номер дороги та

кілометровий стовпчик), посилання на широту/довготу та/або будь-яку іншу

необхідну систему координатної прив’язки.

Первинну прив’язку зазначають за допомогою попередньо

визначеного коду місцезнаходження найближчого нижчерозташованого

визначеного місцезнаходження, виміряного за напрямком руху.

Попередньо визначене вторинне місцезнаходження часто зазначають по

відношенню до попередньо визначеного первинного місцезнаходження у
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вигляді протяжності. Довжина вимірює наскільки далеко розповсюджується

ситуація.

Довжина – це кількість кроків по дорозі, починаючи із попередньо

визначеної первинної прив’язки, через інші заздалегідь визначені

прив’язки, у напрямку до попередньо визначеної вторинної прив’язки. Дані

про масштабування містять знак (+ чи -) та кількість кроків (див. Рис.С.2).

Де:

a прямий напрямок

b попередньо визначена вторинна прив’язка

c попередньо визначена первинна прив’язка

d черга транспортного потоку

e дорожньо-транспортна пригода

А довжина = -2

Рисунок С.2 — Попередньо визначене первинне

місцезнаходження + довжина ділянки

С.2.4 Попередньо визначені первинні та вторинні
місцезнаходження

У варіанті методу С.2.2 використовують коди безпосередньо

первинної і вторинної прив’язки, а не визначення вторинної прив’язки за

допомогою масштабу (див. Рис.С.2).
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Де:

a прямий напрямок

b попередньо визначена вторинна прив’язка

c попередньо визначена первинна прив’язка

d черга транспортного потоку

e дорожньо-транспортна пригода

Рисунок С.3 — Попередньо визначені первинні та вторинні прив’язки

Якщо попередньо визначені місця використовувати способами,

описаними в С.2.2  та С.2.3,  ситуації можуть виникати не зовсім між

попередньовзначеними точками. В цьому випадку, попередньо визначена

первинна прив’язка знаходится в найближчому попередньо визначеному

місці південніше від місця виникнення ситуації (вимірюют в напрямку руху).

Попередньо визначена вторинна прив’язка знаходиться за межами

найдовшої відстані від вихідної ситуації (наприклад, задня частина черги).

Ці попередньо визначені точки повністю закріплені (тобто їх прив’язують по

черзі) до фактичної ситуації на землі (див. Рис. С.2 та С.3).

С.2.5 Первинні та вторинні прив’язки що використовують
попередньо-визначене місце розташування, довжина ділянки та
дистанції

В цьому методі попередньо визначену первинну прив’язку

визначають як найближчу попердньовизначену прив’язку далі за

напрямком руху, попередньо визначену  вторинну прив’язку вказують в

термінах протяжності. Попередньо визначені точки повністю прив’язують
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до фактичної ситуації на землі (Рис. С.4). Первинну і вторинну прив’язки

надають за допомогою попередньо визначених прив’язок та відстані. Для

первинної прив’язки відстань вимірюють від попередньо визначеної

прив’язки далі за напрямком руху. Для вторинної прив’язки, відстань

вимірюють від попередньо визначеного місцезнаходження проти напрямку

руху.

Де:

a прямий напрямок

b попередньо визначена вторинна прив’язка

c попередньо визначена первинна прив’язка

d черга транспортного потоку

e дорожньо-транспортна пригода

f вторинне місцезнаходження

g первинне місцезнаходження

А довжина = -2

Рисунок С.4 — Попередньо визначена прив’язка,

довжина ділянки та відстані

С.2.6 Первинні та вторинні прив’язки що використовують
попередньо-визначені прив’язка + відстані

Цей метод є варіацією методу С.2.5 в якому попередньо визначену

вторинну прив’язку надають безпосередньо, замість того щоб

ідентифікувати її як довжину. Попередньо визначена вторинна прив’язка –
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це найближча попередньо визначена прив’язка за напрямком руху,

прив’язана до фактичної ситуації.

