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НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП 

Цей стандарт розроблений у вигляді тотожного перекладу CEN/TS 

16157-5:2014 Intelligent transport systems – DATEX II data exchange 

specifications for traffic management and information – Part 5: Measured and 

elaborated data publications (Інтелектуальні транспортні системи. 

Специфікації обміну даними DATEX II для керування дорожнім рухом та 

інформації про дорожній рух. Частина 5. Публікування виміряних та 

обчислених даних).  

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 CEN/TS 16157-5:2014 у цей «Національний вступ» 

внесено все, що безпосередньо стосується технічного змісту цього 

стандарту; 

— вилучено «Передмову» до CEN/TS 16157-5:2014 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» 
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– словосполученнями «на сьогодні», «наразі», слово «можна» в окремих 

випадках – словом «допускається»; в місцях, де наявні невизначено–особові 

звороти, їх замінено відповідними виразами зі словами «необхідно» або 

«потрібно»; 

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

метою правильнішого передавання технічного змісту положень, викладених у 

відповідних реченнях; 

— усунено помічені друкарські помилки; 

До цього стандарту долучено пояснення та примітки, які викладено 

безпосередньо після пунктів, яких вони стосуються, та позначено іншим 

шрифтом. 

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

можна отримати в Національному фонді нормативних документів. 

 



прДСТУ CEN/TS 16157-5:20ХХ  

1 
 

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ 
 

 
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНІ ТРАНСПОРТНІ СИСТЕМИ  

Специфікації обміну даними DATEX II для керування  

дорожнім рухом та інформації про дорожній рух.  

Частина 5. Публікування виміряних та обчислених даних 

 

INTELLIGENT TRANSPORT SYSTEMS   

DATEX II data exchange specifications  

for traffic management and information.  

Part 5: Measured and elaborated data publications 
 

 

Чинний від 202Х–ХХ–ХХ 
 

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ 

 

Цей стандарт (CEN/TS 16157-5) встановлює та визначає аспекти 

компонентів підтримки обміну і спільного використання даних та інформації 

у сфері дорожнього руху та поїздок. 

Аспекти компонентів охоплюють платформу та контекст для обміну, 

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

ними а також специфікацію зв’язку. 

Цей стандарт стосується: 

— Інформації про дорожній рух та поїздки яка стосується дорожні 

мереж (позаміських та міських); 

— Інформації про громадський транспорт, яка безпосередньо 

стосується використання дорожньої мережі (наприклад, дорожнє 

сполучення через залізничну чи паромну службу). 

Цей стандарт встановлює специфікації для обміну даними між будь 

якими двома з наведених нижче суб’єктів: 
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— Інформаційними центрами дорожнього руху (Traffic Information 

Centres (TICs); 

— Центрами керування дорожнім рухом (Traffic Control Centres 

(TCCs); 

— Постачальниками послуг (Service Providers SPs). 

Цей стандарт може бути використаний іншими суб’єктами. 

Цей стандарт охоплює наведені нижче типи інформаційного вмісту: 

— Інформація про дорожньо-транспортні пригоди – заплановані та 

незаплановані події, які трапляються як на дорожній мережі так і в 

навколишньому середовищі; 

— Інформація про заходи ініційовані оператором; 

— Інформація про вимірювання дорожнього руху, стан та тривалість 

поїздки; 

— Інформація про поїздки яка стосується учасників дорожнього руху, 

включаючи інформацію про погоду та навколишнє середовище; 

— Інформація щодо керування дорожнім рухом та інструкції щодо 

використання дорожньої мережі. 

Ця частина серії стандартів CEN/TS 16157 визначає інформаційні 

структури, взаємозв’язки, ролі, атрибути та асоціативні типи даних 

необхідні для публікування та обчислення даних в рамках платформи 

Datex II. Вона описує три підмоделі такі як: підмодель публікування 

таблиць області вимірювань DATEX II, підмодель публікування виміряних 

даних DATEX II та підмодель публікування обчислених даних DATEX II. 

1.1 Відповідність 

Визначені цим стандартом незалежні від платформи підмоделі 

характеризують публікування таблиць області вимірювань DATEX II, 

публікування виміряних даних DATEX II та публікування обчислених даних 

DATEX II, за винятком тих елементів, які стосуються інформації про місце 

розташування, наведених в CEN/TS 16157-2. Незалежна від платформи 
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модель даних DATEX II, частиною якої є ці три підмоделі, відповідає 

моделі рівня А згідно з CEN/TS 16157-1. 

Відповідність цьому стандарту потребує наявності незалежних від 

платформи моделей з яких генерують залежні від платформи моделі для 

відповідності правилам моделювання UML згідно з CEN/TS 16157-1 та 

наведеним нижче вимогам до підмоделей, описаних в цьому стандарті: 

— відповідати всім передбаченим вимогам щодо мінімальної та 

максимальної кратності для елементів UML та взаємозв’язків; 

— дотримуватися всіх визначень, типів та впорядкування; 

— використовувати необов'язкові елементи відповідно до вимог; 

— дотримуватися всіх наведених обмежень. 

Слід зазначити, що відповідність служби публікації всім структурним 

вимогам, наведеним вище не обов'язково гарантує, що інформаційний 

зміст цієї послуги буде семантично зрозумілим. 

 

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 з усіма змінами). 

CEN/TS 16157-1 :2011, Intelligent transport systems - DATEX II data 

exchange specifications for traffic management and information - Part 1: 

Context and framework 

CEN/TS 16157-2:2011, Intelligent transport systems - DATEX II data 

exchange specifications for traffic management and information - Part 2: 

Location referencing 

CEN/TS 16157-3:2011, Intelligent transport systems - DATEX II data 

exchange specifications for traffic management and information - Part 3: 

Situation Publication 
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ISO/IEC 19501:2005, Information technology - Open Distributed 

Processing - Unified Modeling Language (UML) Version 1.4.2 

Національне пояснення 

CEN/TS 16157-1:2011 Інтелектуальні транспортні системи. 

Специфікації обміну даними DATEX II для керування дорожнім рухом та 

інформації про дорожній рух. Частина 1. Контекст та платформа 

CEN/TS 16157-2:2011 Інтелектуальні транспортні системи. 

Специфікації обміну даними DATEX II для керування дорожнім рухом та 

інформації про дорожній рух. Частина 2. Визначення розташування 

CEN/TS 16157-3:2011 Інтелектуальні транспортні системи. 

Специфікації обміну даними DATEX II для керування дорожнім рухом та 

інформації про дорожній рух. Частина 3. Публікування поточної ситуації 

ISO/IEC 19501:2005 Інформаційні технології. Відкрите розподілене 

опрацювання. Уніфікована мова моделювання (UML) Версія 1.4.2 

 

 

3 ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ 

 

У цьому стандарті застосовують наведені нижче терміни та 

визначення позначених ними понять, а також терміни та визначення 

позначених ними понять, що зазначені в стандартах CEN/TS 16157-1, 

CEN/TS 16157-2, CEN/TS 16157-3. 

3.1 обчислені дані (elaborated data) 

Дані одного або декількох вимірювань, що взяті/розраховані за 

визначений проміжок часу. 

Примітка. Це може бути поточне значенння або прогнозоване значенння, 

передбачене на основі історичних вимірювань. 

3.2 виміряні дані (measured data) 

Кількісні дані, виміряні за кількісною шкалою (можливе використання 

стандартних одиниць виміру) 



прДСТУ CEN/TS 16157-5:20ХХ  

5 
 

Примітка. В порівнянні з обчисленими даними, виміряні дані можна вважати 

поданням більш безпосередньо спостережуваних вимірювань. 

3.3 вимірювання (measurement) 

Збір кількісних даних 

Примітка. Вимірювання виконується інтервалом порівняння кількісного значення 

з нормативною одиницею. Так я порівняння не може бути точним, вимірювання по своїй 

суті включають похибку. 

3.4 місце вимірювання (measurement site) 

Місце розташування, з якого може бути отримано потік виміряних 

даних 

Примітка. Це може бути точка, лінійна ділянка дороги або область. Лінійні 

ділянки можуть бути навіть задані як маршрути або попередньо визначені набори місць 

розташування, наприклад, для часу поїздки за маршрутом, який складається з однієї 

або декількох різних доріг. 

3.5 Отримані дані (Site Measurements) 

Набір виміряних даних, отриманих на окремому вимірювальному 

майданчику . 

 

4 ПОЗНАКИ ТА СКОРОЧЕННЯ 

 

У цьому стандарті застосовують наведені нижче познаки та 

скорочення, а також познаки та скорочення, згідно з CEN/TS 16157-1, 

CEN/TS 16157-2 та CEN/TS 16157-3. 

 

PCU - Легковий автомобіль Passenger Car Unit 

 

5 UML ПОЗНАЧЕННЯ  
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UML позначення, які використовують в цьому стандарті повинні бути 

згідно з ISO/IEC 19501. Короткий опис позначень, використаних в цьому 

стандарті, зазначено в Додатку A стандарту CEN/TS 16157-1. 

 

6 МОДЕЛЬ ПУБЛІКУВАННЯ ТАБЛИЦІ ВИМІРЯНИХ ДАНИХ 

6.1 Огляд моделі публікування таблиці виміряних даних 

Модель публікування таблиці виміряних даних охоплює пакет 

найвищого рівня, “MeasurementSiteTablePublication”, який використовує 

деякі класи з пакету “ReusableClasses” та пакету “GroupOfLocations”. Цей 

пакет є одним з пакетів, які безпосередньо підпорядковуються пакету 

“PayloadPublication” і які відповідно формують верхню частину ієрархії 

підмоделі публікування таблиці виміряних даних. 

Моделі пакету “MeasurementSiteTablePublication” таблиць виміряних 

даних, що містять ряд наборів даних, кожен з яких описує місце 

розташування, з якого можна отримати потік виміряних даних. Кожне місце 

розташування, відоме як “measurement site”, може бути у вигляді точки, 

лінійної ділянки дороги або області. 

Кожен екземпляр “MeasurementSiteTablePublication” повинен містити 

один або декілька екземплярів “MeasurementSiteTable”, кожна таблиця 

містить ряд записів “MeasurementSiteRecords”. Кожен запис 

“MeasurementSiteRecord” повинен бути охарактеризований місцем 

розташуваня та певними характеристиками. 

Кожен зразок “MeasurementSite” містить нуль або більше 

“Measurements”, які мають різні характеристики, такі як, наприклад, 

транспортний потік, швидкість тощо. 

6.2 Пакет “MeasurementSiteTablePublication” 

6.2.1 Огляд пакету “MeasurementSiteTablePublication” 

Пакет “MeasurementSiteTablePublication” повинен охоплювати 

підмодель для визначення опублікованих таблиць виміряних даних, які 
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включають записи, що визначають місця вимірювань (див. Рисунок 1). 

Кожна публікація може охоплювати одну або декілька таблиць, що 

дозволяють логічно розділити інформацію щодо місць вимірювань, яку 

постачальник вважає найбільш доцільною для споживачів інформації щодо 

отриманих даних (наприклад, про дорожні знаки, про інші географічні 

критерії, про тип місця вимірювання тощо) 

 

 
 

Рисунок 1 — Модель класу пакету «MeasurementSiteTablePublication» 
 

6.2.2 Семантика пакету “MeasurementSiteTablePublication”  

6.2.2.1 Семантика пакету “MeasurementSiteTablePublication” – 

загальні положення 
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Клас “MeasurementSiteTablePublication” - це певний реалізований 

випадок щодо вантажопідйомності “PayloadPublication”. Кожна публікація 

“MeasurementSiteTablePublication” може містити бідь яку кількість окремих 

таблиць виміряних даних.  

6.2.2.2 Клас “MeasurementSiteTablePublication”  

Клас “MeasurementSiteTablePublication” це основний клас який містить 

опубліковані таблиці виміряних даних.  

6.2.2.3 Клас “HeaderInformation”  

Кожен екземпляр публікації “MeasurementSiteTablePublication” 

повинен охоплювати асоціативні метадані, що розміщені в екземплярі 

класу “HeaderInformation” які в свою чергу дозволяють постачальнику 

“MeasurementSiteTablePublication” вказувати як споживач повинен 

обробляти інформацію, що міститься у їх складі. Цей клас вже зазначено в 

стандарті CEN/TS 16157-3.  

6.2.2.4 Клас “MeasurementSiteTable”  

Ідентифікований версійний екземпляр класу “MeasurementSiteTable” 

повинен охоплювати будь яку логічну колекцію записів 

“MeasurementSiteRecords”.  

6.2.2.5 Клас “MeasurementSiteRecord”  

Ідентифікований версійний екземпляр класу “MeasurementSiteRecord” 

повинен охоплювати інформацію щодо характеристик які стосуються 

певного місця вимірювання.  

Кожен запис повинен бути розміщений за допомогою класу 

“GroupOfLocations”. Цей клас, що належить до пакету “GroupOfLocations”, 

вже описаний в стандарті CEN/TS 16157-2.  

Кожен запис повинен мати один індексований підзапис 

“MeasurementSpecificCharacteristics” для зберігання характеристик кожного 

окремого вимірювання. Індекс забезпечує засобами виміряну величину (в 
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MeasuredDataPublication) для посилання на відповідні характеристики 

MeasurementSpecificCharacteristics в місці вимірювань. Кожне вимірювання 

може стосуватись певних транспортних засобів які описують за допомогою 

класу “VehicleCharacteristics”.  

6.2.2.6 Клас “MeasurementSpecificCharacteristics”  

Екземпляр класу “MeasurementSpecificCharacteristics” містить певні 

характеристики для кожного окремого вимірювання (визначені у відомому 

порядку) в заданому місці вимірювання. 

6.2.2.7 Клас “VehicleCharacteristics”  

Характеристики транспортного засобу, наприклад, вантажний 

автомобіль масою понад 30 тон.  

Клас “VehicleCharacteristics” визначено в пакеті “VehicleCharacteristics” 

згідно з CEN/TS 16157-3.  

7 МОДЕЛЬ ПУБЛІКУВАННЯ ВИМІРЯНИХ ДАНИХ 

7.1 Огляд моделі публікування виміряних даних 

Модель публікування виміряних даних повинен включати пакет 

найвищого рівня “MeasuredDataPublication” та один підпакет “BasicData” з 

пакету “ReusableClasses”. Пакет найвищого рівня 

“MeasuredDataPublication” повинен бути одним з тих пакетів які 

безпосередньо підпорядковуються пакету “PayloadPublication” і відповідно 

повинні формувати вершину ієрархії моделі Measured Data Publication.  

7.2 Пакет “MeasuredDataPublication”  

7.2.1 Огляд пакету “MeasuredDataPublication”  

Пакет “MeasuredDataPublication” повинен включати підмодель для 

визначення публікації що містить один або декілька наборів даних 

вимірювання, кожен набір складається з ряду значень вимірювання 

отриманих з окремого місця вимірювання. 
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Рисунок 2 — Модель класу пакету «MeasuredDataPublication» 

 

7.2.2 Семантика пакету “MeasuredDataPublication”  

7.2.2.1 Семантика пакету “MeasuredDataPublication” – загальні 

положення  

Клас “MeasuredDataPublication” повинен бути єдиною вхідною точкою 

пакету і повинен бути певним реалізованим випадком публікування 

“PayloadPublication”. Кожне публікування “MeasuredDataPublication” 

повинно містити один або декілька наборів даних вимірювання.  

7.2.2.2 Клас “MeasuredDataPublication”  
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Клас “MeasuredDataPublication” повинен бути основним класом що 

містить опубліковані дані вимірювання.  

7.2.2.3 Клас “HeaderInformation”  

Кожен екземпляр “MeasuredDataPublication” повинен мати асоціативні 

метадані, що містяться в екземплярі класу “HeaderInformation” які повинні 

дозволяти постачальнику публікування визначати як саме споживачу 

“MeasuredDataPublication” слід обробляти інформацію яку вони охоплюють. 

Про цей клас вже йдеться в стандарті CEN/TS 16157-3.  

7.2.2.4 Клас “SiteMeasurements”  

Клас “SiteMeasurements” повинен містити набір даних вимірювання 

взятих з певного місця вимірювання.  

Кожне місце вимірювання, в заданий час, має індексоване значення 

“MeasurementValue”. Класифікатор “index” надає посилання на певні 

характеристики MeasurementCharacteristics які мають відношення до 

величини MeasuredValue у відповідному місці вимірювання.  

7.2.2.5 Клас “MeasuredValue”  

Клас “MeasuredValue” містить допоміжні характеристики для певного 

виміряного значення (індексовані для відповідності визначеним 

характеристикам вимірювання у відповідному місці вимірювання), які 

відміняють статичні характеристики, визначені в таблиці вимірювань 

MeasurementSiteTable.  

7.2.2.6 Клас “LocationCharacteristicsOverride”  

Клас “LocationCharacteristicsOverride” може містити характеристики 

місця розташування, які замінюють набір значень у вказаній точці 

вимірювання.  

7.2.2.7 Клас “MeasurementEquipmentFault”  
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Клас “MeasurementEquipmentFault” містить детальну інформацію 

щодо несправностей відповідного вимірювального обладнання, про які 

було сповіщено. 

7.2.2.8 Клас “BasicData”  

Клас “BasicData” contains універсальні дані, які можуть бути 

виміряними або отриманими з розрахунків (обчисленими) одночасно або 

за той же проміжок часу. Ці значення виражені, використовуючи основні 

класи, що включають пакет DataValue згідно з CEN/TS 16157-3.  

7.3 Пакет “BasicData”  

7.3.1 Огляд пакету “BasicData”  

Цей пакет описує дані які можуть бути виміряними або отриманими з 

розрахунків (обчисленими). Значеннями основних даних можуть бути:  

— стан дорожнього руху;  

— дані щодо тривалості поїздок;  

— дані про дорожній рух;  

— дані про погоду. 
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Рисунок 3 — Модель класу пакету «BasicData»
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7.3.2 Семантика пакету “BasicData”  

7.3.2.1 Семантика пакету “BasicData”– загальні положення  

Клас “BasicData” - це абстрактний клас, тобто, він повинен бути 

спеціалізованим на одному з можливих типів, зазначених вище. Кожне 

значення Basic Data може мати відповідне місце розташування, окреме  

місце розташування або група місць розташування (наприклад, ділянка 

дороги або область) відповідно до значень(ння) даних. Воно може 

відрізнятись від місця розташування вимірювального обладнання 

(наприклад, місце розташування місця вимірювання).  

Опис кожного типу базових даних наведено у відповідному пакеті.  

7.3.2.2 Клас “BasicData”  

Це абстрактний клас. Загальні дані вимірюються або розраховуються 

(обчислюються) одночасно або за такий же проміжок часу.  

7.3.2.3 Клас “GroupOfLocations”  

Пакет згідно з CEN/TS 16157-2. Клас “GroupOfLocations” охоплює  

місце розташування (наприклад, ділянка дороги або область), яких 

стосуються або яким відповідають значення даних. Як правило, цю групу 

місць розташування визначають за посиланням.  

7.4 Пакет “TrafficStatus”  

7.4.1 Огляд пакету “TrafficStatus”  

Похідна або розрахована інформація щодо стану дорожнього руху. 
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Рисунок 4 – Модель класу пакету «TrafficStatus» 

7.4.2 Семантика пакету “TrafficStatus” 

7.4.2.1 Семантика пакету “TrafficStatus” – загальні положення  

Клас “TrafficStatus” може бути пов’язаний з класом 

“TrafficStatusValue”, якщо значення відрізняється від відповідного значення, 

заданого для публікування.  

7.4.2.2 Клас “TrafficStatus”  

Стан умов дорожнього руху на певній ділянці або в певній точці на 

дорожній мережі.  

7.4.2.3 Клас “TrafficStatusValue”  

Згідно з CEN/TS 16157-3. 

7.5 Пакет “TravelTimeData”  

7.5.1 Огляд пакету “TravelTimeData”  

Виміряна або похідна інформація щодо часу поїздки, який стосується 

певної лінійної ділянки дорожньої мережі. 
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Рисунок 5 — Модель класу пакету “TravelTimeData”  

7.5.2 Семантика пакету “TravelTimeData”  

7.5.2.1 Семантика пакету “TravelTimeData” – загальні положення  

Клас “TravelTimeData” може бути пов'язаний з класом “DurationValue” 

через три можливі взаємозв’язки:  

— час поїздки (в секундах);  

— час поїздки у вільному русі;  

— нормальний очікуваний час поїздки;  

— так само як з класом “SpeedValue” через швидкісні взаємозв’язки 

вільного руху.  

7.5.2.2 Клас “TravelTimeData”  

Похідна або розрахована інформація щодо тривалості поїздки яка 

стосується лінійної ділянки дорожньої мережі.  

7.6 Пакет “TrafficData”  

7.6.1 Огляд пакету “TrafficData”  
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Цей пакет презентує збір інформації, пов’язаної з виміряними або 

похідними значеннями, що стосуються руху транспортних засобів в 

зазначеному місці.  

Параметри дорожнього руху, зазвичай, надсилають як дані 

вимірювань, але вони також можуть бути надіслані як обчислені дані.  

Параметри дорожнього руху можуть бути класифіковані на базових 

характеристиках транспортних засобів.  

Нижче наведено 5 видів значень дорожнього руху:  

— Інтервал руху;  

— Транспортний потік;  

— Швидкість руху;  

— Щільність транспортних потоків;  

— Характеристики окремого автомобіля (не застосовують для 

обчислених даних). 
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Рисунок 6 — Класова модель пакету «TrafficData» 

7.6.2 Семантика пакету “TrafficData”  

7.6.2.1 Семантика пакету “TrafficData” – загальні положення  

Абстрактний клас “TrafficData” повинен бути єдиною точкою входу до 

пакету.  

Клас “VehicleCharacteristics” з пакету “VehicleCharacteristics” в рамках 

“ReusableClasses” використовують для визначення характеристик 

транспортного засобу, до якого застосовують TrafficData, першочергово в 

публікаціях обчислених даних, але також можуть бути застосовані в 

публікаціях виміряних даних щоб відмінити характеристики транспортних 

засобів визначених для місця вимірювання.  



прДСТУ CEN/TS 16157-5:20ХХ  

19 
 

Кожен вид характеристик дорожнього руху визначено у відповідному 

пакеті.  

7.6.2.2 Клас “TrafficData”  

Це абстрактний клас без будь яких атрибутів.  

7.6.2.3 Клас “VehicleCharacteristics”  

Характеристики транспортного засобу, наприклад, вантажний 

автомобіль вагою понад 30 тон.  

Клас “VehicleCharacteristics” - це вхідний клас до пакету 

“VehicleCharacteristics” згідно з CEN/TS 16157-3.  

7.7 Пакет “TrafficHeadway”  

7.7.1 Огляд пакету “TrafficHeadway”  

Усереднені вимірювання або розрахунки інтервалу руху, наприклад, 

дистанція або часовий інтервал між транспортними засобами (вимірюють 

між передньою частиною транспортного засобу та передньою частиною 

транспортного засобу, який рухається безпосередньо за ним). Інтервал 

може бути виражений як середня відстань або середній час. 

 

Рисунок 7 – Модель класу пакету «TrafficHeadway» 
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7.7.2 Семантика пакету “TrafficHeadway”  

7.7.2.1 Семантика пакету “TrafficHeadway” – загальні положення  

Кожен тип інтервалу (тобто виражений дистанцією або часом) 

повинен бути пов'язаний з певним класом.  

7.7.2.2 Клас “TrafficHeadway”  

Усереднені вимірювання або розрахунки інтервалу руху, тобто 

дистанції або часового інтервалу між транспортними засобами. 

7.8 Пакет “TrafficFlow”  

7.8.1 Огляд пакету “TrafficFlow”  

Усереднені вимірювання щільності транспортного потоку. Вони 

можуть бути виражені чотирма різними способами:  

— потік за осями;  

— потік PCU;  

— значення у відсотках;  

— потік транспортних засобів. 
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Рисунко 8 – Модель класу пакету «TrafficFlow»
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7.8.2 Семантика пакету “TrafficFlow”  

7.8.2.1 Семантика пакету “TrafficFlow” – загальні положення  

Клас “TrafficFlow” може супроводжувати можливий вид потоку, який 

виражено одним певним класом.  

7.8.2.2 Клас “TrafficFlow”  

Загальний клас пакету.  

7.8.2.3 Клас “AxleFlowValue”  

Згідно з CEN/TS 16157-3.  

7.8.2.4 Клас “PcuFlowValue”  

Згідно з CEN/TS 16157-3.  

7.8.2.5 Клас “VehicleFlowValue”  

Згідно з CEN/TS 16157-3.  

7.9 Пакет “TrafficSpeed”  

7.9.1 Огляд пакету “TrafficSpeed”  

Усереднені вимірювання або розрахунки швидкості дорожнього руху. 
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Рисунок 9 — Модель класу пакету «TrafficSpeed» 

7.9.2 Семантика пакету “TrafficSpeed”  

7.9.2.1 Семантика пакету “TrafficSpeed” – загальні положення  

Усереднені вимірювання або розрахунки швидкості дорожнього руху. 

7.9.2.2 Клас “SpeedPercentile”  

Відсоткова частка транспортних засобів (за даними спостережень), 

швидкість яких нижче вказаного значення. Повинні бути надані швидкість і 

відсоткове значення.  

7.10 Пакет “TrafficConcentration”  

7.10.1 Огляд пакету “TrafficConcentration”  

Усереднені вимірювання або розрахунки щільності транспортного 

потоку. Щільність виражається кількістю транспортних засобів на кілометр 

або задається у відсотках. 
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Рисунок 10 — Модель класу пакету “TrafficConcentration”  

7.10.2 Семантика пакету “TrafficConcentration”  

7.10.2.1 Семантика пакету “TrafficConcentration” – загальні 

положення  

Клас “TrafficConcentration” надає усереднені вимірювання або 

розрахунки щільності транспортного потоку. Цей клас не має певних 

атрибутів. Кожен вид значення концентрації (в транспортних засобах на 

кілометр або у відсотках) надано в окремому класі.  

7.10.2.2 Клас “ConcentrationOfVehiclesValue”  

Цей клас згідно з CEN/TS 16157-3.  

7.11 Пакет “IndividualDataValues”  

7.11.1 Огляд пакету “IndividualDataValues”  

Виміряні або розраховані значення даних стосовно окремого 

транспортного засобу, отримані від давачів в певному місці вимірювання.  

Нижче наведено 4 різних види значень:  

— час та дата;  

— швидкість;  
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— проміжок часу;  

— дистанція.  

Можна взяти дев’ять значень:  

— швидкість окремого автомобіля;  

— час появи;  

— час зникнення;  

— тривалість проїзду;  

— тривалість перебування; 

— тривалість проміжку;  

— тривалість інтервалу;  

— довжина проміжку;  

— довжина інтервалу. 
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Рисунок 11 — Модель класу пакету “IndividualVehicleDataValues” 
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7.11.2 Семантика пакету “IndividualDataValues”  

7.11.2.1 Семантика пакету “IndividualDataValues” – загальні 

положення  

Клас “IndividualDataValues” повинен бути єдиною вхідною точкою в 

пакету. Кожне значення виражено класов в залежності від його типу.  

7.11.2.2 Клас “IndividualDataValues”  

Виміряні або розраховані значення даних у відповідності до окремого 

автомобіля взяті з детекторів в певномі місці вимірювання.  

7.12 Пакет “WeatherData”  

7.12.1 Огляд пакету “WeatherData”  

Цей пакет містить виміряні або взяті значення стосовно погоди у 

визначеному місці або місцях.  

Нижче наведено 7 типів значень погоди:  

— інформація щодо вологості;  

— інформація щодо видимості;  

— інформація щодо забрудненості;  

— інформація щодо опадів;  

— інформація про стан дорожнього покриття;  

— інформація щодо температури;  

— інформація щодо вітру.  

Примітка. Тим не менше варто відмітити наступне, для його використання в 

публікуванні обчислених даних: Значення інтенсивності дорожнього руху та погодних 

умов зазвичай надають у вигляді даних вимірювань, але й можуть бути надані як 

обчислені дані якщо необхідно (наприклад, у разі якщо значення надані у вигляді 

розрахункових даних). 
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Рисунок 12 — Модель класу пакету «WeatherData» 
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7.12.2 Семантика пакету “WeatherData”  

7.12.2.1 Семантика пакету “WeatherData” – загальні положення  

Абстрактний клас “WeatherData” повинен бути єдиною точкою входу в 

пакету. Кожен тип погодних даних виражений окремим класом є частиною 

певного пакету в межах пакету “WeatherRelated” який в свою чергу 

знаходиться в рамках пакету“ReusableClasses”:  

— пакет “Humidity”  

— пакет “Visibility”  

— пакет “Pollution”  

— пакет “PrecipitationDetail”  

— пакет “RoadsurfaceConditionMeasurementsDetail”  

— пакет “Temperature”  

— пакет “Wind”  

7.12.2.2 Клас “WeatherData”  

Це абстрактний клас для вимірювання або взяття значень стосовно 

погодних умов у певному місці або мсцях.  

7.12.2.3 Клас “HumidityInformation”  

Вимірювання вологості повітря.  

7.12.2.4 Клас “VisibilityInformation”  

Вимірювання атмосферної видимості.  

7.12.2.5 Клас “PolutionInformation”  

Вимірювання забруднення атмосфери.  

7.12.2.6 Клас “PrecipitationInformation”  

Вимірювання опадів. 

7.12.2.7 Клас “RoadSurfaceConditionInformation”  

Вимірювання щодо стану дорожнього покриття які залежать від 

погодних умов.  
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7.12.2.8 Клас “TemperatureInformation”  

Вимірювання атмосферної температури.  

7.12.2.9 Клас “WindInformation”  

Вимірювання вітряних умов.  

7.13 Пакет “Humidity”  

7.13.1 Огляд пакету “Humidity”  

Вологість це відносна вологість виражена у відсотковому значенні. 

 

Рисунок 13 — Модель класу пакету “Humidity” 

 

7.13.2 Семантика пакету “Humidity”  

7.13.2.1 Семантика пакету “Humidity” – загальні положення  

Вологість - це відносна вологість виражена з класом 

“PercentageValue” з пакету “DataValue” в межах пакету “ReusableClasses”.  

7.13.2.2 Клас “Humidity”  

Детальна інформація щодо атмосферної вологості 
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7.14 Пакет “Visibility”  

7.14.1 Огляд пакету “Visibility”  

Видимість - це мінімальна відстань видимості виражена в метрах. 

 

Рисунок 14 — Модель класу пакету “Visibility”  

7.14.2 Семантика пакету “Visibility”  

7.14.2.1 Семантика пакету “Visibility” – загальні положення  

Видимість це мінімальна відстань видимості виражена з класом 

“IntegerMetreDistanceValue” з пакету “DataValue” в межах пакету 

“ReusableClasses”.  

7.14.2.2 Клас “Visibility”  

Детальна інформація щодо атмосферної видимості.  

7.15 Пакет “Pollution”  

7.15.1 Огляд пакету “Pollution”  

Детальна інформація щодо забруднення атмосфери. 
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Рисунок 15 — Модель класу пакету “Pollution” 

 

7.15.2 Семантика пакету “Pollution”  

7.15.2.1 Семантика пакету “Pollution” – загальні положення  

Тип забруднюючої речовини повинен бути вказаний в класі “Pollution”. 

Концентрація забруднюючих речовин може бути наведена в окремому 

класі.  

7.15.2.2 Клас “Pollution”  

Містить тип забруднюючої речовини.  

7.16 Пакет “PrecipitationDetail”  

7.16.1 Огляд пакету “PrecipitationDetail”  

Детальна інформація щодо опадів (дощ, сніг і т.п.). Може бути 

вказаний тип, інтенсивність і глибина осадження.  
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Рисунок 16 — Модель класу пакету “PrecipitationDetail” 

 

7.16.2 Семантика пакету “PrecipitationDetail”  

7.16.2.1 Семантика пакету “PrecipitationDetail” – загальні 

положення  

Тип опадів надано у вхідному класі. Інтенсивність та глибина 

залягання наведені в окремих класах з пакетіу “DataValue” в межах пакету 

“ReusableClasses”.  

7.16.2.2 Клас “PrecipitationDetail”  

Визначає тип опадів 

7.16.2.3 Клас “PrecipitationIntensityValue”  

Цей клас згідно з CEN/TS 16157-3.  

7.17 Пакет “RoadsurfaceConditionMeasurements”  

7.17.1 Огляд пакету “RoadsurfaceConditionMeasurements”  

Вимірювання умов дорожнього покриття які безпосередньо 

стосуються погоди. Різні види значень може бути надано:  

— температура дорожнього покриття;  
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— температура захисту;  

— концентрація обледенінння;  

— швидкість поширення обледеніння;  

— глибина снігового покриву;  

— товщина водяного покриву. 
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Рисунок 17 — Модель класу пакету “RoadSurfaceConditionMeasurements”  
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7.17.2 Семантика пакету “RoadsurfaceConditionMeasurements” 

7.17.2.1 Семантика пакету “RoadsurfaceConditionMeasurements” – 

загальні положення  

Кожне значення наданоз класом в залежності від типу значення, з 

пакету “DataValue” в межах пакету “ReusableClasses”.  

7.17.2.2 Клас “RoadsurfaceConditionMeasurements”  

Вимірювання щодо стану дорожнього покриття які безпосередньо 

стосуються погодних умов. Цей клас не має атрибутів. 

 

7.17.2.3 Клас “TemperatureValue”  

Згідно з CEN/TS 16157-3.  

7.17.2.4 Клас “ApplicationRateValue”  

Згідно з CEN/TS 16157-3.  

7.17.2.5 Клас “KilogramsConcentrationValue”  

Згідно з CEN/TS 16157-3.  

7.18 Пакет “Temperature”  

7.18.1 Огляд пакету “Temperature”  

Може бути надано різні температурні значення: повітря, точка 

конденсації, максимум та мінімум. 



прДСТУ CEN/TS 16157-5:20ХХ  

37 
 

 

Рисунок 18 — Модель класу пакету “Temperature” 

7.18.2 Семантика пакету “Temperature”  

7.18.2.1 Семантика пакету “Temperature” – загальні положення  

Значення надані з класу “TemperatureValue” з пакету “DataValue” 

вмежах пакету “ReusableClasses”.  

7.18.2.2 Клас “Temperature”  

Детальна інформація щодо атмосферної температури.  

7.19 Пакет “Wind”  

7.19.1 Огляд пакету “Wind”  

Може бути задана висота вимірювання.  

Можуть бути задані різні параметри вітру: швидкість, максимальна 

швидкість, однозначний пеленг та показання компасу. 
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Рисунок 19 — Модель класу пакету “Wind” 
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7.19.2 Семантика пакету “Wind”  

7.19.2.1 Семантика пакету “Wind” – загальні положення  

Значення надані з класами пакету “DataValue” в межах пакету 

“ReusableClasses”.  

7.19.2.2 Клас “Wind”  

Цей клас може містити висоту вимірювання вітру. 

7.19.2.3 Клас “DirectionBearingValue”  

Згідно з CEN/TS 16157-3. 

7.19.2.4 Клас “DirectionCompassValue”  

Зідно з CEN/TS 16157-3.  

8 МОДЕЛЬ ПУБЛІКУВАННЯ ОБЧИСЛЕНИХ ДАНИХ 

8.1 Огляд моделі публікування обчислених даних 

Модель публікування обчислених даних повинна складатися з пакету 

найвищого рівня, “Elaborated DataPublication” та одного підпакету 

“ElaboratedData” з пакету “ReusableClasses”. Пакет найвищого рівня 

“ElaboratedDataPublication” повинен бути одним з декількох які повинні бути 

безпосередньо підпорядковані пакету “PayloadPublication” і таким чином 

формувати вершину ієрархії моделі публікування обчислених даних.  

8.2 Пакет “ElaboratedDataPublication”  

8.2.1 Огляд пакету “ElaboratedDataPublication”  

Пакет “ElaboratedDataPublication” повинен містити підмодель для 

визначення публікації яка охоплює один або декілька наборів обчислених 

даних.
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Рисунок 20 — Модель класу пакету “ElaboratedDataPublication” 
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8.2.2 Семантика пакету “ElaboratedDataPublication”  

8.2.2.1 Семантика пакету “ElaboratedDataPublication” – загальні 

положення  

Клас “ElaboratedDataPublication” повинен бути єдиною точкою входу 

пакету та повинен бути певним реалізованим випадком 

“PayloadPublication”. Кожне публікування обчислених даних 

“ElaboratedDataPublication” повинно охоплювати один або декілька наборів 

обчислених даних, кожен набір даних взятий/розрахований з одного або 

декількох вимірювань за певний проміжок часу.  

8.2.2.2 Клас “ElaboratedDataPublication”  

Клас “ElaboratedDataPublication” повинен бути основним класом який 

містить опубліковані обчислені дані. 

8.2.2.3 Клас “HeaderInformation”  

Кожен екземпляр “ElaboratedDataPublication” повинен мати відповідні 

метадані що містяться в екземплярі класу “HeaderInformation” який в свою 

чергу повине дозволяти постачальнику публікації визначати яким саме 

чином споживач публікації “ElaboratedDataPublication” повинен обробляти 

інформацію розміщену в ній. Цей клас згідно з CEN/TS 16157-3.  

8.2.2.4 Клас “ReferenceSettings”  

Клас “ReferenceSettings” клас охоплює специфікацію значень за 

замовчуванням для стану дорожнього руху в групі попередньовизначених 

місць розташування на дорожній мережі. Тільки у разі якщо стан 

дорожнього руху відрізняється від цього значення  місце розташування в 

групі це значення необхідно надіслати.  

8.2.2.5 Клас “ElaboratedData”  

Клас “ElaboratedData” охоплює дані які взяті/розраховані з одного або 

більше вимірювань за певний проміжок часу. Це може бути поточне 
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значення або прогнозоване значення передбачуване як, наприклад, взяте з 

історії вимірювань.  

8.3 Пакет “ElaboratedData”  

8.3.1 Огляд пакету “ElaboratedData”  

Пакет “ElaboratedData” повинен бути безпосередньо підпорядкований 

пакету “ElaboratedDataPublication” та повинен містити підмодель для 

визначення набору обчислених даних. 
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Рисунок 21 — Модель класу пакету “ElaboratedDataPublication” 
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8.3.2 Семантика пакету “ElaboratedData”  

8.3.2.1 Семантика пакету “ElaboratedData” – загальні положення  

Клас “ElaboratedData” повинен бути єдиною точкою входу пакета. 

Клас “ElaboratedData” містить дані які взяті/розраховані з одного або 

декількох вимірювань за певний проміжок часу. Термін придатності 

обчислених даних визначено пакетом Validity. Детальна інформація щодо 

джерела отримання інформації, описана в класі “Source” з пакету 

“ReusableClasses” package. Детальна інформація щодо помилок, про які 

було сповіщено, для відповідних обчислених даних, описано в класі 

“ElaboratedDataFault” з пакету “Fault” в межах пакету “ReusableClasses”. 

Обчислені значення надані пакетом “BasicData”.  

8.3.2.2 Клас “ElaboratedData”  

Приклад даних що були взяті/розраховані з одного або декількох 

вимірювань за певний проміжок часу. Це можуть бути як поточні значення 

так і прогнозовані значення передбачені як, наприклад, взяті з історії 

вимірювань.  

8.3.2.3 Клас “Source”  

Згідно з CEN/TS 16157-3.  

8.3.2.4 Клас “ElaboratedDataFault”  

Клас “ElaboratedEquipmentFault” містить детальну інформацію щодо 

помилок, про які було сповіщено, для відповідних обчислених даних.  

8.4 Пакет “Validity”  

Пакет “Validity” згідно з CEN/TS 16157-3.  

8.5 Пакет “BasicData”  

Пакет “BasicData” та пакети які він охоплює описано в цьому 

стандарті починаючи з підрозділу 7.3 Пакет “BasicData” до підрозділу 

7.11 Пакет “IndividualDataValues”. 
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ДОДАТОК А 
(обов’язковий) 

Словник данних 

А.1 Огляд 

Цей словник даних ідентифікує визначення та характеристики різних 

класів, атрибутів, асоційованих ролей, типів даних та переліків які 

фігурують в моделі даних визначених в розділах 6 та 7. Словник даних 

складається з трьох частин для кожної з двох публікацій, одна для пакетів, 

одна для типів даних << datatypes >> одна для переліків << enumerations 

>>, кожна з яких упорядкована за алфавітом.  

Загальні типи даних які використані у всіх публікуваннях зазначені в 

розділі Е5 Додатку Е стандарту CEN/TS 16157-1.  

Перша частина словника даних для кожної публікації розділена на 

підрозділи які стосуються кожного з пакетів моделі UML та кожного 

підрозділу який визначає класи які є у його складі, їхні атрибути та будь які 

ролі визначені для асоціації між класами в межах цього пакету.  

В таблиця словника даних використані наведені нижче стовпці:  

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

(верхній горбатий регістр), що надається відповідному класу.  

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

(нижній горбатий регістр), надану відповідної ролі асоціації. 

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

назву (нижній горбатий регістр), надану відповідному атрибуту класу.  

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

складі переліку» вказано символічну назву (нижній горбатий регістр), 

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

природній мові відповідного класу, атрибута, ролі або значення 

перерахування. 

6) Визначення: В стовпці «Визначення» вказано вичерпне 

визначення з деталізацією класу, атрибуту чи ролі. 

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

стереотип, присвоєний класу, якщо такий є – див. розділ С.3 Додатку А 

стандарту CEN/TS 16157-1 для подальшої інформації.  

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

клас абстрактний (нереалізований) чи конкретний (зрозумілий) 

9) Множинність: В стовпці «Множинність» вказано твердження 

дозволеної кратності для атрибута чи ролі. 

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

кінці асоціації, до якої належить роль. 

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

для визначення типу даних, що стосуються атрибута класу. 
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A.2 Словник даних для "Measurement Site Table Publication" 

A.2.1 Пакет "MeasurementSiteTablePublication" 

A.2.1.1 Класи пакету "MeasurementSiteTablePublication" 

Таблиця А. 1 — Класи пакету "MeasurementSiteTable" 
 

Назва класу Позначення Визначення Стереотип Анотація 
MeasurementSiteRec
ord 

Measurement site 
record 

Ідентифікований вхід/запис одного вимірювального майданчика 
в таблиці вимірювальної площадки . 

versionedIdent
ifiable  

no 

MeasurementSiteTabl
e  

Measurement site 
table  

Таблиця мірних вузлів, що містить ряд наборів даних, кожен з 
яких описує місце, звідки може бути отриманий потік вимірюваних 
даних . Кожне місцезнаходження відоме як "місце вимірювання", 
яке може бути точкою, лінійною ділянкою дороги або місцевістю. 

versionedIdent
ifiable  

no 

MeasurementSiteTabl
ePublication 

Measurement site 
table publication 

Видання, що містить одну або кілька таблиць сайту вимірювання.  no 

MeasurementSpecific
Characteristics 

Measurement 
specific 
characteristics 

Характеристики, специфічні для окремого типу 
вимірювання (вказаного у відомому порядку) на даному місці 
вимірювання. 

 no 

 

A.2.1.2 Ролі асоціацій пакунків "MeasurementSiteTable" 

Таблиця A.2 — Асоціації пакету "MeasurementSiteTable" 

Назва класу Назва ролі Позначення Визначення Множинність Ціль 

MeasurementSiteRecord measurementSiteLocation 
Measurement 
site location 

 1..1 GroupOfLocations 

MeasurementSpecificCharacteri
stics 

specificVehicleCharacteristics 
Specific vehicle 
characteristics 

 0..1 VehicleCharacteristics 
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A.2.1.3 Атрибути пакета "MeasurementSiteTable" 

Таблиця A.3 — Атрибути пакету "MeasurementSiteTable" 

Назва класу Назва атрибута Позначення Визначення Множинність Тип 
Measurement
SiteRecord 

computationMethod  Computation 
method  

Метод обчислення, який використовується для 
обчислення вимірюваної величини (-ів) на місці 
вимірювання. 

0..1 ComputationMe
thodEnum 

 measurementEquip
mentReference 

Measurement 
equipment 
reference 

Посилання на вимірювальне обладнання на ділянці. 0..1 String 

 measurementEquip
mentTypeUsed 

Measurement 
equipment type 
used 

Тип обладнання, яке використовується для збору 
необробленої інформації, з якої визначаються 
значення даних , наприклад, "петля", "ANPR" 
(автоматичне  розпізнавання номерних знаків ) 
або "система управління міським трафіком" 
(наприклад, SCOOT). 

0..1 MultilingualStrin
g 

 measurementSide  Measurement 
side  

Сторона дороги, на якій набуваються вимірювання , 
відповідає напрямку дороги. 

0..1 DirectionEnum 

 measurementSiteId
entification 

Measurement 
site 
identification 

Ідентифікація місця вимірювання, що 
використовується системами постачальника або 
споживача. 

0..1 String 

 measurementSiteNa
me  

Measurement 
site name 

Назва місця вимірювання. 0..1 MultilingualStrin
g 

 measurementSiteNu
mberOfLanes 

Measurement 
site number of 
lanes 

Кількість смуг, по яких визначається вимірюване 
значення. 

0..1 NonNegativeInt
eger 

 measurementSiteRe
cordVersionTime 

Measurement 
site record 
version time 

Дата/час, коли була визначена ця версія запису сайту 
вимірювання. Особистість і версія 
вимірювання  записи сайту визначаються 
класом реалізації стереотипу. 

0..1 DateTime 

Measurement
SiteTable  

measurementSiteTa
bleIdentification 

Measurement 
site table 
identification 

Буквено-цифровий ідентифікатор таблиці таблиці 
вимірювань, можливо, читабельний для людини. 

0..1 String 
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Назва класу Назва атрибута Позначення Визначення Множинність Тип 
Measuremen
tSpecificChar
acteristics 

accuracy  Accuracy  Наскільки величина може бути схильна до помилок, 
вимірюється у відсотках від величини даних. 

0..1 Percentage 

 period  Period  Час, що минув між початком і кінцем періоду вибірки 
або вимірювання. Цей елемент може відрізнятися від 
атрибута одиниці; наприклад, погодинний потік можна 
оцінити з 5-хвилинного періоду вимірювання. 

0..1 Seconds 

 smoothingFactor  Smoothing 
factor  

Коефіцієнт, необхідний при 
обчисленні ковзної середньої величини для надання 
конкретних ваг колишньому середньому та 
новим даним. Типова формула: F - коефіцієнт 
згладжування: Нове середнє = (старе середнє) F + 
(нові дані) (1 - F). 

0..1 Float 

 specificLane  Specific lane  Смуга, до якої відноситься конкретне вимірювання на 
місці вимірювання . Це перекриває будь-яку смугу 
руху, вказану для вимірювальної ділянки в цілому. 

0..1 LaneEnum 

 specificMeasureme
ntValueType 

Specific 
measurement 
value type 

Тип цього специфічного вимірювання на місці 
вимірювання. 

1..1 MeasuredOrDe
rivedDataType
Enum 

 

A.3 Словник даних <<datatypes>> для "Measurement Site Table Publication " 

Визначення всіх типів даних, які використовуються в "Measurement Site Table Publication", вже міститься в 
CEN / TS 16157-3. 

A.4 Словник даних <<enumerations >> для "Measurement Site Table Publication" 

Цей пункт містить визначення всіх перерахунків, які використовуються в "Measurement Site Table 
Publication" і ще не містяться в CEN / TS 16157-2.or CEN / TS 16157-3. 
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A.4.1 <<enumeration>> "ComputationMethodEnum" 
Види обчислювальних методів, що використовуються для отримання значень даних для наборів даних. 
 
Таблиця A.4 — Значення, що містяться в переліку "ComputationMethodEnum" 

 
Назва значення у складі переліку Позначення Визначення 

arithmeticAverageOfSamplesBasedOnAFixe
dNumberOfSamples  

Arithmetic average of sample values based on a 
fixed number of samples. 

Середнє арифметичне зразків на основі 
фіксованої кількості зразків 

arithmeticAverageOfSamplesInATimePeriod  Arithmetic average of sample values in a time 
period. 

Середнє арифметичне зразків за проміжок 
часу 

harmonicAverageOfSamplesInATimePeriod  Harmonic average of sample values in a time 
period. 

Гармонічне середнє значення зразків 
за часовий період 

medianOfSamplesInATimePeriod  Median of sample values taken over a time 
period. 

Медіана зразків за часовий період 

movingAverageOfSamples  Moving average of sample values. Ковзна середня кількість зразків 
 

A.4.2 << enumeration>> "MeasuredOrDerivedDataTypeEnum" 
Види вимірюваних або отриманих даних. 
 
Таблиця A.5 — Значення, що містяться в переліку "MeasuredOrDerivedDataTypeEnum" 

 
Назва значення у складі 

переліку 
Позначення Визначення 

humidityInformation  Humidity information  Вимірена або отримана інформація про вологість. 
individualVehicleMeasurements  Individual vehicle measurements  Вимірювані або отримані 

індивідуальні вимірювання транспортного засобу . 
pollutionInformation  Pollution information  Вимірена або отримана інформація про забруднення. 
precipitationInformation  Precipitation information  Вимірена або отримана інформація про опади. 
pressureInformation  Pressure information  Вимірена або отримана інформація про тиск. 
radiationInformation  Radiation information  Вимірена або отримана радіаційна інформація. 
roadSurfaceConditionInformation  Road surface condition information  Інформація про вимірювану чи отриману інформацію 

про стан дорожнього покриття . 
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Назва значення у складі 
переліку 

Позначення Визначення 

temperatureInformation  Temperature information  Вимірена або отримана інформація про температуру. 
trafficConcentration  Traffic concentration  Вимірена або отримана інформація про концентрацію 

трафіку . 
trafficFlow  Traffic flow  Вимірена або отримана інформація про потік трафіку. 
trafficHeadway  Traffic headway  Вимірена або отримана інформація про прохідність руху. 
trafficSpeed  Traffic speed  Вимірена або отримана інформація про швидкість руху. 
trafficStatusInformation  Traffic status information  Вимірена або отримана інформація про стан дорожнього 

руху 
travelTimeInformation  Travel time information  Вимірена або отримана інформація про час подорожі. 
visibilityInformation  Visibility information  Вимірена або отримана інформація про видимість 
windInformation  Wind information  Вимірена або отримана інформація про вітер. 
 