Де:

a прямий напрямок

b попередньо визначена вторинна прив’язка

c попередньо визначена первинна прив’язка

d черга транспортного потоку

e дорожньо-транспортна пригода

f вторинна прив’язка

g первинна прив’язка

Рисунок С.5 – Попередньо визначені прив’язки та відстані

С.2.7 Пояснення для ALERT-C
У  багатьох випадках події, що впливають на дорожній рух, які

охоплюють цілий ряд місцезнаходжень, наприклад, коли в результаті аварії

виникає довга черга з автомобілів які стоять в заторі. Протокол ALERT-C

визначає такі події методом описаним в С.2.2, використовуючи напрямок та

довжину ділянки за стандартом повідомлення ALERT-C.

Ці ділянки містять чотри біт інформації:  1  біт напрямку та 3  біт

протяжності. Біт напрямку вказує напрямок зростання черги, а не напрямок

транспортного потоку на який впливає подія. Інтерпритація біта напрямку

наступна:

— Біт напрямку = 0 (додатній): напрямок зростання черги – в

прямому напрямку руху, впливає на рух транспортного потоку в



прДСТУ EN 16157–2:202Х

214

зворотньому напрямку, стовбець додатнього зміщення використовують для

виконання ряду кроків які визначені протяжністю;

— Біт напрямку = 1 (від’ємний): напрямок зростання черги – в

зворотньому напрямку руху, впливає на рух транспортного потоку в

прямому напрямку, стовбець від’ємного зміщення використовують для

виконання ряду кроків які визначені протяжністю.

Біти протяжності визначають кількість місць вздовж дороги,  на яі

впливає проблема з обмеженням у 8 місць (основна прив’язка та 7

пов’язаних з ним місць). Довжина 1 визначить вторинна прив’язка (кінець

протяжності події) в якості наступнї прив’язки вздовж дороги від первинної

прив’язки. Довжина 3 змушує приймач шукати в базі даних третю прив’язку

вздовж дороги від первинної прив’язки. Це показано в таблиці С.1 та на

малюнку С.6.

Таблиця С.1 — Приклад кодування

Код
місце

розташу
вання

Код
(суб) типу
місцерозт
ашування

Номер
дороги/

розв’язки
Перше

ім’я
Друге
ім’я

Терито
ріальне
посила

ння

Лінійне
посила

ння

Від’є
мне

зміще
ння

Дода
тнє

зміщ
ення

2009 A6.2 Greater
Neighbour

hood

1

949 L3.0 E1 X-town Y-Town 2009 948 950
4420 P3.2 Bridge 2009 949 4456 4423
4423 P1.3 J1 Junction

J1
N207 2009 949 4420 4459

4459 P3.3 Parking 2009 949 4423 4460
4460 P1.3 J2 Junction

J2
2009 949 4459 4461
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Де:

a прямий напрямок

b міст

c вузол j1

d паркінг

e вузол j1

A прив’язка

B черга транспортного потоку

C дорожньо-транспортна пригода

Рисунок С.6 – Дорожньо-транспортна пригода на ділянці що її

розглядають E1

Аварія,  що виникла на Е1  між автостоянкою та пересіченням J2  на

східній проїзній частині, зупиняє рух транспортного потоку в прямому

напрямку. В результаті виникає черга з транспортних засобів яка

збільшується в зворотному напрямку руху. Повний опис інциденту: Е1, з Х-

Міста в напрямку Y-Місто, між мостом (перше місце, куди приїдуть

автомобілісти) та перехрестям J2 (джерело проблеми), дорожньо-

транспортна пригода, статичний дорожній рух. Буде закодовано як:
— Первинна прив’язка 4460 (Перехрестя J2)

— Біт напрямку 1 (від’ємний)

— Довжина 3 (3 кроки до місцезнаходження 4420 - Міст)
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С.3 Методи лінійної прив’язки (Linear referencing methods – LRM)

С.3.1 Абсолютні методи лінійної прив’язки
С.3.1.1 Загальні положення
У відповідності до абсолютних (LRM), виміри виконують вздовж лінійного

елемента від його початку, у напрямку лінійного елемента. Зазвичай у складі

абсолютного LRM є кілометрова точка, точка милі, кілометрова точка зі

зміщенням в метрах та точка милі зі зміщенням у футах.

С.3.1.2 Кілометрова точка
Кілометрова точка, певно, найпростіша та разом зі своєю аналоговою

US точкою милі LRM, визначена як найрозповсюдженіший LRM. Виміри

виконують в кілометрах вздовж лінійного елемента від його початку в його

ж напрямку. Цей LRM також називають кілопунктом. Вираження відстані LR

– це просто відстань вздовж значення в кілометрах до точки А на малюнку

С.7 нижче. Значення 0 (нуль) – точка на початку лінійного елементу.

Значенння, рівне довжині лінійного елементу представляє кінцеву точку

лінійного елементу. Довжину лінійного елементу можна визначаити за

допомогою цієї вимірювальної операції.

Рисунок С.7 – Лінійна прив’язка місцезнаходження А

за методом LRM кілометрової точки

С.3.1.3 Точка милі
Точка милі LRM ідентична до кілометрової точки LRM за винятком

того, що одиниця виміру LRM – це миля замість кілометру, а відстань по

виміряним значенням –  в десяткових милях.  Цей LRM  також можна

назвати істинним пробігом.
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С.3.1.4 Пікет
Пікетажний LRM ідентичний LRM кілометрової точки, за винятком

того, що замість кілометру використовують метр. Хоч і першочергове

бринське визначення «пікет» може значити вимірювання і пікетах, «пікет»

був прийнятий в якості консенсусного терміну для цього LMR  групою

представників Європейської дорожньої адміністрації (в тому числі

британської) для EN ISO 14825 Geographic Data Files (GDF).

С.3.1.5 Гектометрична точка
LRM Гектометричної точки ідентичний до LRM кілометрової точки, за

винятком того, що одиницею виміру є не кілометр, а гектометр (100 м), а

відстань по виміряним значенням знаходиться в гектометрах.

С.3.1.6 Зворотній хід кілометрової точки та точки милі
Аналогічно до кілометрової точки та точки милі відповідно, за

винятком того, що виміри проводять в напрямку, протилежному напрямку

лінійного елементу, тобто від кінця лінійного елементу до його початку.

С.3.1.7 Зміщення ланки
Багато організацій створюють топологічну мережу з ланок та вузлів, а

потім вказують лінійні місцезнаходження вздовж однозначно

ідентифікованих ланок в якості абсолютної відстані від початку ланок

(місцезнаходження початкового вузла). Те що зазвичай називають

«зміщенням зв’язку», насправді є застосуванням абсолютного LRM

(кілометрової точки, точки милі) для з’єднання лінійних елементів.

С.3.2 Відносні лінійні методи прив’язки
С.3.2.1 Загальні положення
У відповідності до відносних LRMs, вимірювання проводять вздовж

лінійного елемента від вказаного місця «із» координатної прив’язки,

зазвичай в напрямку лінійного елементу, якщо тільки він не перекритий «в

сторону» прив’язки, і в цьому випадку напрямок від «від» прив’язки в

сторону «в сторону» привязки.
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До найвживанішийх відносних LRMs відносять кілопункт (також

відомий як кілометровий  пункт),  його US  еквівалентний пост милі,  пункт

прив’язки, районна кілометрова точка та перехрещення вулиць.

С.3.2.2 Кілопункт
Кілопункт -  це чи не найпростіший відносний тип LMR.  Вимірювання

проводяться в кілометрах вздовж лінійного елементу від найближчого, що

передує кілометровому пункту. Вимірювання проводиться у напрямку

збільшення кількості кілопунктів, що зазвичай є напрямком лінійного

елемента. Кілопункти розташовані один від одного на відстані один

кілометр. Вираз «Відстань» визначає відстань уздовж виміряного значення,

в кілометрах від вказаного кілопункта (від прив'язки) до точки В на рисунку

C.8. Значення 0 (нуль) представляє місцезнаходження в референтному

місці.