 

A.5 Словник даних для "Measured Data Publication" 

A.5.1 Пакет "BasicData" 

A.5.1.1 Класи пакету "BasicData" 
 

Таблиця A.6 — Класи пакету "BasicData" 

 
Назва класу Позначення Визначення Стереотип Анотація 

BasicData  Basic data  Дані, які або вимірюються, або обчислюються 
(опрацьовуються) одночасно, або за той самий період часу. 

 yes 
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A.5.1.2 Ролі асоціації пакунків "BasicData" 
 

Таблиця A.7 — Асоціації пакету "BasicData" 
 
Назва класу Назва ролі Позначення Визначення Множинність Ціль 

BasicData  pertinentLocation  Pertinent location  Місцеположення (наприклад, ділянка дороги чи 
ділянки), для якого значення або значення 
даних є або мають відношення / доречно. Це 
може відрізнятися від місця розташування 
вимірювальної апаратури (тобто розташування 
місця вимірювання). 

0..1 GroupOfLocation
s 

 

A.5.1.3 Атрибути пакету "BasicData" 
 
Таблиця A.8 — Атрибути пакету "BasicData" 

 
Назва класу Назва атрибута Позначення Визначення Множинність Тип 

BasicData  measurementOrCalculat
edTimePrecision 

Measurement or 
calculated time 
precision 

Точність, з якою задається час 
вимірювання чи обчислення. 

0..1 TimePrecisionEn
um 

 measurementOrCalculati
onPeriod 

Measurement or 
calculation 
period 

Час, що минув між початком і кінцем 
періоду вибірки або вимірювання. Цей 
елемент може відрізнятися від атрибута 
одиниці; наприклад, погодинний потік 
можна оцінити з 5-хвилинного періоду 
вимірювання. 

0..1 Seconds 

 measurementOrCalculati
onTime 

Measurement or 
calculation time 

Момент часу, в який вимірюється 
або обчислюється це конкретне значення 
або набір значень . Це також може бути 
майбутній час, коли прогнозується 
значення даних. 

0..1 DateTime 
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A.5.2 Пакет "Fault" 

A.5.2.1 Класи патету "Fault" 

 

Таблиця A.9 — Класи пакету "Fault" 
 

Назва класу Позначення Визначення Стереотип Анотація 
ElaboratedDataFault  Elaborated data fault  Деталі несправності, про яку повідомляється для пов'язаних 

розроблених даних. 
 no 

Fault  Fault  Інформація про несправність, що стосується конкретного 
обладнання або процесу. 

 no 

MeasurementEquip
mentFault 

Measurement 
equipment fault 

Деталі несправності, про яку повідомляється для відповідного 
вимірювального обладнання. 

 no 

 

A.5.2.2 Асоціації ролей пакета "Fault" 
У пакеті "Fault"немає визначених ролей асоціації. 

A.5.2.3 Атрибути пакета "Fault" 

Таблиця A.10 — Атрибути пакету "Fault" 
 

Назва класу Attribute name Позначення Визначення Множинність Тип 
ElaboratedData
Fault  

elaboratedData
Fault  

Elaborated data 
fault  

Тип несправності, про яку повідомляється 
для зазначених деталізованих даних. 

1..1 ElaboratedDat
aFaultEnum 

Fault  faultCreationTim
e  

Fault creation 
time  

Дата та час, коли спочатку було зафіксовано / 
повідомлено про помилку . 

0..1 DateTime 

 faultDescription  Fault description  Текстовий опис несправності. 0..1 String 
 faultIdentifier  Fault identifier  Унікальний ідентифікатор несправності. 0..1 String 
 faultLastUpdate

Time  
Fault last update 
time  

Дата та час, коли інформація про несправності , 
визначена в цьому випадку, востаннє оновлена. 

1..1 DateTime 
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Назва класу 
Назва 

атрибута 
Позначення Визначення Множинність Тип 

 faultSeverity Fault severity Тяжкість несправності з точки зору того, як це 
впливає на зручність використання обладнання 
або на надійність даних, що створюються 
обладнанням. 

0..1 FaultSeverityE
num 

MeasurementEq
uipmentFault 

measurementEq
uipmentFault 

Measurement 
equipment fault 

Тип несправності, про яку повідомляється 
для зазначеного вимірювального обладнання. 

1..1 Measurement
EquipmentFaul
tEnum 

 

A.5.3 Пакет "IndividualVehicleMeasurements" 

A.5.3.1 Класи пакету "IndividualVehicleMeasurements" 

Таблиця A.11 — Класи пакету "IndividualVehicleMeasurements" 

Назва класу Позначення Визначення Стереотип Анотація 
IndividualVehicleDataV
alues 

Individual vehicle 
data values 

Вимірювані або обчислені значення даних, що 
стосуються окремих транспортних засобів, отриманих 
від детекторів у зазначеному місці вимірювання. 

 no 

 

A.5.3.2 Асоціації пакетів "IndividualVehicleMeasurements" 
Таблиця A.12 — Асоціації пакету "IndividualVehicleMeasurements" 

Назва класу Назва ролі Позначення Визначення Множинність Ціль 
IndividualVehic
leDataValues 

arrivalTime  Arrival time  Час прибуття індивідуального транспортного засобу в зону 
виявлення. 

0..1 DateTimeValu
e 

 distanceGa
p  

Distance gap  Виміряна відстань між передньою частиною цього 
транспортного засобу та задньою частиною попереднього , 
у метрах, у визначеному місці вимірювання. 

0..1 FloatingPointM
etreDistanceV
alue 

 distanceHe
adway  

Distance 
headway  

Виміряна відстань між передньою (відповідно задньою) 
частиною цього транспортного засобу та передньою 
(відповідно задньою) частиною попереднього 
транспортного засобу у зазначеному місці вимірювання. 

0..1 FloatingPointM
etreDistanceV
alue 

 exitTime Exit time Час, коли окремий транспортний засіб залишає зону 
виявлення. 

0..1 DateTimeValu
e 
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Назва класу Назва ролі Позначення Визначення Множинність Ціль 
 individualVe

hicleSpeed  
Individual 
vehicle 
speed  

Виміряна швидкість індивідуального транспортного засобу 
у зазначеному місці вимірювання. 

0..1 SpeedValue 

 passageDur
ationTime  

Passage 
duration time  

Час, що минув між окремим транспортним засобом, який 
входить у зону виявлення та виходить із тієї ж зони 
виявлення, що і 
виявлений датчиками входу та виходу. 

0..1 DurationValue 

 presenceDu
rationTime  

Presence 
duration time  

Проміжок часу, протягом якого транспортний засіб активує 
датчик присутності. 

0..1 DurationValue 

 timeGap  Time gap  Інтервал часу між приїздом фронту цього транспортного 
засобу в точку на проїжджу частину та від’їздом тилу 
до попереднього. 

0..1 DurationValue 

 timeHeadw
ay  

Time 
headway  

Виміряний часовий інтервал 
між приїздом цього транспортного засобу до (або від'їздом 
з) точки на проїжджій частині та попередньою. 

0..1 DurationValue 

 

A.5.3.3 Атрибути пакета "IndividualVehicleMeasurements" 
У пакеті "IndividualVehicleMeasurements" немає визначених атрибутів 
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A.5.4 Пакет "MeasuredDataPublication" 

A.5.4.1 Класи пакету "MeasuredDataPublication" 

Таблиця A.13 — Класи пакету "MeasuredDataPublication" 

Назва класу Позначення Визначення Стереотип Анотація 
LocationCharact
eristicsOverride 

Location characteristics 
override 

Характеристики місця, які переосмислюють значення, встановлені у 
зазначеній точці вимірювання. 

 no 

MeasuredDataP
ublication 

Measured data 
publication 

Публікація, що містить один або більше наборів даних вимірювань, 
кожен набір вимірюється на одному місці вимірювання. 

 no 

MeasuredValue  Measured value  Містить необов'язкові характеристики для конкретного вимірюваного 
значення (індексованого таким чином, щоб відповідати визначеним 
характеристикам вимірювання на згаданому місці вимірювання), які 
перевищують статичні характеристики, визначені в 
MeasurementSiteTable. 

 no 

SiteMeasureme
nts  

Site measurements  Набір даних про вимірювання, отриманий з конкретного місця 
вимірювання. 

 no 

 

A.5.4.2 Ролі асоціацій пакету "MeasuredDataPublication" 
Немає визначених ролей асоціації в пакеті "MeasuredDataPublication" . 

A.5.4.3 Атрибути пакету "MeasuredDataPublication" 

Таблиця A.14 — Атрибути пакету "MeasuredDataPublication" 
Назва класу Назва атрибута Позначення Визначення Множинність Тип 

LocationCharact
eristicsOverride 

measurementLan
esOverride 

Measurement 
lanes override 

Переорієнтування на цей єдиний екземпляр вимірюваної 
величини на смугу, задану для набору вимірювань. 

0..1 LaneEnum 

 reversedFlow Reversed flow Вказує, що напрямок потоку для вимірюваної смуги 
(смуг) є зворотним від нормального напрямку руху 
потоку. За замовчуванням - "ні", що вказує на те, що 
потік трафіку є в нормальному значенні, як визначено 
опорною точкою вимірювання. 

0..1 Boolean 

MeasuredDataP
ublication 

measurementSite
TableReference 

Measurement site 
table reference 

Посилання на розроблену таблицю сайту з 
вимірюваннями. 

1..1 Versioned
Reference 
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Назва класу Назва атрибута Позначення Визначення Множинність Тип 
MeasuredValue measurementEqu

ipmentTypeUsed 
Measurement 
equipment type 
used 

Тип обладнання, яке використовується для 
збору необробленої інформації, з якої визначаються 
значення даних , наприклад, "петля", 
"ANPR" (автоматичне розпізнавання номерних знаків ) 
або "система управління міським трафіком" 
(наприклад, SCOOT). 

0..1 Multilingua
lString 

SiteMeasureme
nts 

measurementSite
Reference 

Measurement site 
reference 

Посилання на версійний запис вимірювальної площадки, 
визначений у таблиці вимірювального вузла . 

1..1 Versioned
Reference 

 measurementTim
eDefault 

Measurement 
time default 

Час, пов'язаний з набором вимірювань. Це може бути 
час початку, кінця або середина періоду вимірювання. 

1..1 DateTime 

 

A.5.5 Пакет "TrafficConcentration"  

A.5.5.1 Класи пакету "TrafficConcentration" 

Таблиця A.15 — Класи пакету "TrafficConcentration" 
 

Назва класу Позначення Визначення Стереотип Анотація 

TrafficConcentration  Traffic concentration  
Усереднені вимірювання або розрахунки концентрації руху. 
  

no 
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A.5.5.2 Ролі асоціацій пакетів "TrafficConcentration" 

Таблиця A.16 — Асоціації пакету "TrafficConcentration" 
 

Назва класу Назва ролі Позначення Визначення Множинність Ціль 
TrafficConcentration  concentration  Concentration  Усереднене вимірювання або 

розрахунок концентрації транспортних засобів 
у зазначеному місці вимірювання. 

0..1 Concentra
tionOfVehi
clesValue 

 occupancy Occupancy Усереднене вимірювання або обчислення відсотка 
часу, який ділянка дороги на зазначеному місці 
вимірювання зайнята транспортними засобами. 

0..1 Percentag
eValue 

 

A.5.5.3 Атрибути пакету "TrafficConcentration" 
 У пакеті "TrafficConcentration" не визначені атрибути. 

A.5.6 Пакет "TrafficData"  

A.5.6.1 Класи пакетів "TrafficData" 

Таблиця A.17 — Класи пакету "TrafficData" 
 

Назва класу Позначення Визначення Стереотип Анотація 
TrafficData  Traffic data  Вимірювані або отримані значення, що стосуються руху 

транспорту або окремих транспортних засобів на певній 
ділянці або в певній точці дорожньої мережі. 
 

 yes 
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A.5.6.2 Асоціації пакунків "TrafficData" 

Таблиця A.18 — Асоціації пакету "TrafficData" 

Назва класу Назва ролі Позначення Визначення Множинність Ціль 
TrafficData  forVehiclesWith

CharacteristicsO
f 

For vehicles with 
characteristics of 

Використовується для визначення характеристик 
транспортного засобу, до яких TrafficValue 
застосовується головним чином у Розроблених 
публікаціях даних, але також може 
використовуватися в публікаціях вимірюваних 
даних для зміни характеристик транспортних 
засобів, визначених для місця вимірювання. 
 

0..1 VehicleCharacte
ristics 

 

A.5.6.3 Атрибути пакету "TrafficData" 
 У пакеті "TrafficData" не визначені атрибути. 

A.5.7 Пакет "TrafficFlow" 

A.5.7.1 Класи пакетів "TrafficFlow" 

Таблиця A.19 — Класи пакету "TrafficFlow" 
 

Назва класу Позначення Визначення Стереотип Анотація 

TrafficFlow  Traffic flow  
Усереднені вимірювання або розрахунки швидкості руху 
потоку.  

no 
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A.5.7.2 Ролі асоціації пакетів "TrafficFlow" 

Таблиця A.20 — Асоціації пакету "TrafficFlow" 

Назва класу Назва ролі Позначення Визначення Множинність Ціль 
TrafficFlow  axleFlow  Axle flow  Усереднене вимірювання або 

розрахунок швидкості потоку, визначене у 
кількості осей транспортного засобу, що 
проходить вказане місце вимірювання. 

0..1 AxleFlowValue 

 pcuFlow  PCU flow  Усереднене вимірювання або 
розрахунок швидкості потоку, визначене у 
кількості одиниць легкових автомобілів, які 
проходять вказане місце вимірювання. 

0..1 PcuFlowValue 

 percentageLongV
ehicles 

Percentage long 
vehicles 

Усереднене вимірювання або 
обчислення відсотка тривалих транспортних 
засобів, що містяться в потоці руху на 
зазначеному місці вимірювання. 

0..1 PercentageValue 

 vehicleFlow  Vehicle flow  Усереднене вимірювання витрати потоку, 
визначене у кількості транспортних засобів, 
що проходять через вказане місце вимірювання. 

0..1 VehicleFlowValue 

 

A.5.7.3 Атрибути пакету "TrafficFlow"  
У пакеті "TrafficFlow" не визначені атрибути. 

A.5.8 Пакет " TrafficHeadway"  

A.5.8.1 Класи пакетів "TrafficHeadway" 

Таблиця A.21 — Класи пакету "TrafficHeadway" 

Назва класу Позначення Визначення Стереотип Анотація 
TrafficHeadway  Traffic headway  Усереднені вимірювання або розрахунки проїзду, тобто відстань 

або часовий проміжок між передньою частиною транспортного 
засобу та передньою частиною транспортного засобу, що 
знаходиться безпосередньо за нею. 

 no 
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A.5.8.2 Ролі асоціації пакетів "TrafficHeadway" 

Таблиця A.22 — Асоціації пакету "TrafficHeadway" 
Назва класу Назва ролі Позначення Визначення Множинність Ціль 

TrafficHeadway  averageDistanc
eHeadway 

Average 
distance 
headway 

Середня відстань між передньою частиною транспортного 
засобу та передньою частиною 
попереднього транспортного засобу, що знаходиться 
безпосередньо за нею, в середньому для всіх 
транспортних засобів протягом визначеного періоду 
вимірювання у зазначеному місці вимірювання. 

0..1 FloatingPoi
ntMetreDist
anceValue 

 averageTimeHe
adway 

Average time 
headway 

Середня різниця у часі між передньою частиною 
транспортного засобу та передньою частиною 
транспортного засобу, що знаходиться безпосередньо за 
нею, усереднена для всіх транспортних засобів протягом 
визначеного періоду вимірювання у визначеному місці 
вимірювання. 

0..1 DurationVal
ue 

 

A.5.8.3 Атрибути пакету "TrafficHeadway" 
У пакеті "TrafficHeadway" немає визначених атрибутів. 

A.5.9 Пакет "TrafficSpeed" 

A.5.9.1 Класи пакетів "TrafficSpeed" 

Таблиця A.23 — Класи пакету “TrafficSpeed” 
Назва класу Позначення Визначення Стереотип Анотація 

SpeedPercentile  Speed percentile  Відомості про відсоток (з набору спостереження) 
транспортних засобів, швидкість яких падає нижче 
зазначеного значення. 

 no 

TrafficSpeed  Traffic speed  Усереднені вимірювання або розрахунки швидкості руху.  no 
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A.5.9.2 Ролі асоціації пакетів "TrafficSpeed" 

Таблиця A.24 — Асоціації пакету "TrafficSpeed" 
Назва класу Назва ролі Позначення Визначення Множинність Ціль 

SpeedPercentile  speedPercentile  Speed 
percentile  

Швидкість, нижче 
якої подорожує асоційований відсоток 
транспортних засобів у наборі вимірювань . 

1..1 SpeedValue 

 vehiclePercentage Vehicle 
percentage 

Відсоток транспортних засобів із набору 
спостереження, швидкість якого падає 
нижче зазначеної швидкості 
(швидкістьPercentile). 

1..1 PercentageValu
e 

TrafficSpeed  averageVehicleSpeed  Average 
vehicle speed  

Усереднене вимірювання або 
розрахунок швидкості руху транспортних 
засобів у зазначеному місці. 

0..1 SpeedValue 

 

A.5.9.3 Атрибути пакету "TrafficSpeed"  
У пакеті "TrafficSpeed" немає визначених атрибутів. 

A.5.10 Пакет "TrafficStatus" 
A.5.10.1 Класи пакетів "TrafficStatus" 
Таблиця A.25 — Класи пакету "TrafficStatus" 

Назва класу Позначення Визначення Стереотип Анотація 

TrafficStatus  Traffic status  
Стан дорожнього руху на певній ділянці або в певній точці 
дорожньої мережі.  

no 

 

A.5.10.2 Ролі асоціації пакетів "TrafficStatus" 
Таблиця A.26 — Асоціації пакету "TrafficStatus" 

Назва класу Назва ролі Позначення Визначення Множинність Ціль 

TrafficStatus  trafficStatus  Traffic status  
Status of traffic conditions on the identified 
section of road in the specified direction. 

0..1 
TrafficStatusValu
e 
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A.5.10.3 Атрибути пакету "TrafficStatus" 

Таблиця A.27 — Атрибути пакету "TrafficStatus 
 

Назва класу Назва атрибута Позначення Визначення Множинність Тип 
TrafficStatus  trafficTrendType  Traffic trend type  Характеристика тенденції дорожнього 

руху в зазначеному місці та напрямку. 
0..1 TrafficTrendTyp

eEnum 
 

A.5.11 Пакет "TravelTimeData" 

A.5.11.1 Класи пакетів "TravelTimeData" 

Таблиця A.28 — Класи пакету "TravelTimeData" 

Назва класу Позначення Визначення Стереотип Анотація 
TravelTimeData  Travel time data  Отримана / обчислена інформація про час подорожі, що 

стосується лінійної ділянки дорожньої мережі. Якщо 
використовується в ElaboratedData з атрибутом 
'прогнозування', встановленим на 'true', час у дорозі - це 
прогноз для транспортного засобу на початку вказаного 
місця. Якщо використовується в межах MeasuredValue або 
ElaboratedData з атрибутом 'прогноз', встановленим на 
'false', час у дорозі - це розрахунок або вимірювання 
з транспортних засобів у кінці зазначеного місця 
 

 no 
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A.5.11.2 Ролі асоціації пакетів "TravelTimeData" 
Таблиця A.29 — Асоціації пакету "TravelTimeData" 

Назва класу Назва ролі Позначення Визначення Множинність Ціль 
TravelTimeData  freeFlowSpeed  Free flow speed  Швидкість вільного потоку, 

очікувана в ідеальних умовах, що 
відповідає 
режиму freeFlowTravelTime. 

0..1 SpeedValue 

 freeFlowTravelTime  Free flow travel 
time  

Час у дорозі, який можна 
очікувати при ідеальних умовах 
вільного потоку. 

0..1 DurationValue 

 normallyExpectedTrave 
lTime 

Normally 
expected 
travel time 

Час подорожі, який очікується 
на даний період (наприклад, дата / 
час, стан відпустки тощо) та будь-
які відомі квазістатичні 
умови (наприклад, довгострокові 
дорожні роботи). Це 
значення випливає з історичного 
аналізу. 

0..1 DurationValue 

 travelTime  Travel time  Отримана / 
обчислена інформація про час 
подорожі, що стосується певної 
групи місць. 

0..1 DurationValue 

 

A.5.11.3 Атрибути пакету "TravelTimeData" 
Таблиця A.30 — Атрибути пакету "TravelTimeData" 

Назва класу Назва атрибута Позначення Визначення 
Множинні

сть 
Тип 

TravelTimeDat
a  

travelTimeTrendT
ype  

Travel time trend type  Поточна тенденція часу подорожі між 
визначеними місцями у вказаному напрямку. 

0..1 TravelTimeTrendTy
peEnum 

 travelTimeType  Travel time type  Вказівка способу виведення часу подорожі . 0..1 TravelTimeTypeEn
um 

 vehicleType  Vehicle type  Тип транспортного засобу. 0..* VehicleTypeEnum 
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A.5.12 Пакет "WeatherData"  

A.5.12.1 Класи пакетів "WeatherData" 

Таблиця A.31 — Класи пакету "WeatherData" 
Назва класу Позначення Визначення Стереотип Анотація 

HumidityInformation  Humidity information  Вимірювання атмосферної вологості.  no 
PollutionInformation  Pollution information  Вимірювання забруднення атмосфери.  no 
PrecipitationInformation  Precipitation 

information 
Вимірювання опадів.  no 

RoadSurfaceConditionI 
nformation 

Road surface 
condition information 

Вимірювання стану дорожнього покриття, пов'язаних 
з погодою. 

 no 

TemperatureInformation Temperature 
information 

Вимірювання температури атмосфери.  no 

VisibilityInformation  Visibility information  Вимірювання атмосферної видимості.  no 
WeatherData  Weather data  Вимірені або отримані значення, що стосуються погоди в 

певному місці чи локації. 
 yes 

WindInformation  Wind information  Вимірювання вітрових умов.  no 
 

A.5.12.2 Ролі асоціації пакунків "WeatherData"  
У пакеті "WeatherData" немає визначених ролей асоціації 
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A.5.12.3 Атрибути пакету "WeatherData" 
Таблиця A.32 — Атрибути пакету "WeatherData" 

Назва класу Назва атрибута Позначення Визначення 
Множинніст

ь 
Тип 

PrecipitationInformati
on  

noPrecipitation  No precipitation  Вказівка на наявність опадів 
чи ні. Правда вказує, 
що опадів немає . 

0..1 Boolean 

RoadSurfaceConditio
nInformation 

weatherRelatedRo
adConditionType 

Weather related 
road condition type 

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

0..* WeatherRelated 
RoadConditionT
ypeEnum 

 

A.6 Словник даних <<datatype>> для " Measured Data Publication" 

Визначення всіх типів даних, які використовуються в " Measured Data Publication ", вже міститься в CEN / 

TS 16157-3. 

A.7 Словник даних <<enumerations>> для "Measured Data Publication" 

Цей пункт містить визначення всіх перерахувань, які використовуються в " Measured Data Publication ". 
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A.7.1 <<enumerations>> "ElaboratedDataFaultEnum" 
Типи розроблених даних помилок. 

Таблиця A.33 — Значення, що містяться в перерахунку "ElaboratedDataFaultEnum" 
 

Назва значення у складі 
переліку 

Позначення Визначення 

intermittentDataValues  Intermittent data values  Значення даних виробляються з 
періодичними інтервалами, які не 
відповідають очікуваному інтервалу звітності. 

noDataValuesAvailable  No data values available  Наразі не доступні розроблені значення даних. 
other  Other  Інше, ніж визначено в цьому перерахунку. 
spuriousUnreliableDataValues  Spurious unreliable data values  Створюються хибні або недостовірні значення даних 

. 
unspecifiedOrUnknownFault  Unspecified or unknown fault  Невстановлена або невідома несправність існує в 

процесі, який генерує розроблені дані. 
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A.7.2<< enumerations >> "FaultSeverityEnum" 
Класифікація ступеня вираженості несправностей 
 
Таблиця A.34 — Значення, що містяться в перерахунку "FaultSeverityEnum" 

 
Назва значення у складі 

переліку 
Позначення Визначення 

high  High  Несправність має високу ступінь тяжкості, що призведе 
до непридатності обладнання або будь-яких даних, 
створених цим обладнанням, не матиме ніякої цінності. 

low  Low  Несправність має низьку вираженість і має лише 
обмежений вплив на зручність використання 
обладнання або значення даних, що генеруються 
обладнанням. 

medium  Medium  Несправність середньої тяжкості, що 
істотно обмежить зручність використання 
обладнання або знецінить корисність даних, 
створених обладнанням. 

unknown  Unknown  Несправність невідомої тяжкості, а тому її 
вплив на зручність використання обладнання або 
корисність даних, що генеруються 
обладнанням, неможливо оцінити. 
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A.7.3 Типи << enumerations >> "MeasurementEquipmentFaultEnum" 
Види несправностей вимірювальної апаратури. 
 
Таблиця A.35 — Значення, що містяться в перерахунку "MeasurementEquipmentFaultEnum" 

Назва значення у складі 
переліку 

Позначення Визначення 

intermittentDataValues  Intermittent data values  Значення даних виробляються з періодичними інтервалами, 
які не відповідають очікуваному інтервалу звітності. 

noDataValuesAvailable  No data values available  Наразі виміряних значень даних немає. 
other  Other  Інше, ніж визначено в цьому перерахунку. 
spuriousUnreliableDataValues  Spurious unreliable data values  Створюються хибні або недостовірні значення даних 

. 
unspecifiedOrUnknownFault  Unspecified or unknown fault  Невизначена або невідома несправність існує в 

вимірювальному обладнанні. 
 

A.7.4 Список << enumerations >> «TimePrecisionEnum»  
Перелік вказівок, до яких можна вказати час. 
 
Таблиця A.36 — Значення, що містяться в перерахунку "TimePrecisionEnum" 

Назва значення у складі 
переліку 

Позначення Визначення 

halfHour  Half hour  Час відводиться найближчі півгодини. 
hour  Hour  Час, заданий найближчій годині. 
minute  Minute  Час відводиться на найближчу хвилину. 
quarterHour  Quarter hour  Час відводиться найближчій чверті години. 
second  Second  Час відводиться найближчій секунді. 
tenthsOfSecond  Tenths of second  Час відводиться найближчій десятій секунді. 
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A.7.5 << enumerations >> "TravelTimeTrendTypeEnum" 
Перелік термінів, що використовуються для опису тенденції у часі подорожей. 

 
Таблиця A.37 — Значення, що містяться в переліку "TravelTimeTrendTypeEnum" 

Назва значення у складі 
переліку 

Позначення Визначення 

decreasing  Decreasing  Час подорожі скорочується. 
increasing  Increasing  Час подорожі збільшується. 
stable  Stable  Часи в дорозі стабільні. 
 

A.7.6 << enumerations >> "TravelTimeTypeEnum"  
Перелік способів, за якими можна визначити час подорожі. 
 
Таблиця A.38 — Значення, що містяться в перерахунку "TravelTimeTypeEnum" 

Назва значення у складі 
переліку 

Позначення Визначення 

best Best  Час у дорозі виходить із найкращого з 
моніторингового зразка. 

estimated  Estimated  Час у дорозі базується на профілі попередніх 
спостережень або моделі, без використання 
поточних вимірювань 

instantaneous  Instantaneous  Час у дорозі - це відміряний час для 
щойно завершеної подорожі 

reconstituted  Reconstituted  Час у дорозі базується на поєднанні 
поточних вимірювань та історичного профілю 
або моделі руху . 
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A.8 Словник даних для "Elaborated Data Publication" 

A.8.1 Пакет "ElaboratedData"  

A.8.1.1 “Класи пакетів "ElaboratedData" 
Таблиця A.39 — Класи пакету "ElaboratedData" 

Назва класу Позначення Визначення Стереотип Анотація 
ElaboratedData  Elaborated data  Екземпляр даних, отриманих / обчислених за допомогою одного 

або декількох вимірювань протягом певного періоду часу. Це 
може бути поточне значення або прогнозоване значення, 
передбачене за результатами історичних вимірювань. 

 no 

 

A.8.1.2 Ролі асоціації пакунків "ElaboratedData"  
У пакеті "ElaboratedData" немає визначених ролей асоціацій. 

A.8.1.3 Атрибути пакета "ElaboratedData" 
Таблиця A.40 — Атрибути пакету "ElaboratedData" 

Назва класу Назва атрибута Позначення Визначення Множинність Тип 
ElaboratedData  forecast  Forecast  Вказівка того, чи є ці розроблені 

дані прогнозом (вірно = прогноз). 
0..1 Boolean 

 

A.8.2 Пакет "ElaboratedDataPublication"  
A.8.2.1 Класи пакетів "ElaboratedDataPublication" 
Таблиця A.41 — Класи пакету "ElaboratedDataPublication" 

Назва класу Позначення Визначення Стереотип Анотація 
ElaboratedDataPubli
cation 

Elaborated data 
publication 

Видання, що містить один або кілька розроблених наборів даних.  no 

ReferenceSettings  Reference settings  Визначення значення за замовчуванням для стану руху в групі 
заздалегідь визначених місць дорожньої мережі. Тільки тоді, коли 
стан трафіку відрізняється від цього значення в розташуванні в 
групі, потрібно надіслати значення. 

 no 



прДСТУ CEN/TS 16157-5:20ХХ  

72 
 

A.8.2.2 Ролі асоціації пакета "ElaboratedDataPublication" 
Немає визначених ролей асоціацій у пакеті "ElaboratedDataPublication". 

A.8.2.3 Атрибути пакету "ElaboratedDataPublication" 
Таблиця A.42 — Атрибути пакету "ElaboratedDataPublication" 

Назва класу Назва атрибута Позначення Визначення Множинність Тип 
ElaboratedDataPublicat
ion 

forecastDefault  Forecast default  Значення за замовчуванням для 
публікації на час розроблені , чи 
є дані прогнозу (істина = 
прогноз). 

0..1 Boolean 

 periodDefault  Period default  Значення за замовчуванням для 
публікації часу, що минув між 
початком і кінцем періоду вибірки 
або вимірювання . Цей елемент 
може відрізнятися 
від атрибута одиниці ; наприклад, 
погодинний потік можна оцінити з 
5-
хвилинного періоду вимірювання. 

0..1 Seconds 

 timeDefault  Time default  За замовчуванням для публікації 
часу, в який були обчислені / 
отримані значення. 

0..1 DateTime 

ReferenceSettings  predefinedNonOrdered
LocationGroupReferenc
e 

Predefined non 
ordered 
location group 
reference 

Посилання на переорієнтований 
екземпляр заздалегідь 
визначеної групи, що не 
впорядковується, як визначено у 
загальнодоступній публікації . 
 

0..1 VersionedRefere
nce 

 trafficStatusDefault Traffic status 
default 

Значення за замовчуванням 
статусу трафіку, яке 
може вважатись застосованим до 
місць, визначених відповідним 
заздалегідь встановленим 
набором місцеположення. 

0..1 TrafficStatusEnu 
m 
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A.8.3 Пакет "Fault"  

A.8.3.1 Класи пакетів "Fault" 
Таблиця A.43 — Класи пакету "Fault" 

Назва класу Позначення Визначення Стереотип Анотація 
ElaboratedDataFault  Elaborated data fault  Деталі несправності, про яку повідомляється для 

пов'язаних розроблених даних. 
 no 

Fault  Fault  Інформація про несправність, що стосується конкретного 
обладнання або процесу. 

 no 

 

A.8.3.2 Асоціації ролей пакета " Fault " 
У пакеті " Fault " немає визначених ролей асоціації. 

A.8.3.3 Атрибути пакета " Fault " 
Таблиця A.44 — Атрибути пакету " Fault " 

Назва класу 
Назва 

атрибута 
Позначення Визначення Множинність Тип 

ElaboratedDataFault  elaboratedDataF
ault  

Elaborated data 
fault  

Тип несправності, про яку 
повідомляється для зазначених 
деталізованих даних. 

1..1 ElaboratedDataF 
aultEnum 

Fault  faultCreationTim
e  

Fault creation time  Дата та час, 
коли спочатку було зафіксовано / 
повідомлено про помилку . 

0..1 DateTime 

 faultDescription  Fault description  Текстовий опис несправності. 0..1 String 
 faultIdentifier  Fault identifier  Унікальний ідентифікатор несправності. 0..1 String 
 faultLastUpdate

Time  
Fault last update 
time  

Дата та час, коли 
інформація про несправності , визначена 
в цьому випадку, востаннє оновлена. 

1..1 DateTime 

 faultSeverity  Fault severity  Тяжкість несправності з точки зору того, 
як це впливає на зручність використання 
обладнання або на надійність даних, що 
створюються обладнанням. 

0..1 FaultSeverityEnu 
m 
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A.9 Словник даних <<datatype>> для "Elaborated Data Publication " 

Визначення всіх типів даних, які використовуються в "Elaborated Data Publication ", вже міститься в CEN / 

TS 16157-3. 
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ДОДАТОК B 

(обов’язковий) 

Відображення XML схеми для “MeasurementSiteTablePublication” 

 
B.1 Огляд 

Цей додаток використовують при використанні кодування XML. 

Як вказано в CEN/TS 16157-1, ця схема може бути розширена за допомогою Extensions. Таке 

розширення потрібно використовувати з дотриманням вимог, що вказані в п.8 та Додотку D CEN/TS 16157-1. 

 Представлені дані, що підтверджують відповідність цієї частини і, зокрема, цього Додатка, повинні мати 

позитивну реакцію на схему, зазначену в цьому Додатку, включаючи будь-які допустимі розширення. 

 
B.2 Схема XML  

 

<?xml version="1.0" encoding = "utf-8" standalone = "no"?> 
<xs:schema xmlns:D2LogicalModel="http://datex2.eu/schema/2/2_0" xmlns:xs = "http://www.w3.org/2001/XMLSchema" 
targetNamespace = "http://datex2.eu/schema/2/2_0" elementFormDefault = "qualified" 
attributeFormDefault = "unqualified" version = "2.0"> 
    <xs:complexType name="_ExtensionType"> 
        <xs:sequence> 
            <xs:any namespace="##any" processContents = "lax" minOccurs = "0" maxOccurs = "unbounded"/> 
        </xs:sequence> 
    </xs:complexType> 
    <xs:complexType name="_MeasurementSiteRecordIndexMeasurementSpecificCharacteristics"> 
        <xs:sequence> 
            <xs:element name="measurementSpecificCharacteristics" type = "D2LogicalModel:MeasurementSpecificCharacteristics"/> 
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        </xs:sequence> 
        <xs:attribute name="index" type = "xs:int" use = "required"/> 
    </xs:complexType> 
    <xs:simpleType name="AreaOfInterestEnum"> 
        <xs:restriction base="xs:string"> 
            <xs:enumeration value="continentWide"/> 
            <xs:enumeration value="national"/> 
            <xs:enumeration value="neighbouringCountries"/> 
            <xs:enumeration value="notSpecified"/> 
            <xs:enumeration value="regional"/> 
        </xs:restriction> 
    </xs:simpleType> 
    <xs:simpleType name="ComparisonOperatorEnum"> 
        <xs:restriction base="xs:string"> 
            <xs:enumeration value="equalTo"/> 
            <xs:enumeration value="greaterThan"/> 
            <xs:enumeration value="greaterThanOrEqualTo"/> 
            <xs:enumeration value="lessThan"/> 
            <xs:enumeration value="lessThanOrEqualTo"/> 
        </xs:restriction> 
    </xs:simpleType> 
    <xs:simpleType name="ComputationMethodEnum"> 
        <xs:restriction base="xs:string"> 
            <xs:enumeration value="arithmeticAverageOfSamplesBasedOnAFixedNumberOfSamples"/> 
            <xs:enumeration value="arithmeticAverageOfSamplesInATimePeriod"/> 
            <xs:enumeration value="harmonicAverageOfSamplesInATimePeriod"/> 
            <xs:enumeration value="medianOfSamplesInATimePeriod"/> 
            <xs:enumeration value="movingAverageOfSamples"/> 
        </xs:restriction> 
    </xs:simpleType> 
    <xs:simpleType name="ConfidentialityValueEnum"> 
        <xs:restriction base="xs:string"> 
            <xs:enumeration value="internalUse"/> 



прДСТУ CEN/TS 16157-5:20ХХ  

77 
 

            <xs:enumeration value="noRestriction"/> 
            <xs:enumeration value="restrictedToAuthorities"/> 
            <xs:enumeration value="restrictedToAuthoritiesAndTrafficOperators"/> 
            <xs:enumeration value="restrictedToAuthoritiesTrafficOperatorsAndPublishers"/> 
            <xs:enumeration value="restrictedToAuthoritiesTrafficOperatorsAndVms"/> 
        </xs:restriction> 
    </xs:simpleType> 
    <xs:simpleType name="DateTime"> 
        <xs:restriction base="xs:dateTime"/> 
    </xs:simpleType> 
    <xs:simpleType name="DirectionEnum"> 
        <xs:restriction base="xs:string"> 
            <xs:enumeration value="allDirections"/> 
            <xs:enumeration value="bothWays"/> 
            <xs:enumeration value="clockwise"/> 
            <xs:enumeration value="anticlockwise"/> 
            <xs:enumeration value="innerRing"/> 
            <xs:enumeration value="outerRing"/> 
            <xs:enumeration value="northBound"/> 
            <xs:enumeration value="northEastBound"/> 
            <xs:enumeration value="eastBound"/> 
            <xs:enumeration value="southEastBound"/> 
            <xs:enumeration value="southBound"/> 
            <xs:enumeration value="southWestBound"/> 
            <xs:enumeration value="westBound"/> 
            <xs:enumeration value="northWestBound"/> 
            <xs:enumeration value="inboundTowardsTown"/> 
            <xs:enumeration value="outboundFromTown"/> 
            <xs:enumeration value="unknown"/> 
            <xs:enumeration value="opposite"/> 
            <xs:enumeration value="other"/> 
        </xs:restriction> 
    </xs:simpleType> 
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    <xs:simpleType name="Float"> 
        <xs:restriction base="xs:float"/> 
    </xs:simpleType> 
    <xs:simpleType name="FuelTypeEnum"> 
        <xs:restriction base="xs:string"> 
            <xs:enumeration value="battery"/> 
            <xs:enumeration value="biodiesel"/> 
            <xs:enumeration value="diesel"/> 
            <xs:enumeration value="dieselBatteryHybrid"/> 
            <xs:enumeration value="ethanol"/> 
            <xs:enumeration value="hydrogen"/> 
            <xs:enumeration value="liquidGas"/> 
            <xs:enumeration value="lpg"/> 
            <xs:enumeration value="methane"/> 
            <xs:enumeration value="petrol"/> 
            <xs:enumeration value="petrolBatteryHybrid"/> 
        </xs:restriction> 
    </xs:simpleType> 
    <xs:complexType name="GrossWeightCharacteristic"> 
        <xs:sequence> 
            <xs:element name="comparisonOperator" type = "D2LogicalModel:ComparisonOperatorEnum"/> 
            <xs:element name="grossVehicleWeight" type = "D2LogicalModel:Tonnes"/> 
            <xs:element name="grossWeightCharacteristicExtension" type = "D2LogicalModel:_ExtensionType" minOccurs = "0"/> 
        </xs:sequence> 
    </xs:complexType> 
    <xs:complexType name="GroupOfLocations" abstract = "true"> 
        <xs:sequence> 
            <xs:element name="groupOfLocationsExtension" type = "D2LogicalModel:_ExtensionType" minOccurs = "0"/> 
        </xs:sequence> 
    </xs:complexType> 
    <xs:complexType name="HeaderInformation"> 
        <xs:sequence> 
            <xs:element name="areaOfInterest" type = "D2LogicalModel:AreaOfInterestEnum" minOccurs = "0"/> 
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            <xs:element name="confidentiality" type = "D2LogicalModel:ConfidentialityValueEnum"/> 
            <xs:element name="informationStatus" type = "D2LogicalModel:InformationStatusEnum"/> 
            <xs:element name="urgency" type = "D2LogicalModel:UrgencyEnum" minOccurs = "0"/> 
            <xs:element name="headerInformationExtension" type = "D2LogicalModel:_ExtensionType" minOccurs = "0"/> 
        </xs:sequence> 
    </xs:complexType> 
    <xs:complexType name="HeaviestAxleWeightCharacteristic"> 
        <xs:sequence> 
            <xs:element name="comparisonOperator" type = "D2LogicalModel:ComparisonOperatorEnum"/> 
            <xs:element name="heaviestAxleWeight" type = "D2LogicalModel:Tonnes"/> 
            <xs:element name="heaviestAxleWeightCharacteristicExtension" type = "D2LogicalModel:_ExtensionType" minOccurs = "0"/> 
        </xs:sequence> 
    </xs:complexType> 
    <xs:complexType name="HeightCharacteristic"> 
        <xs:sequence> 
            <xs:element name="comparisonOperator" type = "D2LogicalModel:ComparisonOperatorEnum"/> 
            <xs:element name="vehicleHeight" type = "D2LogicalModel:MetresAsFloat"/> 
            <xs:element name="heightCharacteristicExtension" type = "D2LogicalModel:_ExtensionType" minOccurs = "0"/> 
        </xs:sequence> 
    </xs:complexType> 
    <xs:simpleType name="InformationStatusEnum"> 
        <xs:restriction base="xs:string"> 
            <xs:enumeration value="real"/> 
            <xs:enumeration value="securityExercise"/> 
            <xs:enumeration value="technicalExercise"/> 
            <xs:enumeration value="test"/> 
        </xs:restriction> 
    </xs:simpleType> 
    <xs:simpleType name="LaneEnum"> 
        <xs:restriction base="xs:string"> 
            <xs:enumeration value="allLanesCompleteCarriageway"/> 
            <xs:enumeration value="busLane"/> 
            <xs:enumeration value="busStop"/> 
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            <xs:enumeration value="carPoolLane"/> 
            <xs:enumeration value="centralReservation"/> 
            <xs:enumeration value="crawlerLane"/> 
            <xs:enumeration value="emergencyLane"/> 
            <xs:enumeration value="escapeLane"/> 
            <xs:enumeration value="expressLane"/> 
            <xs:enumeration value="hardShoulder"/> 
            <xs:enumeration value="heavyVehicleLane"/> 
            <xs:enumeration value="lane1"/> 
            <xs:enumeration value="lane2"/> 
            <xs:enumeration value="lane3"/> 
            <xs:enumeration value="lane4"/> 
            <xs:enumeration value="lane5"/> 
            <xs:enumeration value="lane6"/> 
            <xs:enumeration value="lane7"/> 
            <xs:enumeration value="lane8"/> 
            <xs:enumeration value="lane9"/> 
            <xs:enumeration value="layBy"/> 
            <xs:enumeration value="leftHandTurningLane"/> 
            <xs:enumeration value="leftLane"/> 
            <xs:enumeration value="localTrafficLane"/> 
            <xs:enumeration value="middleLane"/> 
            <xs:enumeration value="opposingLanes"/> 
            <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"/> 
            <xs:enumeration value="turningLane"/> 
            <xs:enumeration value="verge"/> 
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        </xs:restriction> 
    </xs:simpleType> 
    <xs:complexType name="LengthCharacteristic"> 
        <xs:sequence> 
            <xs:element name="comparisonOperator" type = "D2LogicalModel:ComparisonOperatorEnum"/> 
            <xs:element name="vehicleLength" type = "D2LogicalModel:MetresAsFloat"/> 
            <xs:element name="lengthCharacteristicExtension" type = "D2LogicalModel:_ExtensionType" minOccurs = "0"/> 
        </xs:sequence> 
    </xs:complexType> 
    <xs:simpleType name="LoadTypeEnum"> 
        <xs:restriction base="xs:string"> 
            <xs:enumeration value="abnormalLoad"/> 
            <xs:enumeration value="ammunition"/> 
            <xs:enumeration value="chemicals"/> 
            <xs:enumeration value="combustibleMaterials"/> 
            <xs:enumeration value="corrosiveMaterials"/> 
            <xs:enumeration value="debris"/> 
            <xs:enumeration value="empty"/> 
            <xs:enumeration value="explosiveMaterials"/> 
            <xs:enumeration value="extraHighLoad"/> 
            <xs:enumeration value="extraLongLoad"/> 
            <xs:enumeration value="extraWideLoad"/> 
            <xs:enumeration value="fuel"/> 
            <xs:enumeration value="glass"/> 
            <xs:enumeration value="goods"/> 
            <xs:enumeration value="hazardousMaterials"/> 
            <xs:enumeration value="liquid"/> 
            <xs:enumeration value="livestock"/> 
            <xs:enumeration value="materials"/> 
            <xs:enumeration value="materialsDangerousForPeople"/> 
            <xs:enumeration value="materialsDangerousForTheEnvironment"/> 
            <xs:enumeration value="materialsDangerousForWater"/> 
            <xs:enumeration value="oil"/> 