Рисунок С.8 — Лінійна прив’язка місцезнаходження В

з LRM кілометровий пункт

С.3.2.3 Кілометровий пункт
Альтернативна назва для LRM кілометровий пункт

С.3.2.4 Пункт милі
LRM пункт милі схожий на LRM кілопункт, за винятком того, що

одиниця LRM є милою замість кілометра, а відстань уздовж вимірюваних

значень - у милях. Пункти милі розташовані рівно через одну милю. Якщо

ні, то це фактично пункт прив'язки милі LRM. Місцезнаходження опорних

пунктів було б визначене за допомогою LRM визначеного в милях, такого

як точка милі або пункт милі, або буде безумовно прийнятий як пункт милі.
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С.3.2.5 Пункт прив’язки
Пункт прив'язки LRM схожий на LRM з кілопункт, за винятком того, що

опорні пункти не обов'язково розташовані на відстані одного кілометра.

Тому необхідно чітко вказати місцезнаходження (або можливо положення)

кожного пункту прив'язки. Це можна зробити за кілопунктом LRM, вказавши

їх абсолютна відстань від початку основної особливості. Альтернативно,

вони можуть бути розташовані, використовуючи відносний опорний пункт

LRM, розміщуючи кожний опорний пункт на відстані поряд з попереднім

LRM. Тоді, якщо відбудеться реконструкція, відстань уздовж оновлюваної

частини повинні бути оновлені лише для тих опорних постів в області

реконструкції, які знаходяться в процесі переміщення.

С.3.2.6 Районний покілометровий пункт
LRM районної кілометрової точки дає змогу почати з нуля значення

кілометрових точок, коли дорога входить у новий район. Якщо лінійний

елемент, уздовж якого виконували лінійну прив'язку – це єдина дорога, яка

проходить через багато районів, тоді використовують цей LRM. Місця що

підлягають лінійній прив'язці вказують як відстань у кілометрах від місця,

де дорога перетинає межу району (прив'язка "від").

С.3.2.7 Перехрещення вулиць
LRM Перехрещення вулиць  дає змогу визначати місце на відстані

вздовж лінійного елемента, що виміряна в кілометрах від перетину однієї

вулиці з лінійним елементом у напрямку до перетину іншої вулиці з

лінійним елементом.

Рисунок С.9 – Лінійна прив’язка місцерозташування С

з вулично-перехресним методом лінійної прив’язки



прДСТУ EN 16157–2:202Х

220

С.3.3 Інтерполяційні лінійні методи прив’язки

С.3.3.1 Загальні положення
Відповідно до інтерполятивних LRM, вимірювання інтерполюють

відповідно до відсутньої довжини лінійного елемента. Загальновживані

інтерполятивні LRM охоплюють відсоткові та нормовані. Інтерполятивні

ЛРМ є єдиними, які, ймовірно, будуть використовуватися для лінійних

елементів "географічного" типу.

С.3.3.2 Значення у відсотках
Значення у відсотках – це ще один часто використовуваний LRM.

Вимірювання проводять уздовж лінійного елемента від його початку і

виражають у відсотковому значенні до загальної довжини лінійного

елемента. Вираження відстані – це лише відстань уздовж значення,

виражене у відсотках, від початку лінійного елемента до точки А як

показано на рисунку C.10 нижче показана загальна довжина лінійного

елемента. Значення 0 (нуль) представляє розташування на початку

лінійного елемента. Значення 100 представляє розташування в кінці

лінійного елемента. Загальну довжину лінійного елемента отримують

шляхом його вимірювання

Рисунок С.10 — Лінійне місцерозташування без зміщення

С.3.3.3 Нормування
Нормований LRM ідентичний відсотковому LRM, за винятком того, що

вимірювані значення знаходяться в межах від 0 (нуль) до 1 (один) замість 0

до 100, де вимірюване значення 0 (нуль) являє собою місце на початку

лінійного елемента 1 (один) являє собою розташування в кінці лінійного

елемента.



прДСТУ EN 16157–2:202Х

221

С.4 Лінійні методи прив’язки OpenLR
ПРИМІТКА Виведено з Білої книги OpenLR ™ версії 1.5, версія 2 -

див. http://www.openlr.org/documents.html.