прДСТУ CEN/TS 16157-5:20ХХ  

82 
 

            <xs:enumeration value="ordinary"/> 
            <xs:enumeration value="perishableProducts"/> 
            <xs:enumeration value="petrol"/> 
            <xs:enumeration value="pharmaceuticalMaterials"/> 
            <xs:enumeration value="radioactiveMaterials"/> 
            <xs:enumeration value="refuse"/> 
            <xs:enumeration value="toxicMaterials"/> 
            <xs:enumeration value="vehicles"/> 
            <xs:enumeration value="other"/> 
        </xs:restriction> 
    </xs:simpleType> 
    <xs:simpleType name="MeasuredOrDerivedDataTypeEnum"> 
        <xs:restriction base="xs:string"> 
            <xs:enumeration value="humidityInformation"/> 
            <xs:enumeration value="individualVehicleMeasurements"/> 
            <xs:enumeration value="pollutionInformation"/> 
            <xs:enumeration value="precipitationInformation"/> 
            <xs:enumeration value="pressureInformation"/> 
            <xs:enumeration value="radiationInformation"/> 
            <xs:enumeration value="roadSurfaceConditionInformation"/> 
            <xs:enumeration value="temperatureInformation"/> 
            <xs:enumeration value="trafficConcentration"/> 
            <xs:enumeration value="trafficFlow"/> 
            <xs:enumeration value="trafficHeadway"/> 
            <xs:enumeration value="trafficSpeed"/> 
            <xs:enumeration value="trafficStatusInformation"/> 
            <xs:enumeration value="travelTimeInformation"/> 
            <xs:enumeration value="visibilityInformation"/> 
            <xs:enumeration value="windInformation"/> 
        </xs:restriction> 
    </xs:simpleType> 
    <xs:complexType name="MeasurementSiteRecord"> 
        <xs:sequence> 
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            <xs:element name="measurementSiteRecordVersionTime" type = "D2LogicalModel:DateTime" minOccurs = "0"/> 
            <xs:element name="computationMethod" type = "D2LogicalModel:ComputationMethodEnum" minOccurs = "0"/> 
            <xs:element name="measurementEquipmentReference" type = "D2LogicalModel:String" minOccurs = "0"/> 
            <xs:element name="measurementEquipmentTypeUsed" type = "D2LogicalModel:MultilingualString" minOccurs = "0"/> 
            <xs:element name="measurementSiteName" type = "D2LogicalModel:MultilingualString" minOccurs = "0"/> 
            <xs:element name="measurementSiteNumberOfLanes" type = "D2LogicalModel:NonNegativeInteger" minOccurs = "0"/> 
            <xs:element name="measurementSiteIdentification" type = "D2LogicalModel:String" minOccurs = "0"/> 
            <xs:element name="measurementSide" type = "D2LogicalModel:DirectionEnum" minOccurs = "0"/> 
            <xs:element name="measurementSpecificCharacteristics" type = 
"D2LogicalModel:_MeasurementSiteRecordIndexMeasurementSpecificCharacteristics" minOccurs = "0" maxOccurs = "unbounded"/> 
            <xs:element name="measurementSiteLocation" type = "D2LogicalModel:GroupOfLocations"/> 
            <xs:element name="measurementSiteRecordExtension" type = "D2LogicalModel:_ExtensionType" minOccurs = "0"/> 
        </xs:sequence> 
        <xs:attribute name="id" type = "xs:string" use = "required"/> 
        <xs:attribute name="version" type = "xs:string" use = "required"/> 
    </xs:complexType> 
    <xs:complexType name="MeasurementSiteTable"> 
        <xs:sequence> 
            <xs:element name="measurementSiteTableIdentification" type = "D2LogicalModel:String" minOccurs = "0"/> 
            <xs:element name="measurementSiteRecord" type = "D2LogicalModel:MeasurementSiteRecord" maxOccurs = "unbounded"/> 
            <xs:element name="measurementSiteTableExtension" type = "D2LogicalModel:_ExtensionType" minOccurs = "0"/> 
        </xs:sequence> 
        <xs:attribute name="id" type = "xs:string" use = "required"/> 
        <xs:attribute name="version" type = "xs:string" use = "required"/> 
    </xs:complexType> 
    <xs:complexType name="MeasurementSiteTablePublication"> 
        <xs:complexContent> 
            <xs:extension base="D2LogicalModel:PayloadPublication"> 
                <xs:sequence> 
                    <xs:element name="headerInformation" type = "D2LogicalModel:HeaderInformation"/> 
                    <xs:element name="measurementSiteTable" type = "D2LogicalModel:MeasurementSiteTable" maxOccurs = "unbounded"/> 
                    <xs:element name="measurementSiteTablePublicationExtension" type = "D2LogicalModel:_ExtensionType" minOccurs = 
"0"/> 
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                </xs:sequence> 
            </xs:extension> 
        </xs:complexContent> 
    </xs:complexType> 
    <xs:complexType name="MeasurementSpecificCharacteristics"> 
        <xs:sequence> 
            <xs:element name="accuracy" type = "D2LogicalModel:Percentage" minOccurs = "0"/> 
            <xs:element name="period" type = "D2LogicalModel:Seconds" minOccurs = "0"/> 
            <xs:element name="smoothingFactor" type = "D2LogicalModel:Float" minOccurs = "0"/> 
            <xs:element name="specificLane" type = "D2LogicalModel:LaneEnum" minOccurs = "0"/> 
            <xs:element name="specificMeasurementValueType" type = "D2LogicalModel:MeasuredOrDerivedDataTypeEnum"/> 
            <xs:element name="specificVehicleCharacteristics" type = "D2LogicalModel:VehicleCharacteristics" minOccurs = "0"/> 
            <xs:element name="measurementSpecificCharacteristicsExtension" type = "D2LogicalModel:_ExtensionType" minOccurs = "0"/> 
        </xs:sequence> 
    </xs:complexType> 
    <xs:simpleType name="MetresAsFloat"> 
        <xs:restriction base="D2LogicalModel:Float"/> 
    </xs:simpleType> 
    <xs:complexType name="MultilingualString"> 
        <xs:sequence> 
            <xs:element name="values"> 
                <xs:complexType> 
                    <xs:sequence> 
                        <xs:element name="value" type = "D2LogicalModel:MultilingualStringValue" maxOccurs = "unbounded"/> 
                    </xs:sequence> 
                </xs:complexType> 
            </xs:element> 
        </xs:sequence> 
    </xs:complexType> 
    <xs:complexType name="MultilingualStringValue"> 
        <xs:simpleContent> 
            <xs:extension base="D2LogicalModel:MultilingualStringValueType"> 
                <xs:attribute name="lang" type = "xs:language"/> 
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            </xs:extension> 
        </xs:simpleContent> 
    </xs:complexType> 
    <xs:simpleType name="MultilingualStringValueType"> 
        <xs:restriction base="xs:string"> 
            <xs:maxLength value="1024"/> 
        </xs:restriction> 
    </xs:simpleType> 
    <xs:simpleType name="NonNegativeInteger"> 
        <xs:restriction base="xs:nonNegativeInteger"/> 
    </xs:simpleType> 
    <xs:complexType name="NumberOfAxlesCharacteristic"> 
        <xs:sequence> 
            <xs:element name="comparisonOperator" type = "D2LogicalModel:ComparisonOperatorEnum"/> 
            <xs:element name="numberOfAxles" type = "D2LogicalModel:NonNegativeInteger"/> 
            <xs:element name="numberOfAxlesCharacteristicExtension" type = "D2LogicalModel:_ExtensionType" minOccurs = "0"/> 
        </xs:sequence> 
    </xs:complexType> 
    <xs:complexType name="PayloadPublication" abstract = "true"> 
        <xs:sequence> 
            <xs:element name="payloadPublicationExtension" type = "D2LogicalModel:_ExtensionType" minOccurs = "0"/> 
        </xs:sequence> 
    </xs:complexType> 
    <xs:simpleType name="Percentage"> 
        <xs:restriction base="D2LogicalModel:Float"/> 
    </xs:simpleType> 
    <xs:simpleType name="Seconds"> 
        <xs:restriction base="D2LogicalModel:Float"/> 
    </xs:simpleType> 
    <xs:simpleType name="String"> 
        <xs:restriction base="xs:string"> 
            <xs:maxLength value="1024"/> 
        </xs:restriction> 
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    </xs:simpleType> 
    <xs:simpleType name="Tonnes"> 
        <xs:restriction base="D2LogicalModel:Float"/> 
    </xs:simpleType> 
    <xs:simpleType name="UrgencyEnum"> 
        <xs:restriction base="xs:string"> 
            <xs:enumeration value="extremelyUrgent"/> 
            <xs:enumeration value="urgent"/> 
            <xs:enumeration value="normalUrgency"/> 
        </xs:restriction> 
    </xs:simpleType> 
    <xs:complexType name="VehicleCharacteristics"> 
        <xs:sequence> 
            <xs:element name="fuelType" type = "D2LogicalModel:FuelTypeEnum" minOccurs = "0"/> 
            <xs:element name="loadType" type = "D2LogicalModel:LoadTypeEnum" minOccurs = "0"/> 
            <xs:element name="vehicleEquipment" type = "D2LogicalModel:VehicleEquipmentEnum" minOccurs = "0"/> 
            <xs:element name="vehicleType" type = "D2LogicalModel:VehicleTypeEnum" minOccurs = "0" maxOccurs = "unbounded"/> 
            <xs:element name="vehicleUsage" type = "D2LogicalModel:VehicleUsageEnum" minOccurs = "0"/> 
            <xs:element name="grossWeightCharacteristic" type = "D2LogicalModel:GrossWeightCharacteristic" minOccurs = "0" maxOccurs 
= "2"/> 
            <xs:element name="heightCharacteristic" type = "D2LogicalModel:HeightCharacteristic" minOccurs = "0" maxOccurs = "2"/> 
            <xs:element name="lengthCharacteristic" type = "D2LogicalModel:LengthCharacteristic" minOccurs = "0" maxOccurs = "2"/> 
            <xs:element name="widthCharacteristic" type = "D2LogicalModel:WidthCharacteristic" minOccurs = "0" maxOccurs = "2"/> 
            <xs:element name="heaviestAxleWeightCharacteristic" type = "D2LogicalModel:HeaviestAxleWeightCharacteristic" minOccurs = 
"0" maxOccurs = "2"/> 
            <xs:element name="numberOfAxlesCharacteristic" type = "D2LogicalModel:NumberOfAxlesCharacteristic" minOccurs = "0" 
maxOccurs = "2"/> 
            <xs:element name="vehicleCharacteristicsExtension" type = "D2LogicalModel:_ExtensionType" minOccurs = "0"/> 
        </xs:sequence> 
    </xs:complexType> 
    <xs:simpleType name="VehicleEquipmentEnum"> 
        <xs:restriction base="xs:string"> 
            <xs:enumeration value="notUsingSnowChains"/> 
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            <xs:enumeration value="notUsingSnowChainsOrTyres"/> 
            <xs:enumeration value="snowChainsInUse"/> 
            <xs:enumeration value="snowTyresInUse"/> 
            <xs:enumeration value="snowChainsOrTyresInUse"/> 
            <xs:enumeration value="withoutSnowTyresOrChainsOnBoard"/> 
        </xs:restriction> 
    </xs:simpleType> 
    <xs:simpleType name="VehicleTypeEnum"> 
        <xs:restriction base="xs:string"> 
            <xs:enumeration value="agriculturalVehicle"/> 
            <xs:enumeration value="anyVehicle"/> 
            <xs:enumeration value="articulatedVehicle"/> 
            <xs:enumeration value="bicycle"/> 
            <xs:enumeration value="bus"/> 
            <xs:enumeration value="car"/> 
            <xs:enumeration value="caravan"/> 
            <xs:enumeration value="carOrLightVehicle"/> 
            <xs:enumeration value="carWithCaravan"/> 
            <xs:enumeration value="carWithTrailer"/> 
            <xs:enumeration value="constructionOrMaintenanceVehicle"/> 
            <xs:enumeration value="fourWheelDrive"/> 
            <xs:enumeration value="highSidedVehicle"/> 
            <xs:enumeration value="lorry"/> 
            <xs:enumeration value="moped"/> 
            <xs:enumeration value="motorcycle"/> 
            <xs:enumeration value="motorcycleWithSideCar"/> 
            <xs:enumeration value="motorscooter"/> 
            <xs:enumeration value="tanker"/> 
            <xs:enumeration value="threeWheeledVehicle"/> 
            <xs:enumeration value="trailer"/> 
            <xs:enumeration value="tram"/> 
            <xs:enumeration value="twoWheeledVehicle"/> 
            <xs:enumeration value="van"/> 
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            <xs:enumeration value="vehicleWithCatalyticConverter"/> 
            <xs:enumeration value="vehicleWithoutCatalyticConverter"/> 
            <xs:enumeration value="vehicleWithCaravan"/> 
            <xs:enumeration value="vehicleWithTrailer"/> 
            <xs:enumeration value="withEvenNumberedRegistrationPlates"/> 
            <xs:enumeration value="withOddNumberedRegistrationPlates"/> 
            <xs:enumeration value="other"/> 
        </xs:restriction> 
    </xs:simpleType> 
    <xs:simpleType name="VehicleUsageEnum"> 
        <xs:restriction base="xs:string"> 
            <xs:enumeration value="agricultural"/> 
            <xs:enumeration value="commercial"/> 
            <xs:enumeration value="emergencyServices"/> 
            <xs:enumeration value="military"/> 
            <xs:enumeration value="nonCommercial"/> 
            <xs:enumeration value="patrol"/> 
            <xs:enumeration value="recoveryServices"/> 
            <xs:enumeration value="roadMaintenanceOrConstruction"/> 
            <xs:enumeration value="roadOperator"/> 
            <xs:enumeration value="taxi"/> 
        </xs:restriction> 
    </xs:simpleType> 
    <xs:complexType name="WidthCharacteristic"> 
        <xs:sequence> 
            <xs:element name="comparisonOperator" type = "D2LogicalModel:ComparisonOperatorEnum"/> 
            <xs:element name="vehicleWidth" type = "D2LogicalModel:MetresAsFloat"/> 
            <xs:element name="widthCharacteristicExtension" type = "D2LogicalModel:_ExtensionType" minOccurs = "0"/> 
        </xs:sequence> 
    </xs:complexType> 
</xs:schema> 
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ДОДАТОК С 

(обов’язковий) 

Відображення XML схеми для “ MeasuredDataPublication ” 

 
C.1 Огляд 

Цей додаток використовують при використанні кодування XML. 

Як вказано в CEN/TS 16157-1, ця схема може бути розширена за допомогою Extensions. Таке 

розширення потрібно використовувати з дотриманням вимог, що вказані в п.9 та Додотку D CEN/TS 16157-1. 

 Представлені дані, що підтверджують відповідність цієї частини і, зокрема, цього Додатка, повинні мати 

позитивну реакцію на схему, зазначену в цьому Додатку, включаючи будь-які допустимі розширення. 

 
С.2 Схема XML  

<?xml version="1.0" encoding = "utf-8" standalone = "no"?> 
<xs:schema xmlns:D2LogicalModel="http://datex2.eu/schema/2/2_0" xmlns:xs = "http://www.w3.org/2001/XMLSchema" 
targetNamespace = "http://datex2.eu/schema/2/2_0" elementFormDefault = "qualified" 
attributeFormDefault = "unqualified" version = "2.0"> 
    <xs:complexType name="_ExtensionType"> 
        <xs:sequence> 
            <xs:any namespace="##any" processContents = "lax" minOccurs = "0" maxOccurs = "unbounded"/> 
        </xs:sequence> 
    </xs:complexType> 
    <xs:complexType name="_MeasurementSiteRecordVersionedReference"> 
        <xs:complexContent> 
            <xs:extension base="D2LogicalModel:VersionedReference"> 
                <xs:attribute name="targetClass" use = "required" fixed = "MeasurementSiteRecord"/> 
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            </xs:extension> 
        </xs:complexContent> 
    </xs:complexType> 
    <xs:complexType name="_MeasurementSiteTableVersionedReference"> 
        <xs:complexContent> 
            <xs:extension base="D2LogicalModel:VersionedReference"> 
                <xs:attribute name="targetClass" use = "required" fixed = "MeasurementSiteTable"/> 
            </xs:extension> 
        </xs:complexContent> 
    </xs:complexType> 
    <xs:complexType name="_SiteMeasurementsIndexMeasuredValue"> 
        <xs:sequence> 
            <xs:element name="measuredValue" type = "D2LogicalModel:MeasuredValue"/> 
        </xs:sequence> 
        <xs:attribute name="index" type = "xs:int" use = "required"/> 
    </xs:complexType> 
    <xs:simpleType name="AngleInDegrees"> 
        <xs:restriction base="D2LogicalModel:NonNegativeInteger"/> 
    </xs:simpleType> 
    <xs:complexType name="ApplicationRateValue"> 
        <xs:complexContent> 
            <xs:extension base="D2LogicalModel:DataValue"> 
                <xs:sequence> 
                    <xs:element name="applicationRate" type = "D2LogicalModel:IntensityKilogramsPerSquareMetre"/> 
                    <xs:element name="applicationRateValueExtension" type = "D2LogicalModel:_ExtensionType" minOccurs = "0"/> 
                </xs:sequence> 
            </xs:extension> 
        </xs:complexContent> 
    </xs:complexType> 
    <xs:simpleType name="AreaOfInterestEnum"> 
        <xs:restriction base="xs:string"> 
            <xs:enumeration value="continentWide"/> 
            <xs:enumeration value="national"/> 
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            <xs:enumeration value="neighbouringCountries"/> 
            <xs:enumeration value="notSpecified"/> 
            <xs:enumeration value="regional"/> 
        </xs:restriction> 
    </xs:simpleType> 
    <xs:complexType name="AxleFlowValue"> 
        <xs:complexContent> 
            <xs:extension base="D2LogicalModel:DataValue"> 
                <xs:sequence> 
                    <xs:element name="axleFlowRate" type = "D2LogicalModel:AxlesPerHour"/> 
                    <xs:element name="axleFlowValueExtension" type = "D2LogicalModel:_ExtensionType" minOccurs = "0"/> 
                </xs:sequence> 
            </xs:extension> 
        </xs:complexContent> 
    </xs:complexType> 
    <xs:simpleType name="AxlesPerHour"> 
        <xs:restriction base="D2LogicalModel:NonNegativeInteger"/> 
    </xs:simpleType> 
    <xs:complexType name="BasicData" abstract = "true"> 
        <xs:sequence> 
            <xs:element name="measurementOrCalculationPeriod" type = "D2LogicalModel:Seconds" minOccurs = "0"/> 
            <xs:element name="measurementOrCalculationTime" type = "D2LogicalModel:DateTime" minOccurs = "0"/> 
            <xs:element name="pertinentLocation" type = "D2LogicalModel:GroupOfLocations" minOccurs = "0"/> 
            <xs:element name="basicDataExtension" type = "D2LogicalModel:_ExtensionType" minOccurs = "0"/> 
        </xs:sequence> 
        <xs:attribute name="measurementOrCalculatedTimePrecision" type = "D2LogicalModel:TimePrecisionEnum" use = "optional"/> 
    </xs:complexType> 
    <xs:simpleType name="Boolean"> 
        <xs:restriction base="xs:boolean"/> 
    </xs:simpleType> 
    <xs:simpleType name="ComparisonOperatorEnum"> 
        <xs:restriction base="xs:string"> 
            <xs:enumeration value="equalTo"/> 
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            <xs:enumeration value="greaterThan"/> 
            <xs:enumeration value="greaterThanOrEqualTo"/> 
            <xs:enumeration value="lessThan"/> 
            <xs:enumeration value="lessThanOrEqualTo"/> 
        </xs:restriction> 
    </xs:simpleType> 
    <xs:simpleType name="ConcentrationKilogramsPerCubicMetre"> 
        <xs:restriction base="D2LogicalModel:Float"/> 
    </xs:simpleType> 
    <xs:simpleType name="ConcentrationMicrogramsPerCubicMetre"> 
        <xs:restriction base="D2LogicalModel:Float"/> 
    </xs:simpleType> 
    <xs:complexType name="ConcentrationOfVehiclesValue"> 
        <xs:complexContent> 
            <xs:extension base="D2LogicalModel:DataValue"> 
                <xs:sequence> 
                    <xs:element name="concentrationOfVehicles" type = "D2LogicalModel:ConcentrationVehiclesPerKilometre"/> 
                    <xs:element name="concentrationOfVehiclesValueExtension" type = "D2LogicalModel:_ExtensionType" minOccurs = "0"/> 
                </xs:sequence> 
            </xs:extension> 
        </xs:complexContent> 
    </xs:complexType> 
    <xs:simpleType name="ConcentrationVehiclesPerKilometre"> 
        <xs:restriction base="D2LogicalModel:NonNegativeInteger"/> 
    </xs:simpleType> 
    <xs:simpleType name="ConfidentialityValueEnum"> 
        <xs:restriction base="xs:string"> 
            <xs:enumeration value="internalUse"/> 
            <xs:enumeration value="noRestriction"/> 
            <xs:enumeration value="restrictedToAuthorities"/> 
            <xs:enumeration value="restrictedToAuthoritiesAndTrafficOperators"/> 
            <xs:enumeration value="restrictedToAuthoritiesTrafficOperatorsAndPublishers"/> 
            <xs:enumeration value="restrictedToAuthoritiesTrafficOperatorsAndVms"/> 
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        </xs:restriction> 
    </xs:simpleType> 
    <xs:complexType name="DataValue" abstract = "true"> 
        <xs:sequence> 
            <xs:element name="dataValueExtension" type = "D2LogicalModel:_ExtensionType" minOccurs = "0"/> 
        </xs:sequence> 
    </xs:complexType> 
    <xs:simpleType name="DateTime"> 
        <xs:restriction base="xs:dateTime"/> 
    </xs:simpleType> 
    <xs:complexType name="DateTimeValue"> 
        <xs:complexContent> 
            <xs:extension base="D2LogicalModel:DataValue"> 
                <xs:sequence> 
                    <xs:element name="dateTime" type = "D2LogicalModel:DateTime"/> 
                    <xs:element name="dateTimeValueExtension" type = "D2LogicalModel:_ExtensionType" minOccurs = "0"/> 
                </xs:sequence> 
            </xs:extension> 
        </xs:complexContent> 
    </xs:complexType> 
    <xs:complexType name="DirectionBearingValue"> 
        <xs:complexContent> 
            <xs:extension base="D2LogicalModel:DataValue"> 
                <xs:sequence> 
                    <xs:element name="directionBearing" type = "D2LogicalModel:AngleInDegrees"/> 
                    <xs:element name="directionBearingValueExtension" type = "D2LogicalModel:_ExtensionType" minOccurs = "0"/> 
                </xs:sequence> 
            </xs:extension> 
        </xs:complexContent> 
    </xs:complexType> 
    <xs:simpleType name="DirectionCompassEnum"> 
        <xs:restriction base="xs:string"> 
            <xs:enumeration value="east"/> 
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            <xs:enumeration value="eastNorthEast"/> 
            <xs:enumeration value="eastSouthEast"/> 
            <xs:enumeration value="north"/> 
            <xs:enumeration value="northEast"/> 
            <xs:enumeration value="northNorthEast"/> 
            <xs:enumeration value="northNorthWest"/> 
            <xs:enumeration value="northWest"/> 
            <xs:enumeration value="south"/> 
            <xs:enumeration value="southEast"/> 
            <xs:enumeration value="southSouthEast"/> 
            <xs:enumeration value="southSouthWest"/> 
            <xs:enumeration value="southWest"/> 
            <xs:enumeration value="west"/> 
            <xs:enumeration value="westNorthWest"/> 
            <xs:enumeration value="westSouthWest"/> 
        </xs:restriction> 
    </xs:simpleType> 
    <xs:complexType name="DirectionCompassValue"> 
        <xs:complexContent> 
            <xs:extension base="D2LogicalModel:DataValue"> 
                <xs:sequence> 
                    <xs:element name="directionCompass" type = "D2LogicalModel:DirectionCompassEnum"/> 
                    <xs:element name="directionCompassValueExtension" type = "D2LogicalModel:_ExtensionType" minOccurs = "0"/> 
                </xs:sequence> 
            </xs:extension> 
        </xs:complexContent> 
    </xs:complexType> 
    <xs:complexType name="DurationValue"> 
        <xs:complexContent> 
            <xs:extension base="D2LogicalModel:DataValue"> 
                <xs:sequence> 
                    <xs:element name="duration" type = "D2LogicalModel:Seconds"/> 
                    <xs:element name="durationValueExtension" type = "D2LogicalModel:_ExtensionType" minOccurs = "0"/> 



прДСТУ CEN/TS 16157-5:20ХХ  

95 
 

                </xs:sequence> 
            </xs:extension> 
        </xs:complexContent> 
    </xs:complexType> 
    <xs:complexType name="ElaboratedDataFault"> 
        <xs:complexContent> 
            <xs:extension base="D2LogicalModel:Fault"> 
                <xs:sequence> 
                    <xs:element name="elaboratedDataFault" type = "D2LogicalModel:ElaboratedDataFaultEnum"/> 
                    <xs:element name="elaboratedDataFaultExtension" type = "D2LogicalModel:_ExtensionType" minOccurs = "0"/> 
                </xs:sequence> 
            </xs:extension> 
        </xs:complexContent> 
    </xs:complexType> 
    <xs:simpleType name="ElaboratedDataFaultEnum"> 
        <xs:restriction base="xs:string"> 
            <xs:enumeration value="intermittentDataValues"/> 
            <xs:enumeration value="noDataValuesAvailable"/> 
            <xs:enumeration value="spuriousUnreliableDataValues"/> 
            <xs:enumeration value="unspecifiedOrUnknownFault"/> 
            <xs:enumeration value="other"/> 
        </xs:restriction> 
    </xs:simpleType> 
    <xs:complexType name="Fault"> 
        <xs:sequence> 
            <xs:element name="faultIdentifier" type = "D2LogicalModel:String" minOccurs = "0"/> 
            <xs:element name="faultDescription" type = "D2LogicalModel:String" minOccurs = "0"/> 
            <xs:element name="faultCreationTime" type = "D2LogicalModel:DateTime" minOccurs = "0"/> 
            <xs:element name="faultLastUpdateTime" type = "D2LogicalModel:DateTime"/> 
            <xs:element name="faultSeverity" type = "D2LogicalModel:FaultSeverityEnum" minOccurs = "0"/> 
            <xs:element name="faultExtension" type = "D2LogicalModel:_ExtensionType" minOccurs = "0"/> 
        </xs:sequence> 
    </xs:complexType> 
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    <xs:simpleType name="FaultSeverityEnum"> 
        <xs:restriction base="xs:string"> 
            <xs:enumeration value="low"/> 
            <xs:enumeration value="medium"/> 
            <xs:enumeration value="high"/> 
            <xs:enumeration value="unknown"/> 
        </xs:restriction> 
    </xs:simpleType> 
    <xs:simpleType name="Float"> 
        <xs:restriction base="xs:float"/> 
    </xs:simpleType> 
    <xs:complexType name="FloatingPointMetreDistanceValue"> 
        <xs:complexContent> 
            <xs:extension base="D2LogicalModel:DataValue"> 
                <xs:sequence> 
                    <xs:element name="floatingPointMetreDistance" type = "D2LogicalModel:MetresAsFloat"/> 
                    <xs:element name="floatingPointMetreDistanceValueExtension" type = "D2LogicalModel:_ExtensionType" minOccurs = 
"0"/> 
                </xs:sequence> 
            </xs:extension> 
        </xs:complexContent> 
    </xs:complexType> 
    <xs:simpleType name="FuelTypeEnum"> 
        <xs:restriction base="xs:string"> 
            <xs:enumeration value="battery"/> 
            <xs:enumeration value="biodiesel"/> 
            <xs:enumeration value="diesel"/> 
            <xs:enumeration value="dieselBatteryHybrid"/> 
            <xs:enumeration value="ethanol"/> 
            <xs:enumeration value="hydrogen"/> 
            <xs:enumeration value="liquidGas"/> 
            <xs:enumeration value="lpg"/> 
            <xs:enumeration value="methane"/> 
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            <xs:enumeration value="petrol"/> 
            <xs:enumeration value="petrolBatteryHybrid"/> 
        </xs:restriction> 
    </xs:simpleType> 
    <xs:complexType name="GrossWeightCharacteristic"> 
        <xs:sequence> 
            <xs:element name="comparisonOperator" type = "D2LogicalModel:ComparisonOperatorEnum"/> 
            <xs:element name="grossVehicleWeight" type = "D2LogicalModel:Tonnes"/> 
            <xs:element name="grossWeightCharacteristicExtension" type = "D2LogicalModel:_ExtensionType" minOccurs = "0"/> 
        </xs:sequence> 
    </xs:complexType> 
    <xs:complexType name="GroupOfLocations" abstract = "true"> 
        <xs:sequence> 
            <xs:element name="groupOfLocationsExtension" type = "D2LogicalModel:_ExtensionType" minOccurs = "0"/> 
        </xs:sequence> 
    </xs:complexType> 
    <xs:complexType name="HeaderInformation"> 
        <xs:sequence> 
            <xs:element name="areaOfInterest" type = "D2LogicalModel:AreaOfInterestEnum" minOccurs = "0"/> 
            <xs:element name="confidentiality" type = "D2LogicalModel:ConfidentialityValueEnum"/> 
            <xs:element name="informationStatus" type = "D2LogicalModel:InformationStatusEnum"/> 
            <xs:element name="urgency" type = "D2LogicalModel:UrgencyEnum" minOccurs = "0"/> 
            <xs:element name="headerInformationExtension" type = "D2LogicalModel:_ExtensionType" minOccurs = "0"/> 
        </xs:sequence> 
    </xs:complexType> 
    <xs:complexType name="HeaviestAxleWeightCharacteristic"> 
        <xs:sequence> 
            <xs:element name="comparisonOperator" type = "D2LogicalModel:ComparisonOperatorEnum"/> 
            <xs:element name="heaviestAxleWeight" type = "D2LogicalModel:Tonnes"/> 
            <xs:element name="heaviestAxleWeightCharacteristicExtension" type = "D2LogicalModel:_ExtensionType" minOccurs = "0"/> 
        </xs:sequence> 
    </xs:complexType> 
    <xs:complexType name="HeightCharacteristic"> 
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        <xs:sequence> 
            <xs:element name="comparisonOperator" type = "D2LogicalModel:ComparisonOperatorEnum"/> 
            <xs:element name="vehicleHeight" type = "D2LogicalModel:MetresAsFloat"/> 
            <xs:element name="heightCharacteristicExtension" type = "D2LogicalModel:_ExtensionType" minOccurs = "0"/> 
        </xs:sequence> 
    </xs:complexType> 
    <xs:complexType name="Humidity"> 
        <xs:sequence> 
            <xs:element name="relativeHumidity" type = "D2LogicalModel:PercentageValue"/> 
            <xs:element name="humidityExtension" type = "D2LogicalModel:_ExtensionType" minOccurs = "0"/> 
        </xs:sequence> 
    </xs:complexType> 
    <xs:complexType name="HumidityInformation"> 
        <xs:complexContent> 
            <xs:extension base="D2LogicalModel:WeatherData"> 
                <xs:sequence> 
                    <xs:element name="humidity" type = "D2LogicalModel:Humidity"/> 
                    <xs:element name="humidityInformationExtension" type = "D2LogicalModel:_ExtensionType" minOccurs = "0"/> 
                </xs:sequence> 
            </xs:extension> 
        </xs:complexContent> 
    </xs:complexType> 
    <xs:complexType name="IndividualVehicleDataValues"> 
        <xs:complexContent> 
            <xs:extension base="D2LogicalModel:TrafficData"> 
                <xs:sequence> 
                    <xs:element name="individualVehicleSpeed" type = "D2LogicalModel:SpeedValue" minOccurs = "0"/> 
                    <xs:element name="arrivalTime" type = "D2LogicalModel:DateTimeValue" minOccurs = "0"/> 
                    <xs:element name="exitTime" type = "D2LogicalModel:DateTimeValue" minOccurs = "0"/> 
                    <xs:element name="passageDurationTime" type = "D2LogicalModel:DurationValue" minOccurs = "0"/> 
                    <xs:element name="presenceDurationTime" type = "D2LogicalModel:DurationValue" minOccurs = "0"/> 
                    <xs:element name="timeGap" type = "D2LogicalModel:DurationValue" minOccurs = "0"/> 
                    <xs:element name="timeHeadway" type = "D2LogicalModel:DurationValue" minOccurs = "0"/> 
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                    <xs:element name="distanceGap" type = "D2LogicalModel:FloatingPointMetreDistanceValue" minOccurs = "0"/> 
                    <xs:element name="distanceHeadway" type = "D2LogicalModel:FloatingPointMetreDistanceValue" minOccurs = "0"/> 
                    <xs:element name="individualVehicleDataValuesExtension" type = "D2LogicalModel:_ExtensionType" minOccurs = "0"/> 
                </xs:sequence> 
            </xs:extension> 
        </xs:complexContent> 
    </xs:complexType> 
    <xs:simpleType name="InformationStatusEnum"> 
        <xs:restriction base="xs:string"> 
            <xs:enumeration value="real"/> 
            <xs:enumeration value="securityExercise"/> 
            <xs:enumeration value="technicalExercise"/> 
            <xs:enumeration value="test"/> 
        </xs:restriction> 
    </xs:simpleType> 
    <xs:complexType name="IntegerMetreDistanceValue"> 
        <xs:complexContent> 
            <xs:extension base="D2LogicalModel:DataValue"> 
                <xs:sequence> 
                    <xs:element name="integerMetreDistance" type = "D2LogicalModel:MetresAsNonNegativeInteger"/> 
                    <xs:element name="integerMetreDistanceValueExtension" type = "D2LogicalModel:_ExtensionType" minOccurs = "0"/> 
                </xs:sequence> 
            </xs:extension> 
        </xs:complexContent> 
    </xs:complexType> 
    <xs:simpleType name="IntensityKilogramsPerSquareMetre"> 
        <xs:restriction base="D2LogicalModel:Float"/> 
    </xs:simpleType> 
    <xs:simpleType name="IntensityMillimetresPerHour"> 
        <xs:restriction base="D2LogicalModel:Float"/> 
    </xs:simpleType> 
    <xs:complexType name="KilogramsConcentrationValue"> 
        <xs:complexContent> 
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            <xs:extension base="D2LogicalModel:DataValue"> 
                <xs:sequence> 
                    <xs:element name="kilogramsConcentration" type = "D2LogicalModel:ConcentrationKilogramsPerCubicMetre"/> 
                    <xs:element name="kilogramsConcentrationValueExtension" type = "D2LogicalModel:_ExtensionType" minOccurs = "0"/> 
                </xs:sequence> 
            </xs:extension> 
        </xs:complexContent> 
    </xs:complexType> 
    <xs:simpleType name="KilometresPerHour"> 
        <xs:restriction base="D2LogicalModel:Float"/> 
    </xs:simpleType> 
    <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="emergencyLane"/> 
            <xs:enumeration value="escapeLane"/> 
            <xs:enumeration value="expressLane"/> 
            <xs:enumeration value="hardShoulder"/> 
            <xs:enumeration value="heavyVehicleLane"/> 
            <xs:enumeration value="lane1"/> 
            <xs:enumeration value="lane2"/> 
            <xs:enumeration value="lane3"/> 
            <xs:enumeration value="lane4"/> 
            <xs:enumeration value="lane5"/> 
            <xs:enumeration value="lane6"/> 
            <xs:enumeration value="lane7"/> 
            <xs:enumeration value="lane8"/> 
            <xs:enumeration value="lane9"/> 
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            <xs:enumeration value="layBy"/> 
            <xs:enumeration value="leftHandTurningLane"/> 
            <xs:enumeration value="leftLane"/> 
            <xs:enumeration value="localTrafficLane"/> 
            <xs:enumeration value="middleLane"/> 
            <xs:enumeration value="opposingLanes"/> 
            <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"/> 
            <xs:enumeration value="turningLane"/> 
            <xs:enumeration value="verge"/> 
        </xs:restriction> 
    </xs:simpleType> 
    <xs:complexType name="LengthCharacteristic"> 
        <xs:sequence> 
            <xs:element name="comparisonOperator" type = "D2LogicalModel:ComparisonOperatorEnum"/> 
            <xs:element name="vehicleLength" type = "D2LogicalModel:MetresAsFloat"/> 
            <xs:element name="lengthCharacteristicExtension" type = "D2LogicalModel:_ExtensionType" minOccurs = "0"/> 
        </xs:sequence> 
    </xs:complexType> 
    <xs:simpleType name="LoadTypeEnum"> 
        <xs:restriction base="xs:string"> 
            <xs:enumeration value="abnormalLoad"/> 
            <xs:enumeration value="ammunition"/> 
            <xs:enumeration value="chemicals"/> 
            <xs:enumeration value="combustibleMaterials"/> 
            <xs:enumeration value="corrosiveMaterials"/> 
            <xs:enumeration value="debris"/> 
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            <xs:enumeration value="empty"/> 
            <xs:enumeration value="explosiveMaterials"/> 
            <xs:enumeration value="extraHighLoad"/> 
            <xs:enumeration value="extraLongLoad"/> 
            <xs:enumeration value="extraWideLoad"/> 
            <xs:enumeration value="fuel"/> 
            <xs:enumeration value="glass"/> 
            <xs:enumeration value="goods"/> 
            <xs:enumeration value="hazardousMaterials"/> 
            <xs:enumeration value="liquid"/> 
            <xs:enumeration value="livestock"/> 
            <xs:enumeration value="materials"/> 
            <xs:enumeration value="materialsDangerousForPeople"/> 
            <xs:enumeration value="materialsDangerousForTheEnvironment"/> 
            <xs:enumeration value="materialsDangerousForWater"/> 
            <xs:enumeration value="oil"/> 
            <xs:enumeration value="ordinary"/> 
            <xs:enumeration value="perishableProducts"/> 
            <xs:enumeration value="petrol"/> 
            <xs:enumeration value="pharmaceuticalMaterials"/> 
            <xs:enumeration value="radioactiveMaterials"/> 
            <xs:enumeration value="refuse"/> 
            <xs:enumeration value="toxicMaterials"/> 
            <xs:enumeration value="vehicles"/> 
            <xs:enumeration value="other"/> 
        </xs:restriction> 
    </xs:simpleType> 
    <xs:complexType name="LocationCharacteristicsOverride"> 
        <xs:sequence> 
            <xs:element name="measurementLanesOverride" type = "D2LogicalModel:LaneEnum" minOccurs = "0"/> 
            <xs:element name="reversedFlow" type = "D2LogicalModel:Boolean" minOccurs = "0"/> 
            <xs:element name="locationCharacteristicsOverrideExtension" type = "D2LogicalModel:_ExtensionType" minOccurs = "0"/> 
        </xs:sequence> 
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    </xs:complexType> 
    <xs:complexType name="MeasuredDataPublication"> 
        <xs:complexContent> 
            <xs:extension base="D2LogicalModel:PayloadPublication"> 
                <xs:sequence> 
                    <xs:element name="measurementSiteTableReference" type = 
"D2LogicalModel:_MeasurementSiteTableVersionedReference"/> 
                    <xs:element name="headerInformation" type = "D2LogicalModel:HeaderInformation"/> 
                    <xs:element name="siteMeasurements" type = "D2LogicalModel:SiteMeasurements" maxOccurs = "unbounded"/> 
                    <xs:element name="measuredDataPublicationExtension" type = "D2LogicalModel:_ExtensionType" minOccurs = "0"/> 
                </xs:sequence> 
            </xs:extension> 
        </xs:complexContent> 
    </xs:complexType> 
    <xs:complexType name="MeasuredValue"> 
        <xs:sequence> 
            <xs:element name="measurementEquipmentTypeUsed" type = "D2LogicalModel:MultilingualString" minOccurs = "0"/> 
            <xs:element name="locationCharacteristicsOverride" type = "D2LogicalModel:LocationCharacteristicsOverride" minOccurs = 
"0"/> 
            <xs:element name="measurementEquipmentFault" type = "D2LogicalModel:MeasurementEquipmentFault" minOccurs = "0" 
maxOccurs = "unbounded"/> 
            <xs:element name="basicData" type = "D2LogicalModel:BasicData" minOccurs = "0"/> 
            <xs:element name="measuredValueExtension" type = "D2LogicalModel:_ExtensionType" minOccurs = "0"/> 
        </xs:sequence> 
    </xs:complexType> 
    <xs:complexType name="MeasurementEquipmentFault"> 
        <xs:complexContent> 
            <xs:extension base="D2LogicalModel:Fault"> 
                <xs:sequence> 
                    <xs:element name="measurementEquipmentFault" type = "D2LogicalModel:MeasurementEquipmentFaultEnum"/> 
                    <xs:element name="measurementEquipmentFaultExtension" type = "D2LogicalModel:_ExtensionType" minOccurs = "0"/> 
                </xs:sequence> 
            </xs:extension> 
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        </xs:complexContent> 
    </xs:complexType> 
    <xs:simpleType name="MeasurementEquipmentFaultEnum"> 
        <xs:restriction base="xs:string"> 
            <xs:enumeration value="intermittentDataValues"/> 
            <xs:enumeration value="noDataValuesAvailable"/> 
            <xs:enumeration value="spuriousUnreliableDataValues"/> 
            <xs:enumeration value="unspecifiedOrUnknownFault"/> 
            <xs:enumeration value="other"/> 
        </xs:restriction> 
    </xs:simpleType> 
    <xs:simpleType name="MetresAsFloat"> 
        <xs:restriction base="D2LogicalModel:Float"/> 
    </xs:simpleType> 
    <xs:simpleType name="MetresAsNonNegativeInteger"> 
        <xs:restriction base="D2LogicalModel:NonNegativeInteger"/> 
    </xs:simpleType> 
    <xs:complexType name="MicrogramsConcentrationValue"> 
        <xs:complexContent> 
            <xs:extension base="D2LogicalModel:DataValue"> 
                <xs:sequence> 
                    <xs:element name="microgramsConcentration" type = "D2LogicalModel:ConcentrationMicrogramsPerCubicMetre"/> 
                    <xs:element name="microgramsConcentrationValueExtension" type = "D2LogicalModel:_ExtensionType" minOccurs = "0"/> 
                </xs:sequence> 
            </xs:extension> 
        </xs:complexContent> 
    </xs:complexType> 
    <xs:complexType name="MultilingualString"> 
        <xs:sequence> 
            <xs:element name="values"> 
                <xs:complexType> 
                    <xs:sequence> 
                        <xs:element name="value" type = "D2LogicalModel:MultilingualStringValue" maxOccurs = "unbounded"/> 
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                    </xs:sequence> 
                </xs:complexType> 
            </xs:element> 
        </xs:sequence> 
    </xs:complexType> 
    <xs:complexType name="MultilingualStringValue"> 
        <xs:simpleContent> 
            <xs:extension base="D2LogicalModel:MultilingualStringValueType"> 
                <xs:attribute name="lang" type = "xs:language"/> 
            </xs:extension> 
        </xs:simpleContent> 
    </xs:complexType> 
    <xs:simpleType name="MultilingualStringValueType"> 
        <xs:restriction base="xs:string"> 
            <xs:maxLength value="1024"/> 
        </xs:restriction> 
    </xs:simpleType> 
    <xs:simpleType name="NonNegativeInteger"> 
        <xs:restriction base="xs:nonNegativeInteger"/> 
    </xs:simpleType> 
    <xs:complexType name="NumberOfAxlesCharacteristic"> 
        <xs:sequence> 
            <xs:element name="comparisonOperator" type = "D2LogicalModel:ComparisonOperatorEnum"/> 
            <xs:element name="numberOfAxles" type = "D2LogicalModel:NonNegativeInteger"/> 
            <xs:element name="numberOfAxlesCharacteristicExtension" type = "D2LogicalModel:_ExtensionType" minOccurs = "0"/> 
        </xs:sequence> 
    </xs:complexType> 
    <xs:simpleType name="PassengerCarUnitsPerHour"> 
        <xs:restriction base="D2LogicalModel:NonNegativeInteger"/> 
    </xs:simpleType> 
    <xs:complexType name="PayloadPublication" abstract = "true"> 
        <xs:sequence> 
            <xs:element name="payloadPublicationExtension" type = "D2LogicalModel:_ExtensionType" minOccurs = "0"/> 