С.4.1 Передмова
Обмін просторовою інформацією передбачає обмін даними про

місцезнаходження. Ланцюжок обміну даними про місцезнаходження, який

обробляють машинним способом, може бути описаний як кодування

місцезнаходження на стороні відправника, передавання коду до

приймальної системи та розшифрування коду на стороні приймача. Процес

кодування місцезнаходження також називають координатною прив’язкою.

Ця Біла книга передбачає використання карти на стороні відправника, з

якої кодують місцезнаходження, та використання карти на стороні

приймача, в якій знаходять розшифроване місцезнаходження. Очевидним

є факт використання географічних координат під час координатної

прив’язки. Важливим недоліком використання координат є те, що цей

спосіб передбачає використання однакових карт по обидва боки ланцюга

обміну, чого найчастіше важко досягти. Як наслідок, розшифрованого місця

може не виявитись на карті приймача, або розшифрування (наприклад, у

разі невідповідності карти) може бути неточним або неоднозначним.

OpenLR™ - це метод координатної прив’язки, в якому усунуто цей недолік.

Він відповідає вимогам обміну місцезнаходженням між системами, які

мають різні карти. OpenLR™ – незалежний канал обміну даними. Він

враховує вимоги пропускної здатності в розрахунках, зважаючи на те, що

OpenLR™ потребує мінімального значення пропускної здатності.

OpenLR™ був розроблений для використання у разі передавання

інформації про дорожній рух від центру обробки даних до систем всередині

автомобіля, вбудованих або використовуваних як доповнення (PND, Smart

Phone). Інформація, що підлягає передаванню може містити дані про

поточну дорожнью ситуацію в певному місці, прогнозування руху або
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спеціальних попереджень. Відповідними місцями можуть бути дороги,

список сполучень доріг, визначні місця або райони.

Найвідоміший і навживаніший спосіб передавання інформації про

дорожній рух насьогодні має назву RDS-TMC. В RDS-TMC для виконання

координатної прив’язки використовують попередньозакодовані

місцезнаходження. Ці попередньо закодовані місцезнаходження додають

до відповідних місць на карті постачальниками карт, під час надсилання та

отримання карт. Процес кодування – пошук коду місцезнаходження на

карті, що належить до відповідного місцезнаходження. Процес

розшифрування – це пошук коду місцезнаходження на карті та пошук

відповідного місцезнаходження.

Враховуючи до уваги той факт, що RDS-TMC використовує

попередньо закодоване місцезнаходження, випливає, що кількість місць,

які можна використовувати, обмежена. OpenLR ™ не має цього

обмеження. За допомогою OpenLR ™ на карту можна перенести будь-яке

місцезнаходження. Технічна мета OpenLR™ полягає у визначенні системи

координатної прив'язки з наступними цілями:

— динамічне генерування місцеположення, зокрема міські та

низькорівневі дороги;

— компактний формат передавання;

— обробка відмінностей карт, викликаних різними

постачальниками карт або версіями.

Промислова мета OpenLR ™ - широкомасштабне прийняття галузі в

цілому. Отже, OpenLR ™ пропонують використовувати як відкритий

стандарт2 у рамках Open Source. Він повинен бути простий у використанні

для всіх, хто займається координатною прив'язкою та передає ці дані між

системами, що мають різні карти. Хоча стандарт був розроблений та

залучений підтримкою компанії TomTom International B.V., сприяти його

подальшому розвитку запрошують всіх охочих.
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С.4.2 Концепції
OpenLR™ описує спосіб та формат кодування, передавання та

розшифрування (незалежно від карти) посилань на місцезнаходження.

Місцезнаходження – це об'єкти на цифровій карті, у вигляді точок,

траєкторій та територій. Цей метод дає змогу кодувати місцезнаходження

на карті, відправляти його в систему, що має іншу (можливо, іншу) карту, і

навпаки знаходити місцезнаходження на карті, що приймає. За умови, що

карта кодування та карта розшифрування  відповідають стандартам

«навігаційної карти» (з точки зору точності та змісту), представнику

кодування не обов'язково знати про карту представника розшифрування, а

представник розшифрування в свою чергу повинен перейматися картою,

яка була використана для кодування місцязнаходження. Формат

передавання такої координатної прив'язки є компактним, тому його можна

використовувати в системах, які мають обмеження пропускної здатності.