прДСТУ CEN/TS 16157-5:20ХХ  

106 
 

        </xs:sequence> 
    </xs:complexType> 
    <xs:complexType name="PcuFlowValue"> 
        <xs:complexContent> 
            <xs:extension base="D2LogicalModel:DataValue"> 
                <xs:sequence> 
                    <xs:element name="pcuFlowRate" type = "D2LogicalModel:PassengerCarUnitsPerHour"/> 
                    <xs:element name="pcuFlowValueExtension" type = "D2LogicalModel:_ExtensionType" minOccurs = "0"/> 
                </xs:sequence> 
            </xs:extension> 
        </xs:complexContent> 
    </xs:complexType> 
    <xs:simpleType name="Percentage"> 
        <xs:restriction base="D2LogicalModel:Float"/> 
    </xs:simpleType> 
    <xs:complexType name="PercentageValue"> 
        <xs:complexContent> 
            <xs:extension base="D2LogicalModel:DataValue"> 
                <xs:sequence> 
                    <xs:element name="percentage" type = "D2LogicalModel:Percentage"/> 
                    <xs:element name="percentageValueExtension" type = "D2LogicalModel:_ExtensionType" minOccurs = "0"/> 
                </xs:sequence> 
            </xs:extension> 
        </xs:complexContent> 
    </xs:complexType> 
    <xs:simpleType name="PollutantTypeEnum"> 
        <xs:restriction base="xs:string"> 
            <xs:enumeration value="benzeneTolueneXylene"/> 
            <xs:enumeration value="carbonMonoxide"/> 
            <xs:enumeration value="lead"/> 
            <xs:enumeration value="methane"/> 
            <xs:enumeration value="nitricOxide"/> 
            <xs:enumeration value="nitrogenDioxide"/> 
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            <xs:enumeration value="nitrogenMonoxide"/> 
            <xs:enumeration value="nitrogenOxides"/> 
            <xs:enumeration value="nonMethaneHydrocarbons"/> 
            <xs:enumeration value="ozone"/> 
            <xs:enumeration value="particulates10"/> 
            <xs:enumeration value="polycyclicAromaticHydrocarbons"/> 
            <xs:enumeration value="primaryParticulate"/> 
            <xs:enumeration value="sulphurDioxide"/> 
            <xs:enumeration value="totalHydrocarbons"/> 
        </xs:restriction> 
    </xs:simpleType> 
    <xs:complexType name="Pollution"> 
        <xs:sequence> 
            <xs:element name="pollutantType" type = "D2LogicalModel:PollutantTypeEnum"/> 
            <xs:element name="pollutantConcentration" type = "D2LogicalModel:MicrogramsConcentrationValue" minOccurs = "0"/> 
            <xs:element name="pollutionExtension" type = "D2LogicalModel:_ExtensionType" minOccurs = "0"/> 
        </xs:sequence> 
    </xs:complexType> 
    <xs:complexType name="PollutionInformation"> 
        <xs:complexContent> 
            <xs:extension base="D2LogicalModel:WeatherData"> 
                <xs:sequence> 
                    <xs:element name="pollution" type = "D2LogicalModel:Pollution" maxOccurs = "unbounded"/> 
                    <xs:element name="pollutionInformationExtension" type = "D2LogicalModel:_ExtensionType" minOccurs = "0"/> 
                </xs:sequence> 
            </xs:extension> 
        </xs:complexContent> 
    </xs:complexType> 
    <xs:complexType name="PrecipitationDetail"> 
        <xs:sequence> 
            <xs:element name="precipitationType" type = "D2LogicalModel:PrecipitationTypeEnum" minOccurs = "0"/> 
            <xs:element name="precipitationIntensity" type = "D2LogicalModel:PrecipitationIntensityValue" minOccurs = "0"/> 
            <xs:element name="depositionDepth" type = "D2LogicalModel:FloatingPointMetreDistanceValue" minOccurs = "0"/> 
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            <xs:element name="precipitationDetailExtension" type = "D2LogicalModel:_ExtensionType" minOccurs = "0"/> 
        </xs:sequence> 
    </xs:complexType> 
    <xs:complexType name="PrecipitationInformation"> 
        <xs:complexContent> 
            <xs:extension base="D2LogicalModel:WeatherData"> 
                <xs:sequence> 
                    <xs:element name="noPrecipitation" type = "D2LogicalModel:Boolean" minOccurs = "0"/> 
                    <xs:element name="precipitationDetail" type = "D2LogicalModel:PrecipitationDetail" minOccurs = "0"/> 
                    <xs:element name="precipitationInformationExtension" type = "D2LogicalModel:_ExtensionType" minOccurs = "0"/> 
                </xs:sequence> 
            </xs:extension> 
        </xs:complexContent> 
    </xs:complexType> 
    <xs:complexType name="PrecipitationIntensityValue"> 
        <xs:complexContent> 
            <xs:extension base="D2LogicalModel:DataValue"> 
                <xs:sequence> 
                    <xs:element name="millimetresPerHourIntensity" type = "D2LogicalModel:IntensityMillimetresPerHour"/> 
                    <xs:element name="precipitationIntensityValueExtension" type = "D2LogicalModel:_ExtensionType" minOccurs = "0"/> 
                </xs:sequence> 
            </xs:extension> 
        </xs:complexContent> 
    </xs:complexType> 
    <xs:simpleType name="PrecipitationTypeEnum"> 
        <xs:restriction base="xs:string"> 
            <xs:enumeration value="drizzle"/> 
            <xs:enumeration value="freezingRain"/> 
            <xs:enumeration value="hail"/> 
            <xs:enumeration value="rain"/> 
            <xs:enumeration value="sleet"/> 
            <xs:enumeration value="snow"/> 
        </xs:restriction> 
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    </xs:simpleType> 
    <xs:complexType name="RoadSurfaceConditionInformation"> 
        <xs:complexContent> 
            <xs:extension base="D2LogicalModel:WeatherData"> 
                <xs:sequence> 
                    <xs:element name="weatherRelatedRoadConditionType" type = 
"D2LogicalModel:WeatherRelatedRoadConditionTypeEnum" minOccurs = "0" maxOccurs = "unbounded"/> 
                    <xs:element name="roadSurfaceConditionMeasurements" type = "D2LogicalModel:RoadSurfaceConditionMeasurements"/> 
                    <xs:element name="roadSurfaceConditionInformationExtension" type = "D2LogicalModel:_ExtensionType" minOccurs = 
"0"/> 
                </xs:sequence> 
            </xs:extension> 
        </xs:complexContent> 
    </xs:complexType> 
    <xs:complexType name="RoadSurfaceConditionMeasurements"> 
        <xs:sequence> 
            <xs:element name="roadSurfaceTemperature" type = "D2LogicalModel:TemperatureValue" minOccurs = "0"/> 
            <xs:element name="protectionTemperature" type = "D2LogicalModel:TemperatureValue" minOccurs = "0"/> 
            <xs:element name="deIcingApplicationRate" type = "D2LogicalModel:ApplicationRateValue" minOccurs = "0"/> 
            <xs:element name="deIcingConcentration" type = "D2LogicalModel:KilogramsConcentrationValue" minOccurs = "0"/> 
            <xs:element name="depthOfSnow" type = "D2LogicalModel:FloatingPointMetreDistanceValue" minOccurs = "0"/> 
            <xs:element name="waterFilmThickness" type = "D2LogicalModel:FloatingPointMetreDistanceValue" minOccurs = "0"/> 
            <xs:element name="roadSurfaceConditionMeasurementsExtension" type = "D2LogicalModel:_ExtensionType" minOccurs = "0"/> 
        </xs:sequence> 
    </xs:complexType> 
    <xs:simpleType name="Seconds"> 
        <xs:restriction base="D2LogicalModel:Float"/> 
    </xs:simpleType> 
    <xs:complexType name="SiteMeasurements"> 
        <xs:sequence> 
            <xs:element name="measurementSiteReference" type = "D2LogicalModel:_MeasurementSiteRecordVersionedReference"/> 
            <xs:element name="measurementTimeDefault" type = "D2LogicalModel:DateTime"/> 
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            <xs:element name="measuredValue" type = "D2LogicalModel:_SiteMeasurementsIndexMeasuredValue" minOccurs = "0" 
maxOccurs = "unbounded"/> 
            <xs:element name="siteMeasurementsExtension" type = "D2LogicalModel:_ExtensionType" minOccurs = "0"/> 
        </xs:sequence> 
    </xs:complexType> 
    <xs:complexType name="SpeedPercentile"> 
        <xs:sequence> 
            <xs:element name="vehiclePercentage" type = "D2LogicalModel:PercentageValue"/> 
            <xs:element name="speedPercentile" type = "D2LogicalModel:SpeedValue"/> 
            <xs:element name="speedPercentileExtension" type = "D2LogicalModel:_ExtensionType" minOccurs = "0"/> 
        </xs:sequence> 
    </xs:complexType> 
    <xs:complexType name="SpeedValue"> 
        <xs:complexContent> 
            <xs:extension base="D2LogicalModel:DataValue"> 
                <xs:sequence> 
                    <xs:element name="speed" type = "D2LogicalModel:KilometresPerHour"/> 
                    <xs:element name="speedValueExtension" type = "D2LogicalModel:_ExtensionType" minOccurs = "0"/> 
                </xs:sequence> 
            </xs:extension> 
        </xs:complexContent> 
    </xs:complexType> 
    <xs:simpleType name="String"> 
        <xs:restriction base="xs:string"> 
            <xs:maxLength value="1024"/> 
        </xs:restriction> 
    </xs:simpleType> 
    <xs:complexType name="Temperature"> 
        <xs:sequence> 
            <xs:element name="airTemperature" type = "D2LogicalModel:TemperatureValue" minOccurs = "0"/> 
            <xs:element name="dewPointTemperature" type = "D2LogicalModel:TemperatureValue" minOccurs = "0"/> 
            <xs:element name="maximumTemperature" type = "D2LogicalModel:TemperatureValue" minOccurs = "0"/> 
            <xs:element name="minimumTemperature" type = "D2LogicalModel:TemperatureValue" minOccurs = "0"/> 
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            <xs:element name="temperatureExtension" type = "D2LogicalModel:_ExtensionType" minOccurs = "0"/> 
        </xs:sequence> 
    </xs:complexType> 
    <xs:simpleType name="TemperatureCelsius"> 
        <xs:restriction base="D2LogicalModel:Float"/> 
    </xs:simpleType> 
    <xs:complexType name="TemperatureInformation"> 
        <xs:complexContent> 
            <xs:extension base="D2LogicalModel:WeatherData"> 
                <xs:sequence> 
                    <xs:element name="temperature" type = "D2LogicalModel:Temperature"/> 
                    <xs:element name="temperatureInformationExtension" type = "D2LogicalModel:_ExtensionType" minOccurs = "0"/> 
                </xs:sequence> 
            </xs:extension> 
        </xs:complexContent> 
    </xs:complexType> 
    <xs:complexType name="TemperatureValue"> 
        <xs:complexContent> 
            <xs:extension base="D2LogicalModel:DataValue"> 
                <xs:sequence> 
                    <xs:element name="temperature" type = "D2LogicalModel:TemperatureCelsius"/> 
                    <xs:element name="temperatureValueExtension" type = "D2LogicalModel:_ExtensionType" minOccurs = "0"/> 
                </xs:sequence> 
            </xs:extension> 
        </xs:complexContent> 
    </xs:complexType> 
    <xs:simpleType name="TimePrecisionEnum"> 
        <xs:restriction base="xs:string"> 
            <xs:enumeration value="tenthsOfSecond"/> 
            <xs:enumeration value="second"/> 
            <xs:enumeration value="minute"/> 
            <xs:enumeration value="quarterHour"/> 
            <xs:enumeration value="halfHour"/> 
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            <xs:enumeration value="hour"/> 
        </xs:restriction> 
    </xs:simpleType> 
    <xs:simpleType name="Tonnes"> 
        <xs:restriction base="D2LogicalModel:Float"/> 
    </xs:simpleType> 
    <xs:complexType name="TrafficConcentration"> 
        <xs:complexContent> 
            <xs:extension base="D2LogicalModel:TrafficData"> 
                <xs:sequence> 
                    <xs:element name="concentration" type = "D2LogicalModel:ConcentrationOfVehiclesValue" minOccurs = "0"/> 
                    <xs:element name="occupancy" type = "D2LogicalModel:PercentageValue" minOccurs = "0"/> 
                    <xs:element name="trafficConcentrationExtension" type = "D2LogicalModel:_ExtensionType" minOccurs = "0"/> 
                </xs:sequence> 
            </xs:extension> 
        </xs:complexContent> 
    </xs:complexType> 
    <xs:complexType name="TrafficData" abstract = "true"> 
        <xs:complexContent> 
            <xs:extension base="D2LogicalModel:BasicData"> 
                <xs:sequence> 
                    <xs:element name="forVehiclesWithCharacteristicsOf" type = "D2LogicalModel:VehicleCharacteristics" minOccurs = "0"/> 
                    <xs:element name="trafficDataExtension" type = "D2LogicalModel:_ExtensionType" minOccurs = "0"/> 
                </xs:sequence> 
            </xs:extension> 
        </xs:complexContent> 
    </xs:complexType> 
    <xs:complexType name="TrafficFlow"> 
        <xs:complexContent> 
            <xs:extension base="D2LogicalModel:TrafficData"> 
                <xs:sequence> 
                    <xs:element name="axleFlow" type = "D2LogicalModel:AxleFlowValue" minOccurs = "0"/> 
                    <xs:element name="pcuFlow" type = "D2LogicalModel:PcuFlowValue" minOccurs = "0"/> 
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                    <xs:element name="percentageLongVehicles" type = "D2LogicalModel:PercentageValue" minOccurs = "0"/> 
                    <xs:element name="vehicleFlow" type = "D2LogicalModel:VehicleFlowValue" minOccurs = "0"/> 
                    <xs:element name="trafficFlowExtension" type = "D2LogicalModel:_ExtensionType" minOccurs = "0"/> 
                </xs:sequence> 
            </xs:extension> 
        </xs:complexContent> 
    </xs:complexType> 
    <xs:complexType name="TrafficHeadway"> 
        <xs:complexContent> 
            <xs:extension base="D2LogicalModel:TrafficData"> 
                <xs:sequence> 
                    <xs:element name="averageDistanceHeadway" type = "D2LogicalModel:FloatingPointMetreDistanceValue" minOccurs = 
"0"/> 
                    <xs:element name="averageTimeHeadway" type = "D2LogicalModel:DurationValue" minOccurs = "0"/> 
                    <xs:element name="trafficHeadwayExtension" type = "D2LogicalModel:_ExtensionType" minOccurs = "0"/> 
                </xs:sequence> 
            </xs:extension> 
        </xs:complexContent> 
    </xs:complexType> 
    <xs:complexType name="TrafficSpeed"> 
        <xs:complexContent> 
            <xs:extension base="D2LogicalModel:TrafficData"> 
                <xs:sequence> 
                    <xs:element name="averageVehicleSpeed" type = "D2LogicalModel:SpeedValue" minOccurs = "0"/> 
                    <xs:element name="speedPercentile" type = "D2LogicalModel:SpeedPercentile" minOccurs = "0"/> 
                    <xs:element name="trafficSpeedExtension" type = "D2LogicalModel:_ExtensionType" minOccurs = "0"/> 
                </xs:sequence> 
            </xs:extension> 
        </xs:complexContent> 
    </xs:complexType> 
    <xs:complexType name="TrafficStatus"> 
        <xs:complexContent> 
            <xs:extension base="D2LogicalModel:BasicData"> 
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                <xs:sequence> 
                    <xs:element name="trafficTrendType" type = "D2LogicalModel:TrafficTrendTypeEnum" minOccurs = "0"/> 
                    <xs:element name="trafficStatus" type = "D2LogicalModel:TrafficStatusValue" minOccurs = "0"/> 
                    <xs:element name="trafficStatusExtension" type = "D2LogicalModel:_ExtensionType" minOccurs = "0"/> 
                </xs:sequence> 
            </xs:extension> 
        </xs:complexContent> 
    </xs:complexType> 
    <xs:simpleType name="TrafficStatusEnum"> 
        <xs:restriction base="xs:string"> 
            <xs:enumeration value="impossible"/> 
            <xs:enumeration value="congested"/> 
            <xs:enumeration value="heavy"/> 
            <xs:enumeration value="freeFlow"/> 
            <xs:enumeration value="unknown"/> 
        </xs:restriction> 
    </xs:simpleType> 
    <xs:complexType name="TrafficStatusValue"> 
        <xs:complexContent> 
            <xs:extension base="D2LogicalModel:DataValue"> 
                <xs:sequence> 
                    <xs:element name="trafficStatusValue" type = "D2LogicalModel:TrafficStatusEnum"/> 
                    <xs:element name="trafficStatusValueExtension" type = "D2LogicalModel:_ExtensionType" minOccurs = "0"/> 
                </xs:sequence> 
            </xs:extension> 
        </xs:complexContent> 
    </xs:complexType> 
    <xs:simpleType name="TrafficTrendTypeEnum"> 
        <xs:restriction base="xs:string"> 
            <xs:enumeration value="trafficBuildingUp"/> 
            <xs:enumeration value="trafficEasing"/> 
            <xs:enumeration value="trafficStable"/> 
            <xs:enumeration value="unknown"/> 
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        </xs:restriction> 
    </xs:simpleType> 
    <xs:complexType name="TravelTimeData"> 
        <xs:complexContent> 
            <xs:extension base="D2LogicalModel:BasicData"> 
                <xs:sequence> 
                    <xs:element name="travelTimeTrendType" type = "D2LogicalModel:TravelTimeTrendTypeEnum" minOccurs = "0"/> 
                    <xs:element name="travelTimeType" type = "D2LogicalModel:TravelTimeTypeEnum" minOccurs = "0"/> 
                    <xs:element name="vehicleType" type = "D2LogicalModel:VehicleTypeEnum" minOccurs = "0" maxOccurs = "unbounded"/> 
                    <xs:element name="travelTime" type = "D2LogicalModel:DurationValue" minOccurs = "0"/> 
                    <xs:element name="freeFlowTravelTime" type = "D2LogicalModel:DurationValue" minOccurs = "0"/> 
                    <xs:element name="normallyExpectedTravelTime" type = "D2LogicalModel:DurationValue" minOccurs = "0"/> 
                    <xs:element name="freeFlowSpeed" type = "D2LogicalModel:SpeedValue" minOccurs = "0"/> 
                    <xs:element name="travelTimeDataExtension" type = "D2LogicalModel:_ExtensionType" minOccurs = "0"/> 
                </xs:sequence> 
            </xs:extension> 
        </xs:complexContent> 
    </xs:complexType> 
    <xs:simpleType name="TravelTimeTrendTypeEnum"> 
        <xs:restriction base="xs:string"> 
            <xs:enumeration value="decreasing"/> 
            <xs:enumeration value="increasing"/> 
            <xs:enumeration value="stable"/> 
        </xs:restriction> 
    </xs:simpleType> 
    <xs:simpleType name="TravelTimeTypeEnum"> 
        <xs:restriction base="xs:string"> 
            <xs:enumeration value="best"/> 
            <xs:enumeration value="estimated"/> 
            <xs:enumeration value="instantaneous"/> 
            <xs:enumeration value="reconstituted"/> 
        </xs:restriction> 
    </xs:simpleType> 
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    <xs:simpleType name="UrgencyEnum"> 
        <xs:restriction base="xs:string"> 
            <xs:enumeration value="extremelyUrgent"/> 
            <xs:enumeration value="urgent"/> 
            <xs:enumeration value="normalUrgency"/> 
        </xs:restriction> 
    </xs:simpleType> 
    <xs:complexType name="VehicleCharacteristics"> 
        <xs:sequence> 
            <xs:element name="fuelType" type = "D2LogicalModel:FuelTypeEnum" minOccurs = "0"/> 
            <xs:element name="loadType" type = "D2LogicalModel:LoadTypeEnum" minOccurs = "0"/> 
            <xs:element name="vehicleEquipment" type = "D2LogicalModel:VehicleEquipmentEnum" minOccurs = "0"/> 
            <xs:element name="vehicleType" type = "D2LogicalModel:VehicleTypeEnum" minOccurs = "0" maxOccurs = "unbounded"/> 
            <xs:element name="vehicleUsage" type = "D2LogicalModel:VehicleUsageEnum" minOccurs = "0"/> 
            <xs:element name="grossWeightCharacteristic" type = "D2LogicalModel:GrossWeightCharacteristic" minOccurs = "0" maxOccurs 
= "2"/> 
            <xs:element name="heightCharacteristic" type = "D2LogicalModel:HeightCharacteristic" minOccurs = "0" maxOccurs = "2"/> 
            <xs:element name="lengthCharacteristic" type = "D2LogicalModel:LengthCharacteristic" minOccurs = "0" maxOccurs = "2"/> 
            <xs:element name="widthCharacteristic" type = "D2LogicalModel:WidthCharacteristic" minOccurs = "0" maxOccurs = "2"/> 
            <xs:element name="heaviestAxleWeightCharacteristic" type = "D2LogicalModel:HeaviestAxleWeightCharacteristic" minOccurs = 
"0" maxOccurs = "2"/> 
            <xs:element name="numberOfAxlesCharacteristic" type = "D2LogicalModel:NumberOfAxlesCharacteristic" minOccurs = "0" 
maxOccurs = "2"/> 
            <xs:element name="vehicleCharacteristicsExtension" type = "D2LogicalModel:_ExtensionType" minOccurs = "0"/> 
        </xs:sequence> 
    </xs:complexType> 
    <xs:simpleType name="VehicleEquipmentEnum"> 
        <xs:restriction base="xs:string"> 
            <xs:enumeration value="notUsingSnowChains"/> 
            <xs:enumeration value="notUsingSnowChainsOrTyres"/> 
            <xs:enumeration value="snowChainsInUse"/> 
            <xs:enumeration value="snowTyresInUse"/> 
            <xs:enumeration value="snowChainsOrTyresInUse"/> 
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            <xs:enumeration value="withoutSnowTyresOrChainsOnBoard"/> 
        </xs:restriction> 
    </xs:simpleType> 
    <xs:complexType name="VehicleFlowValue"> 
        <xs:complexContent> 
            <xs:extension base="D2LogicalModel:DataValue"> 
                <xs:sequence> 
                    <xs:element name="vehicleFlowRate" type = "D2LogicalModel:VehiclesPerHour"/> 
                    <xs:element name="vehicleFlowValueExtension" type = "D2LogicalModel:_ExtensionType" minOccurs = "0"/> 
                </xs:sequence> 
            </xs:extension> 
        </xs:complexContent> 
    </xs:complexType> 
    <xs:simpleType name="VehiclesPerHour"> 
        <xs:restriction base="D2LogicalModel:NonNegativeInteger"/> 
    </xs:simpleType> 
    <xs:simpleType name="VehicleTypeEnum"> 
        <xs:restriction base="xs:string"> 
            <xs:enumeration value="agriculturalVehicle"/> 
            <xs:enumeration value="anyVehicle"/> 
            <xs:enumeration value="articulatedVehicle"/> 
            <xs:enumeration value="bicycle"/> 
            <xs:enumeration value="bus"/> 
            <xs:enumeration value="car"/> 
            <xs:enumeration value="caravan"/> 
            <xs:enumeration value="carOrLightVehicle"/> 
            <xs:enumeration value="carWithCaravan"/> 
            <xs:enumeration value="carWithTrailer"/> 
            <xs:enumeration value="constructionOrMaintenanceVehicle"/> 
            <xs:enumeration value="fourWheelDrive"/> 
            <xs:enumeration value="highSidedVehicle"/> 
            <xs:enumeration value="lorry"/> 
            <xs:enumeration value="moped"/> 
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            <xs:enumeration value="motorcycle"/> 
            <xs:enumeration value="motorcycleWithSideCar"/> 
            <xs:enumeration value="motorscooter"/> 
            <xs:enumeration value="tanker"/> 
            <xs:enumeration value="threeWheeledVehicle"/> 
            <xs:enumeration value="trailer"/> 
            <xs:enumeration value="tram"/> 
            <xs:enumeration value="twoWheeledVehicle"/> 
            <xs:enumeration value="van"/> 
            <xs:enumeration value="vehicleWithCatalyticConverter"/> 
            <xs:enumeration value="vehicleWithoutCatalyticConverter"/> 
            <xs:enumeration value="vehicleWithCaravan"/> 
            <xs:enumeration value="vehicleWithTrailer"/> 
            <xs:enumeration value="withEvenNumberedRegistrationPlates"/> 
            <xs:enumeration value="withOddNumberedRegistrationPlates"/> 
            <xs:enumeration value="other"/> 
        </xs:restriction> 
    </xs:simpleType> 
    <xs:simpleType name="VehicleUsageEnum"> 
        <xs:restriction base="xs:string"> 
            <xs:enumeration value="agricultural"/> 
            <xs:enumeration value="commercial"/> 
            <xs:enumeration value="emergencyServices"/> 
            <xs:enumeration value="military"/> 
            <xs:enumeration value="nonCommercial"/> 
            <xs:enumeration value="patrol"/> 
            <xs:enumeration value="recoveryServices"/> 
            <xs:enumeration value="roadMaintenanceOrConstruction"/> 
            <xs:enumeration value="roadOperator"/> 
            <xs:enumeration value="taxi"/> 
        </xs:restriction> 
    </xs:simpleType> 
    <xs:complexType name="VersionedReference"> 
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        <xs:attribute name="id" type = "xs:string" use = "required"/> 
        <xs:attribute name="version" type = "xs:string" use = "required"/> 
    </xs:complexType> 
    <xs:complexType name="Visibility"> 
        <xs:sequence> 
            <xs:element name="minimumVisibilityDistance" type = "D2LogicalModel:IntegerMetreDistanceValue"/> 
            <xs:element name="visibilityExtension" type = "D2LogicalModel:_ExtensionType" minOccurs = "0"/> 
        </xs:sequence> 
    </xs:complexType> 
    <xs:complexType name="VisibilityInformation"> 
        <xs:complexContent> 
            <xs:extension base="D2LogicalModel:WeatherData"> 
                <xs:sequence> 
                    <xs:element name="visibility" type = "D2LogicalModel:Visibility"/> 
                    <xs:element name="visibilityInformationExtension" type = "D2LogicalModel:_ExtensionType" minOccurs = "0"/> 
                </xs:sequence> 
            </xs:extension> 
        </xs:complexContent> 
    </xs:complexType> 
    <xs:complexType name="WeatherData" abstract = "true"> 
        <xs:complexContent> 
            <xs:extension base="D2LogicalModel:BasicData"> 
                <xs:sequence> 
                    <xs:element name="weatherDataExtension" type = "D2LogicalModel:_ExtensionType" minOccurs = "0"/> 
                </xs:sequence> 
            </xs:extension> 
        </xs:complexContent> 
    </xs:complexType> 
    <xs:simpleType name="WeatherRelatedRoadConditionTypeEnum"> 
        <xs:restriction base="xs:string"> 
            <xs:enumeration value="blackIce"/> 
            <xs:enumeration value="deepSnow"/> 
            <xs:enumeration value="dry"/> 
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            <xs:enumeration value="freezingOfWetRoads"/> 
            <xs:enumeration value="freezingPavements"/> 
            <xs:enumeration value="freezingRain"/> 
            <xs:enumeration value="freshSnow"/> 
            <xs:enumeration value="ice"/> 
            <xs:enumeration value="iceBuildUp"/> 
            <xs:enumeration value="iceWithWheelBarTracks"/> 
            <xs:enumeration value="icyPatches"/> 
            <xs:enumeration value="looseSnow"/> 
            <xs:enumeration value="normalWinterConditionsForPedestrians"/> 
            <xs:enumeration value="packedSnow"/> 
            <xs:enumeration value="roadSurfaceMelting"/> 
            <xs:enumeration value="slipperyRoad"/> 
            <xs:enumeration value="slushOnRoad"/> 
            <xs:enumeration value="slushStrings"/> 
            <xs:enumeration value="snowDrifts"/> 
            <xs:enumeration value="snowOnPavement"/> 
            <xs:enumeration value="snowOnTheRoad"/> 
            <xs:enumeration value="surfaceWater"/> 
            <xs:enumeration value="wet"/> 
            <xs:enumeration value="wetAndIcyRoad"/> 
            <xs:enumeration value="wetIcyPavement"/> 
            <xs:enumeration value="other"/> 
        </xs:restriction> 
    </xs:simpleType> 
    <xs:complexType name="WidthCharacteristic"> 
        <xs:sequence> 
            <xs:element name="comparisonOperator" type = "D2LogicalModel:ComparisonOperatorEnum"/> 
            <xs:element name="vehicleWidth" type = "D2LogicalModel:MetresAsFloat"/> 
            <xs:element name="widthCharacteristicExtension" type = "D2LogicalModel:_ExtensionType" minOccurs = "0"/> 
        </xs:sequence> 
    </xs:complexType> 
    <xs:complexType name="Wind"> 
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        <xs:sequence> 
            <xs:element name="windMeasurementHeight" type = "D2LogicalModel:MetresAsNonNegativeInteger" minOccurs = "0"/> 
            <xs:element name="windSpeed" type = "D2LogicalModel:SpeedValue" minOccurs = "0"/> 
            <xs:element name="maximumWindSpeed" type = "D2LogicalModel:SpeedValue" minOccurs = "0"/> 
            <xs:element name="windDirectionBearing" type = "D2LogicalModel:DirectionBearingValue" minOccurs = "0"/> 
            <xs:element name="windDirectionCompass" type = "D2LogicalModel:DirectionCompassValue" minOccurs = "0"/> 
            <xs:element name="windExtension" type = "D2LogicalModel:_ExtensionType" minOccurs = "0"/> 
        </xs:sequence> 
    </xs:complexType> 
    <xs:complexType name="WindInformation"> 
        <xs:complexContent> 
            <xs:extension base="D2LogicalModel:WeatherData"> 
                <xs:sequence> 
                    <xs:element name="wind" type = "D2LogicalModel:Wind"/> 
                    <xs:element name="windInformationExtension" type = "D2LogicalModel:_ExtensionType" minOccurs = "0"/> 
                </xs:sequence> 
            </xs:extension> 
        </xs:complexContent> 
    </xs:complexType> 
</xs:schema> 
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ДОДАТОК D 

(обов’язковий) 

Відображення XML схеми для “ ElaboratedDataPublication ” 

 
D.1 Огляд 

Цей додаток використовують при використанні кодування XML. 

Як вказано в CEN/TS 16157-1, ця схема може бути розширена за допомогою Extensions. Таке 

розширення потрібно використовувати з дотриманням вимог, що вказані в п.9 та Додотку D CEN/TS 16157-1. 

 Представлені дані, що підтверджують відповідність цієї частини і, зокрема, цього Додатка, повинні мати 

позитивну реакцію на схему, зазначену в цьому Додатку, включаючи будь-які допустимі розширення. 

 