Стандарт OpenLR™ може обробляти розташування ліній (наприклад,

траєкторій), місцезнаходження (наприклад, POI) та місцезнаходження

(наприклад, регіони) на цифровій карті. OpenLR™ може використовуватися

для передавання місць між різними картами. Один із випадків

використання – це розподіл інформації про дорожній рух від інформаційно-

дорожнього центру до кількох користувачів, таких як водіїв автомобілів.

OpenLR ™ може обробляти місцезнаходження, пов'язані з дорожньою

мережею,  але також місця,  які можуть бути всюди на Землі (не пов'язані з

дорожньою мережею). Місцезнаходження лінії може бути прикладом для місця,

яке пов'язане з дорожньою мережею, а проста географічна координата –

прикладом для місця, яке не пов'язане з дорожньою мережею.

Основна ідея OpenLR™ полягає в описі місця з упорядкованим

набором опорних точок розташування (LRP). Цей набір LRP однозначно

ідентифікує місцезнаходження в цифровій карті та має назву «координатна

прив’язка». Фізичне зображення LRP може використовуватися для
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передавання інформації про місцезнаходження з однієї цифрової карти на

іншу. Кожен LRP вказує позицію або лінію на цифровій карті.

Місцезнаходження, яке не пов'язане з дорожньою мережею,

виражають через геокоординати або набір геокоординат. Додатковий

параметр може вказувати на розширення місцезнаходження.

Основна ідея для місцезнаходжень, які пов'язані з дорожньою

мережею – це охоплення місцезнаходження з об'єднанням (декількох)

найкоротших шляхів. Об'єднання таких найкоротших шляхів повністю

охоплює місцеположення. Кожен найкоротший шлях визначають

інформацією про його початкову лінію та кінцеву лінію. Цю інформацію

об'єднують у опорних точках розташування (LRP). LRP впорядковані від

початку місцезнаходження до кінця місцезнаходження, а найкоротший

шлях між двома наступними LRP охоплює частину місцезнаходження.

Об'єднання всіх цих найкоротших шляхів повністю охоплює

місцезнаходження, і ввесь цей шлях називають опорним шляхом

місцезнаходження. Посилання на місцезнаходження шляху може бути

довшим, ніж початкове місцезнаходження, і зміщення обрізають цей шлях

до розміру шляху  місцезнаходження. Зміщення також використовують для

точнішого визначення місця на лінії (наприклад, у разі розташування точок

уздовж лінії), ніж використання початкового і кінцевого вузла цієї лінії.

Роль OpenLR™ кодування полягає у визначенні числа та позицій

точок координатної прив’язки для унікального опису місця. Роль OpenLR™

розшифрування полягає у вирішенні отримати точки координатної

прив’язки до місцеположення на власній карті.

Фізичний формат передавання координатної прив’язки також

описаний у стандарті OpenLR™. Бінарний формат є компактним і може

використовуватися для передавання довідкових даних про

місцезнаходження, коли важливо щоб розмір даних був невеликим.

Формат XML може бути використаний, якщо потреба мати компактний

формат менш важлива і наявне середовище для передавання даних вже
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може базуватися на XML. Додаткові формати, сумісні з іншими

протоколами, такими як Datex-II або TPEG, можуть бути визначені в

окремих документах.

Дані, що використані для координатної прив’язки точки та

покладаються на дані карти, загальні для цифрових дорожніх карт. Ці

загальні дані охоплюють географічне положення та, якщо вони пов'язані з

дорожньою мережею, також атрибути лінії, такі як «функціональний клас

дороги» та «форма шляху».

Властивості розташування та вимоги до карти викладені в наступних

розділах. Стандарт OpenLR™ розроблений і супроводжуваний підтримкою

TomTom International B.V., але його позиціонують як відкритий стандарт,

який з легкістю можна використовувати іншим сторонам. Розробники

OpenLR™ будуть вдячні за будь-який внесок у його подальший розвиток,

який можна обговорити після подачі на веб-сайті OpenLR™

http://www.openlr.org.

С.4.3 Типи місцезнаходжень
С.4.3.1 Лінійні місцезнаходження
Лінійне місцезнаходження – це одновимірна частина дороги або

дорожньої мережі. Лінійне місцезнаходження складається принаймні з

однієї лінії.  Якщо для опису місцезнаходження використовують більш ніж

одну лінію, то ці лінії повинні формувати з’єднаний шлях у дорожній

мережі. Зміщення можна використовувати для ідентифікації локацій, які не

беруть свого початку та закінчення точно на мережевому вузлі.

Прикладами лінійного місцезнаходження можуть бути дорожні затори,

(тимчасові) обмеження швидкості, (розраховані) маршрути. На наступних

малюнках (див. Рисунок C.11 та рисунок C.12) показано різні типи

розташування ліній, де місцезнаходження позначено червоним кольором, а

положення зміщення показано зеленими крапками.
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Рисунок С.11 — Лінійне місцезнаходження без зміщення

Рисунок С.12 – Лінійне місцерозташування зі зміщенням
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С.4.3.2 Точкове місцезнаходження

С.4.3.2.1 Передмова
Точкове місцезнаходження – це нульовий розмірний елемент на

карті, який визначає геометричне місцезнаходження. Принаймні одна пара

координат визначає місцезнаходження точки. У наступних розділах

описано різні типи розташування точок, якщо розглядати їх в поєднанні з

(дорожньою) мережею та їх прикладами в реальному світі. Відмінність

типів полягає в тому, яким чином пара координат пов'язана з (дорожньою)

мережею.

С.4.3.2.2 Географічна координата
Пара географічних кординат – це положення на карті, визначене її

значеннями координат довготи та широти. Цей тип розташування точок

може бути або не може бути пов'язаний з мережею і може бути скрізь на

поверхні. На малюнку C.13 показаний приклад такого розташування точки

(червона точка).

Рисунок С.13 – Географічна координата
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Реальними світовими прикладами для геокоординат як точок

місцезнаходження є всі координатні пари на поверхні. Це загальний тип

місцезнаходження точки. Усі інші типи можна також виразити,

використовуючи лише пару геокоординаті.

С.4.3.2.3 Точкове місцезнаходження вздовж лінії
Наступний тип місцезнаходження – це розташування вздовж лінії.

Така лінія обмежена двома вузлами. Розташування цієї точки залежить від

дорожньої мережі, і на малюнку C.14 показаний такий приклад (червона

точка). Точка може бути з правого боку лінії, з лівого боку лінії, з обох боків

лінії або безпосередньо на лінії. Крім того, точка може мати орієнтацію,

щоб вказати, в якому напрямку лінії знаходиться інформація прив’язки

точки на яку посилаються.

Реальні світові приклади цього типу місцезнаходження точок - всі

точки інтересів, такі як автозаправні станції, торгові центри та ресторани, а

також номери будинків та адреси. Але його також можна використовувати

для посилання на автоматизовану систему управління швидкістю або

індукційні петлі.

Рисунок С.14 – Точкове місцерозташування вздовж лінії
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С.4.3.2.4 PIO (необхідна точка) з вхідною точкою (на лінії)
Інший тип точкового місцезнаходження – це просте місцезнаходження

точки (геокоордината) у поєднанні з так званою «точкою доступу», яка є

частиною лінії.  Точка доступу може бути з правого боку лінії,  з лівого боку

лінії, з обох боків лінії або безпосередньо на лінії. Крім того, точка може

мати орієнтацію, щоб вказати, в якому напрямку лінії знаходиться

необхідна інформація, на яку посилаються в цій точці.

На малюнку C.15 показаний приклад цього типу місця розташування.

Червона точка вказує місце точки, на яку потрібно посилатися. У поєднанні

з цим місцеположенням є точка доступу (зелена точка). Точка доступу – це

точка всередині мережі для доступу до місцезнаходження червоної точки.

Додаток може використовувати зелену точку для переміщення користувача

до потрібного місця.

Прикладами для таких точкових місцезнаходжень можуть бути

адресні точки, але також усі необхідні точки (POI), які не тісно пов'язані з

дорожньою мережею. Можна також застосувати цей тип у разі необхідності

доступу до АЗС або гаражів для паркування.

Рисунок С.15 – POI (point of interest) with access point

Необхідна точка з точкою входу
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С.4.3.3 Області місцезнаходження

С.4.3.3.1 Передмова
Місцезнаходження – це двовимірна частина поверхні Землі, яка

обмежена закритою кривою. Місце розташування може охоплювати

частини дорожньої мережі, але це не обов'язково. Прикладами

місцезнаходжень, які не охоплюють мережу, є райони, що описують ліси,

море або аграрну країну. У зонах OpenLR ™ місцезнаходження визначають

їх межами.

С.4.3.3.6 Колова область місцерозташування
Місцезнаходження у вигляді кола задають положенням центру та

радіусом. Центральне положення – це пара геокоординат довготи та

широти, яка може бути будьде на поверхні. Радіус повинен мати ціле

значення, а його значення необхідно задавати в метрах. На малюнку C.16

показаний приклад розташування такої області.

Рисунок С.16 – Колова область місцезнаходження

Реальним світовим прикладом колового розташування є точка

доступу Wi-Fi зі своїм діапазоном сигналу.
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С.4.3.3.3 Прямокутна область місцезнаходження
Прямокутна координатна прив’язка має прямокутну форму. Його

задають двома парами геокоординат, які можуть бути розташовані будьде

на поверхні. Пари геокоординат визначають лівий нижній (А) та верхній

правий (В) кут прямокутної форми (див. Малюнок C.17).

Рисунок С.17 – Прямокутна область місцезнаходження

Реальними світовими прикладами є метеорологічна інформація або

будь-яка територія, де форма точно не визначена, а посилання на

місцезнаходження мають бути зваженими.

С.4.3.3.4 Облась місцерозташування у формі сітки
Місцезнаходження у формі сітки – це особливий екземпляр

розташування прямокутника. Його надають у вигляді базової прямокутної

форми, як описано в C.4.3.3.3. Цей базовий прямокутник є лівою нижньою

ланкою сітки і може бути помножений на  північ (шляхом визначення

кількості рядків) та на Схід (шляхом визначення кількості стовпців). На

малюнку C.18 показаний приклад розташування такої області.
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Рисунок С.18 – Область місцерозташування у формі сітки

Прикладами реального світу є звіти про погоду про напр. середня

кількість опадів на кожну клітинку сітки.

С.4.3.3.5 Область місцерозташування у формі полігону
Розташування багатокутника - це непересічна форма, визначена

послідовністю пар геокоординат. Координатні пари можуть бути скрізь на

поверхні. Вони визначають кути нижнього геометричного багатокутника.

Межа цього многокутника складається прямими лініями між кожною парою

послідовних кутів у послідовності, плюс пряма між останнім та першим

кутом.

На малюнку C.19 показаний приклад розташування такої площі,

визначеної внутрішньою частиною багатокутника.
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Рисунок С.19 – Область місцерозташування у формі полігону

Реальні приклади для таких локальних районів містять зони з

низькими викидами, райони, які впливають на погоду чи умови

навколишнього середовища (негода, смог), повені, райони, що

перевантажені (через будь-яку причину, наприклад, перевантаження

трафіку, громадські події чи катастрофи), адміністративні райони, пішохідні

зони, велике скупчення людей, зони, заблоковані для руху, та зони, що

підлягають сплаті за місто.

С.4.3.3.6 Область місцерозташування у формі замкнутого
контура

Місце розташування закритої лінії має посилання на область,

визначену замкнутим контуром (тобто ланцюгом) в дорожній мережі. Межа

завжди складається з ділянок дороги. На малюнку C.20 показаний приклад

розташування такої області.
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Рисунок C.20 – Область місцерозташування

у формі замкнутого контура

Реальні приклади охоплюють зони з низькими викидами, зони заторів,

зони, заблоковані для руху транспорту, або навіть ходу марафону.
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