D.2 Схема XML 

<?xml version="1.0" encoding = "utf-8" standalone = "no"?> 
<xs:schema xmlns:D2LogicalModel="http://datex2.eu/schema/2/2_0" xmlns:xs = "http://www.w3.org/2001/XMLSchema" 
targetNamespace = "http://datex2.eu/schema/2/2_0" elementFormDefault = "qualified" 
attributeFormDefault = "unqualified" version = "2.0"> 
    <xs:complexType name="_ExtensionType"> 
        <xs:sequence> 
            <xs:any namespace="##any" processContents = "lax" minOccurs = "0" maxOccurs = "unbounded"/> 
        </xs:sequence> 
    </xs:complexType> 
    <xs:complexType name="_PredefinedNonOrderedLocationGroupVersionedReference"> 
        <xs:complexContent> 
            <xs:extension base="D2LogicalModel:VersionedReference"> 
                <xs:attribute name="targetClass" use = "required" fixed = "PredefinedNonOrderedLocationGroup"/> 
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            </xs:extension> 
        </xs:complexContent> 
    </xs:complexType> 
    <xs:simpleType name="AngleInDegrees"> 
        <xs:restriction base="D2LogicalModel:NonNegativeInteger"/> 
    </xs:simpleType> 
    <xs:complexType name="ApplicationRateValue"> 
        <xs:complexContent> 
            <xs:extension base="D2LogicalModel:DataValue"> 
                <xs:sequence> 
                    <xs:element name="applicationRate" type = "D2LogicalModel:IntensityKilogramsPerSquareMetre"/> 
                    <xs:element name="applicationRateValueExtension" type = "D2LogicalModel:_ExtensionType" minOccurs = "0"/> 
                </xs:sequence> 
            </xs:extension> 
        </xs:complexContent> 
    </xs:complexType> 
    <xs:simpleType name="AreaOfInterestEnum"> 
        <xs:restriction base="xs:string"> 
            <xs:enumeration value="continentWide"/> 
            <xs:enumeration value="national"/> 
            <xs:enumeration value="neighbouringCountries"/> 
            <xs:enumeration value="notSpecified"/> 
            <xs:enumeration value="regional"/> 
        </xs:restriction> 
    </xs:simpleType> 
    <xs:complexType name="AxleFlowValue"> 
        <xs:complexContent> 
            <xs:extension base="D2LogicalModel:DataValue"> 
                <xs:sequence> 
                    <xs:element name="axleFlowRate" type = "D2LogicalModel:AxlesPerHour"/> 
                    <xs:element name="axleFlowValueExtension" type = "D2LogicalModel:_ExtensionType" minOccurs = "0"/> 
                </xs:sequence> 
            </xs:extension> 
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        </xs:complexContent> 
    </xs:complexType> 
    <xs:simpleType name="AxlesPerHour"> 
        <xs:restriction base="D2LogicalModel:NonNegativeInteger"/> 
    </xs:simpleType> 
    <xs:complexType name="BasicData" abstract = "true"> 
        <xs:sequence> 
            <xs:element name="measurementOrCalculationPeriod" type = "D2LogicalModel:Seconds" minOccurs = "0"/> 
            <xs:element name="measurementOrCalculationTime" type = "D2LogicalModel:DateTime" minOccurs = "0"/> 
            <xs:element name="pertinentLocation" type = "D2LogicalModel:GroupOfLocations" minOccurs = "0"/> 
            <xs:element name="basicDataExtension" type = "D2LogicalModel:_ExtensionType" minOccurs = "0"/> 
        </xs:sequence> 
        <xs:attribute name="measurementOrCalculatedTimePrecision" type = "D2LogicalModel:TimePrecisionEnum" use = "optional"/> 
    </xs:complexType> 
    <xs:simpleType name="Boolean"> 
        <xs:restriction base="xs:boolean"/> 
    </xs:simpleType> 
    <xs:simpleType name="ComparisonOperatorEnum"> 
        <xs:restriction base="xs:string"> 
            <xs:enumeration value="equalTo"/> 
            <xs:enumeration value="greaterThan"/> 
            <xs:enumeration value="greaterThanOrEqualTo"/> 
            <xs:enumeration value="lessThan"/> 
            <xs:enumeration value="lessThanOrEqualTo"/> 
        </xs:restriction> 
    </xs:simpleType> 
    <xs:simpleType name="ConcentrationKilogramsPerCubicMetre"> 
        <xs:restriction base="D2LogicalModel:Float"/> 
    </xs:simpleType> 
    <xs:simpleType name="ConcentrationMicrogramsPerCubicMetre"> 
        <xs:restriction base="D2LogicalModel:Float"/> 
    </xs:simpleType> 
    <xs:complexType name="ConcentrationOfVehiclesValue"> 
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        <xs:complexContent> 
            <xs:extension base="D2LogicalModel:DataValue"> 
                <xs:sequence> 
                    <xs:element name="concentrationOfVehicles" type = "D2LogicalModel:ConcentrationVehiclesPerKilometre"/> 
                    <xs:element name="concentrationOfVehiclesValueExtension" type = "D2LogicalModel:_ExtensionType" minOccurs = "0"/> 
                </xs:sequence> 
            </xs:extension> 
        </xs:complexContent> 
    </xs:complexType> 
    <xs:simpleType name="ConcentrationVehiclesPerKilometre"> 
        <xs:restriction base="D2LogicalModel:NonNegativeInteger"/> 
    </xs:simpleType> 
    <xs:simpleType name="ConfidentialityValueEnum"> 
        <xs:restriction base="xs:string"> 
            <xs:enumeration value="internalUse"/> 
            <xs:enumeration value="noRestriction"/> 
            <xs:enumeration value="restrictedToAuthorities"/> 
            <xs:enumeration value="restrictedToAuthoritiesAndTrafficOperators"/> 
            <xs:enumeration value="restrictedToAuthoritiesTrafficOperatorsAndPublishers"/> 
            <xs:enumeration value="restrictedToAuthoritiesTrafficOperatorsAndVms"/> 
        </xs:restriction> 
    </xs:simpleType> 
    <xs:simpleType name="CountryEnum"> 
        <xs:restriction base="xs:string"> 
            <xs:enumeration value="at"/> 
            <xs:enumeration value="be"/> 
            <xs:enumeration value="bg"/> 
            <xs:enumeration value="ch"/> 
            <xs:enumeration value="cs"/> 
            <xs:enumeration value="cy"/> 
            <xs:enumeration value="cz"/> 
            <xs:enumeration value="de"/> 
            <xs:enumeration value="dk"/> 
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            <xs:enumeration value="ee"/> 
            <xs:enumeration value="es"/> 
            <xs:enumeration value="fi"/> 
            <xs:enumeration value="fo"/> 
            <xs:enumeration value="fr"/> 
            <xs:enumeration value="gb"/> 
            <xs:enumeration value="gg"/> 
            <xs:enumeration value="gi"/> 
            <xs:enumeration value="gr"/> 
            <xs:enumeration value="hr"/> 
            <xs:enumeration value="hu"/> 
            <xs:enumeration value="ie"/> 
            <xs:enumeration value="im"/> 
            <xs:enumeration value="is"/> 
            <xs:enumeration value="it"/> 
            <xs:enumeration value="je"/> 
            <xs:enumeration value="li"/> 
            <xs:enumeration value="lt"/> 
            <xs:enumeration value="lu"/> 
            <xs:enumeration value="lv"/> 
            <xs:enumeration value="ma"/> 
            <xs:enumeration value="mc"/> 
            <xs:enumeration value="mk"/> 
            <xs:enumeration value="mt"/> 
            <xs:enumeration value="nl"/> 
            <xs:enumeration value="no"/> 
            <xs:enumeration value="pl"/> 
            <xs:enumeration value="pt"/> 
            <xs:enumeration value="ro"/> 
            <xs:enumeration value="se"/> 
            <xs:enumeration value="si"/> 
            <xs:enumeration value="sk"/> 
            <xs:enumeration value="sm"/> 
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            <xs:enumeration value="tr"/> 
            <xs:enumeration value="va"/> 
            <xs:enumeration value="other"/> 
        </xs:restriction> 
    </xs:simpleType> 
    <xs:complexType name="DataValue" abstract = "true"> 
        <xs:sequence> 
            <xs:element name="dataValueExtension" type = "D2LogicalModel:_ExtensionType" minOccurs = "0"/> 
        </xs:sequence> 
    </xs:complexType> 
    <xs:simpleType name="DateTime"> 
        <xs:restriction base="xs:dateTime"/> 
    </xs:simpleType> 
    <xs:complexType name="DateTimeValue"> 
        <xs:complexContent> 
            <xs:extension base="D2LogicalModel:DataValue"> 
                <xs:sequence> 
                    <xs:element name="dateTime" type = "D2LogicalModel:DateTime"/> 
                    <xs:element name="dateTimeValueExtension" type = "D2LogicalModel:_ExtensionType" minOccurs = "0"/> 
                </xs:sequence> 
            </xs:extension> 
        </xs:complexContent> 
    </xs:complexType> 
    <xs:simpleType name="DayEnum"> 
        <xs:restriction base="xs:string"> 
            <xs:enumeration value="monday"/> 
            <xs:enumeration value="tuesday"/> 
            <xs:enumeration value="wednesday"/> 
            <xs:enumeration value="thursday"/> 
            <xs:enumeration value="friday"/> 
            <xs:enumeration value="saturday"/> 
            <xs:enumeration value="sunday"/> 
        </xs:restriction> 
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    </xs:simpleType> 
    <xs:complexType name="DayWeekMonth"> 
        <xs:sequence> 
            <xs:element name="applicableDay" type = "D2LogicalModel:DayEnum" minOccurs = "0" maxOccurs = "7"/> 
            <xs:element name="applicableWeek" type = "D2LogicalModel:WeekOfMonthEnum" minOccurs = "0" maxOccurs = "5"/> 
            <xs:element name="applicableMonth" type = "D2LogicalModel:MonthOfYearEnum" minOccurs = "0" maxOccurs = "12"/> 
            <xs:element name="dayWeekMonthExtension" type = "D2LogicalModel:_ExtensionType" minOccurs = "0"/> 
        </xs:sequence> 
    </xs:complexType> 
    <xs:complexType name="DirectionBearingValue"> 
        <xs:complexContent> 
            <xs:extension base="D2LogicalModel:DataValue"> 
                <xs:sequence> 
                    <xs:element name="directionBearing" type = "D2LogicalModel:AngleInDegrees"/> 
                    <xs:element name="directionBearingValueExtension" type = "D2LogicalModel:_ExtensionType" minOccurs = "0"/> 
                </xs:sequence> 
            </xs:extension> 
        </xs:complexContent> 
    </xs:complexType> 
    <xs:simpleType name="DirectionCompassEnum"> 
        <xs:restriction base="xs:string"> 
            <xs:enumeration value="east"/> 
            <xs:enumeration value="eastNorthEast"/> 
            <xs:enumeration value="eastSouthEast"/> 
            <xs:enumeration value="north"/> 
            <xs:enumeration value="northEast"/> 
            <xs:enumeration value="northNorthEast"/> 
            <xs:enumeration value="northNorthWest"/> 
            <xs:enumeration value="northWest"/> 
            <xs:enumeration value="south"/> 
            <xs:enumeration value="southEast"/> 
            <xs:enumeration value="southSouthEast"/> 
            <xs:enumeration value="southSouthWest"/> 
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            <xs:enumeration value="southWest"/> 
            <xs:enumeration value="west"/> 
            <xs:enumeration value="westNorthWest"/> 
            <xs:enumeration value="westSouthWest"/> 
        </xs:restriction> 
    </xs:simpleType> 
    <xs:complexType name="DirectionCompassValue"> 
        <xs:complexContent> 
            <xs:extension base="D2LogicalModel:DataValue"> 
                <xs:sequence> 
                    <xs:element name="directionCompass" type = "D2LogicalModel:DirectionCompassEnum"/> 
                    <xs:element name="directionCompassValueExtension" type = "D2LogicalModel:_ExtensionType" minOccurs = "0"/> 
                </xs:sequence> 
            </xs:extension> 
        </xs:complexContent> 
    </xs:complexType> 
    <xs:complexType name="DurationValue"> 
        <xs:complexContent> 
            <xs:extension base="D2LogicalModel:DataValue"> 
                <xs:sequence> 
                    <xs:element name="duration" type = "D2LogicalModel:Seconds"/> 
                    <xs:element name="durationValueExtension" type = "D2LogicalModel:_ExtensionType" minOccurs = "0"/> 
                </xs:sequence> 
            </xs:extension> 
        </xs:complexContent> 
    </xs:complexType> 
    <xs:complexType name="ElaboratedData"> 
        <xs:sequence> 
            <xs:element name="forecast" type = "D2LogicalModel:Boolean" minOccurs = "0"/> 
            <xs:element name="source" type = "D2LogicalModel:Source" minOccurs = "0"/> 
            <xs:element name="validity" type = "D2LogicalModel:Validity" minOccurs = "0"/> 
            <xs:element name="elaboratedDataFault" type = "D2LogicalModel:ElaboratedDataFault" minOccurs = "0" maxOccurs = 
"unbounded"/> 
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            <xs:element name="basicData" type = "D2LogicalModel:BasicData" minOccurs = "0"/> 
            <xs:element name="elaboratedDataExtension" type = "D2LogicalModel:_ExtensionType" minOccurs = "0"/> 
        </xs:sequence> 
    </xs:complexType> 
    <xs:complexType name="ElaboratedDataFault"> 
        <xs:complexContent> 
            <xs:extension base="D2LogicalModel:Fault"> 
                <xs:sequence> 
                    <xs:element name="elaboratedDataFault" type = "D2LogicalModel:ElaboratedDataFaultEnum"/> 
                    <xs:element name="elaboratedDataFaultExtension" type = "D2LogicalModel:_ExtensionType" minOccurs = "0"/> 
                </xs:sequence> 
            </xs:extension> 
        </xs:complexContent> 
    </xs:complexType> 
    <xs:simpleType name="ElaboratedDataFaultEnum"> 
        <xs:restriction base="xs:string"> 
            <xs:enumeration value="intermittentDataValues"/> 
            <xs:enumeration value="noDataValuesAvailable"/> 
            <xs:enumeration value="spuriousUnreliableDataValues"/> 
            <xs:enumeration value="unspecifiedOrUnknownFault"/> 
            <xs:enumeration value="other"/> 
        </xs:restriction> 
    </xs:simpleType> 
    <xs:complexType name="ElaboratedDataPublication"> 
        <xs:complexContent> 
            <xs:extension base="D2LogicalModel:PayloadPublication"> 
                <xs:sequence> 
                    <xs:element name="forecastDefault" type = "D2LogicalModel:Boolean" minOccurs = "0"/> 
                    <xs:element name="periodDefault" type = "D2LogicalModel:Seconds" minOccurs = "0"/> 
                    <xs:element name="timeDefault" type = "D2LogicalModel:DateTime" minOccurs = "0"/> 
                    <xs:element name="headerInformation" type = "D2LogicalModel:HeaderInformation"/> 
                    <xs:element name="referenceSettings" type = "D2LogicalModel:ReferenceSettings" minOccurs = "0"/> 
                    <xs:element name="elaboratedData" type = "D2LogicalModel:ElaboratedData" maxOccurs = "unbounded"/> 
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                    <xs:element name="elaboratedDataPublicationExtension" type = "D2LogicalModel:_ExtensionType" minOccurs = "0"/> 
                </xs:sequence> 
            </xs:extension> 
        </xs:complexContent> 
    </xs:complexType> 
    <xs:complexType name="Fault"> 
        <xs:sequence> 
            <xs:element name="faultIdentifier" type = "D2LogicalModel:String" minOccurs = "0"/> 
            <xs:element name="faultDescription" type = "D2LogicalModel:String" minOccurs = "0"/> 
            <xs:element name="faultCreationTime" type = "D2LogicalModel:DateTime" minOccurs = "0"/> 
            <xs:element name="faultLastUpdateTime" type = "D2LogicalModel:DateTime"/> 
            <xs:element name="faultSeverity" type = "D2LogicalModel:FaultSeverityEnum" minOccurs = "0"/> 
            <xs:element name="faultExtension" type = "D2LogicalModel:_ExtensionType" minOccurs = "0"/> 
        </xs:sequence> 
    </xs:complexType> 
    <xs:simpleType name="FaultSeverityEnum"> 
        <xs:restriction base="xs:string"> 
            <xs:enumeration value="low"/> 
            <xs:enumeration value="medium"/> 
            <xs:enumeration value="high"/> 
            <xs:enumeration value="unknown"/> 
        </xs:restriction> 
    </xs:simpleType> 
    <xs:simpleType name="Float"> 
        <xs:restriction base="xs:float"/> 
    </xs:simpleType> 
    <xs:complexType name="FloatingPointMetreDistanceValue"> 
        <xs:complexContent> 
            <xs:extension base="D2LogicalModel:DataValue"> 
                <xs:sequence> 
                    <xs:element name="floatingPointMetreDistance" type = "D2LogicalModel:MetresAsFloat"/> 
                    <xs:element name="floatingPointMetreDistanceValueExtension" type = "D2LogicalModel:_ExtensionType" minOccurs = 
"0"/> 



прДСТУ CEN/TS 16157-5:20ХХ  

132 
 

                </xs:sequence> 
            </xs:extension> 
        </xs:complexContent> 
    </xs:complexType> 
    <xs:simpleType name="FuelTypeEnum"> 
        <xs:restriction base="xs:string"> 
            <xs:enumeration value="battery"/> 
            <xs:enumeration value="biodiesel"/> 
            <xs:enumeration value="diesel"/> 
            <xs:enumeration value="dieselBatteryHybrid"/> 
            <xs:enumeration value="ethanol"/> 
            <xs:enumeration value="hydrogen"/> 
            <xs:enumeration value="liquidGas"/> 
            <xs:enumeration value="lpg"/> 
            <xs:enumeration value="methane"/> 
            <xs:enumeration value="petrol"/> 
            <xs:enumeration value="petrolBatteryHybrid"/> 
        </xs:restriction> 
    </xs:simpleType> 
    <xs:complexType name="GrossWeightCharacteristic"> 
        <xs:sequence> 
            <xs:element name="comparisonOperator" type = "D2LogicalModel:ComparisonOperatorEnum"/> 
            <xs:element name="grossVehicleWeight" type = "D2LogicalModel:Tonnes"/> 
            <xs:element name="grossWeightCharacteristicExtension" type = "D2LogicalModel:_ExtensionType" minOccurs = "0"/> 
        </xs:sequence> 
    </xs:complexType> 
    <xs:complexType name="GroupOfLocations" abstract = "true"> 
        <xs:sequence> 
            <xs:element name="groupOfLocationsExtension" type = "D2LogicalModel:_ExtensionType" minOccurs = "0"/> 
        </xs:sequence> 
    </xs:complexType> 
    <xs:complexType name="HeaderInformation"> 
        <xs:sequence> 



прДСТУ CEN/TS 16157-5:20ХХ  

133 
 

            <xs:element name="areaOfInterest" type = "D2LogicalModel:AreaOfInterestEnum" minOccurs = "0"/> 
            <xs:element name="confidentiality" type = "D2LogicalModel:ConfidentialityValueEnum"/> 
            <xs:element name="informationStatus" type = "D2LogicalModel:InformationStatusEnum"/> 
            <xs:element name="urgency" type = "D2LogicalModel:UrgencyEnum" minOccurs = "0"/> 
            <xs:element name="headerInformationExtension" type = "D2LogicalModel:_ExtensionType" minOccurs = "0"/> 
        </xs:sequence> 
    </xs:complexType> 
    <xs:complexType name="HeaviestAxleWeightCharacteristic"> 
        <xs:sequence> 
            <xs:element name="comparisonOperator" type = "D2LogicalModel:ComparisonOperatorEnum"/> 
            <xs:element name="heaviestAxleWeight" type = "D2LogicalModel:Tonnes"/> 
            <xs:element name="heaviestAxleWeightCharacteristicExtension" type = "D2LogicalModel:_ExtensionType" minOccurs = "0"/> 
        </xs:sequence> 
    </xs:complexType> 
    <xs:complexType name="HeightCharacteristic"> 
        <xs:sequence> 
            <xs:element name="comparisonOperator" type = "D2LogicalModel:ComparisonOperatorEnum"/> 
            <xs:element name="vehicleHeight" type = "D2LogicalModel:MetresAsFloat"/> 
            <xs:element name="heightCharacteristicExtension" type = "D2LogicalModel:_ExtensionType" minOccurs = "0"/> 
        </xs:sequence> 
    </xs:complexType> 
    <xs:complexType name="Humidity"> 
        <xs:sequence> 
            <xs:element name="relativeHumidity" type = "D2LogicalModel:PercentageValue"/> 
            <xs:element name="humidityExtension" type = "D2LogicalModel:_ExtensionType" minOccurs = "0"/> 
        </xs:sequence> 
    </xs:complexType> 
    <xs:complexType name="HumidityInformation"> 
        <xs:complexContent> 
            <xs:extension base="D2LogicalModel:WeatherData"> 
                <xs:sequence> 
                    <xs:element name="humidity" type = "D2LogicalModel:Humidity"/> 
                    <xs:element name="humidityInformationExtension" type = "D2LogicalModel:_ExtensionType" minOccurs = "0"/> 
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                </xs:sequence> 
            </xs:extension> 
        </xs:complexContent> 
    </xs:complexType> 
    <xs:complexType name="IndividualVehicleDataValues"> 
        <xs:complexContent> 
            <xs:extension base="D2LogicalModel:TrafficData"> 
                <xs:sequence> 
                    <xs:element name="individualVehicleSpeed" type = "D2LogicalModel:SpeedValue" minOccurs = "0"/> 
                    <xs:element name="arrivalTime" type = "D2LogicalModel:DateTimeValue" minOccurs = "0"/> 
                    <xs:element name="exitTime" type = "D2LogicalModel:DateTimeValue" minOccurs = "0"/> 
                    <xs:element name="passageDurationTime" type = "D2LogicalModel:DurationValue" minOccurs = "0"/> 
                    <xs:element name="presenceDurationTime" type = "D2LogicalModel:DurationValue" minOccurs = "0"/> 
                    <xs:element name="timeGap" type = "D2LogicalModel:DurationValue" minOccurs = "0"/> 
                    <xs:element name="timeHeadway" type = "D2LogicalModel:DurationValue" minOccurs = "0"/> 
                    <xs:element name="distanceGap" type = "D2LogicalModel:FloatingPointMetreDistanceValue" minOccurs = "0"/> 
                    <xs:element name="distanceHeadway" type = "D2LogicalModel:FloatingPointMetreDistanceValue" minOccurs = "0"/> 
                    <xs:element name="individualVehicleDataValuesExtension" type = "D2LogicalModel:_ExtensionType" minOccurs = "0"/> 
                </xs:sequence> 
            </xs:extension> 
        </xs:complexContent> 
    </xs:complexType> 
    <xs:simpleType name="InformationStatusEnum"> 
        <xs:restriction base="xs:string"> 
            <xs:enumeration value="real"/> 
            <xs:enumeration value="securityExercise"/> 
            <xs:enumeration value="technicalExercise"/> 
            <xs:enumeration value="test"/> 
        </xs:restriction> 
    </xs:simpleType> 
    <xs:complexType name="IntegerMetreDistanceValue"> 
        <xs:complexContent> 
            <xs:extension base="D2LogicalModel:DataValue"> 
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                <xs:sequence> 
                    <xs:element name="integerMetreDistance" type = "D2LogicalModel:MetresAsNonNegativeInteger"/> 
                    <xs:element name="integerMetreDistanceValueExtension" type = "D2LogicalModel:_ExtensionType" minOccurs = "0"/> 
                </xs:sequence> 
            </xs:extension> 
        </xs:complexContent> 
    </xs:complexType> 
    <xs:simpleType name="IntensityKilogramsPerSquareMetre"> 
        <xs:restriction base="D2LogicalModel:Float"/> 
    </xs:simpleType> 
    <xs:simpleType name="IntensityMillimetresPerHour"> 
        <xs:restriction base="D2LogicalModel:Float"/> 
    </xs:simpleType> 
    <xs:complexType name="KilogramsConcentrationValue"> 
        <xs:complexContent> 
            <xs:extension base="D2LogicalModel:DataValue"> 
                <xs:sequence> 
                    <xs:element name="kilogramsConcentration" type = "D2LogicalModel:ConcentrationKilogramsPerCubicMetre"/> 
                    <xs:element name="kilogramsConcentrationValueExtension" type = "D2LogicalModel:_ExtensionType" minOccurs = "0"/> 
                </xs:sequence> 
            </xs:extension> 
        </xs:complexContent> 
    </xs:complexType> 
    <xs:simpleType name="KilometresPerHour"> 
        <xs:restriction base="D2LogicalModel:Float"/> 
    </xs:simpleType> 
    <xs:complexType name="LengthCharacteristic"> 
        <xs:sequence> 
            <xs:element name="comparisonOperator" type = "D2LogicalModel:ComparisonOperatorEnum"/> 
            <xs:element name="vehicleLength" type = "D2LogicalModel:MetresAsFloat"/> 
            <xs:element name="lengthCharacteristicExtension" type = "D2LogicalModel:_ExtensionType" minOccurs = "0"/> 
        </xs:sequence> 
    </xs:complexType> 
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    <xs:simpleType name="LoadTypeEnum"> 
        <xs:restriction base="xs:string"> 
            <xs:enumeration value="abnormalLoad"/> 
            <xs:enumeration value="ammunition"/> 
            <xs:enumeration value="chemicals"/> 
            <xs:enumeration value="combustibleMaterials"/> 
            <xs:enumeration value="corrosiveMaterials"/> 
            <xs:enumeration value="debris"/> 
            <xs:enumeration value="empty"/> 
            <xs:enumeration value="explosiveMaterials"/> 
            <xs:enumeration value="extraHighLoad"/> 
            <xs:enumeration value="extraLongLoad"/> 
            <xs:enumeration value="extraWideLoad"/> 
            <xs:enumeration value="fuel"/> 
            <xs:enumeration value="glass"/> 
            <xs:enumeration value="goods"/> 
            <xs:enumeration value="hazardousMaterials"/> 
            <xs:enumeration value="liquid"/> 
            <xs:enumeration value="livestock"/> 
            <xs:enumeration value="materials"/> 
            <xs:enumeration value="materialsDangerousForPeople"/> 
            <xs:enumeration value="materialsDangerousForTheEnvironment"/> 
            <xs:enumeration value="materialsDangerousForWater"/> 
            <xs:enumeration value="oil"/> 
            <xs:enumeration value="ordinary"/> 
            <xs:enumeration value="perishableProducts"/> 
            <xs:enumeration value="petrol"/> 
            <xs:enumeration value="pharmaceuticalMaterials"/> 
            <xs:enumeration value="radioactiveMaterials"/> 
            <xs:enumeration value="refuse"/> 
            <xs:enumeration value="toxicMaterials"/> 
            <xs:enumeration value="vehicles"/> 
            <xs:enumeration value="other"/> 
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        </xs:restriction> 
    </xs:simpleType> 
    <xs:simpleType name="MetresAsFloat"> 
        <xs:restriction base="D2LogicalModel:Float"/> 
    </xs:simpleType> 
    <xs:simpleType name="MetresAsNonNegativeInteger"> 
        <xs:restriction base="D2LogicalModel:NonNegativeInteger"/> 
    </xs:simpleType> 
    <xs:complexType name="MicrogramsConcentrationValue"> 
        <xs:complexContent> 
            <xs:extension base="D2LogicalModel:DataValue"> 
                <xs:sequence> 
                    <xs:element name="microgramsConcentration" type = "D2LogicalModel:ConcentrationMicrogramsPerCubicMetre"/> 
                    <xs:element name="microgramsConcentrationValueExtension" type = "D2LogicalModel:_ExtensionType" minOccurs = "0"/> 
                </xs:sequence> 
            </xs:extension> 
        </xs:complexContent> 
    </xs:complexType> 
    <xs:simpleType name="MonthOfYearEnum"> 
        <xs:restriction base="xs:string"> 
            <xs:enumeration value="january"/> 
            <xs:enumeration value="february"/> 
            <xs:enumeration value="march"/> 
            <xs:enumeration value="april"/> 
            <xs:enumeration value="may"/> 
            <xs:enumeration value="june"/> 
            <xs:enumeration value="july"/> 
            <xs:enumeration value="august"/> 
            <xs:enumeration value="september"/> 
            <xs:enumeration value="october"/> 
            <xs:enumeration value="november"/> 
            <xs:enumeration value="december"/> 
        </xs:restriction> 
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    </xs:simpleType> 
    <xs:complexType name="MultilingualString"> 
        <xs:sequence> 
            <xs:element name="values"> 
                <xs:complexType> 
                    <xs:sequence> 
                        <xs:element name="value" type = "D2LogicalModel:MultilingualStringValue" maxOccurs = "unbounded"/> 
                    </xs:sequence> 
                </xs:complexType> 
            </xs:element> 
        </xs:sequence> 
    </xs:complexType> 
    <xs:complexType name="MultilingualStringValue"> 
        <xs:simpleContent> 
            <xs:extension base="D2LogicalModel:MultilingualStringValueType"> 
                <xs:attribute name="lang" type = "xs:language"/> 
            </xs:extension> 
        </xs:simpleContent> 
    </xs:complexType> 
    <xs:simpleType name="MultilingualStringValueType"> 
        <xs:restriction base="xs:string"> 
            <xs:maxLength value="1024"/> 
        </xs:restriction> 
    </xs:simpleType> 
    <xs:simpleType name="NonNegativeInteger"> 
        <xs:restriction base="xs:nonNegativeInteger"/> 
    </xs:simpleType> 
    <xs:complexType name="NumberOfAxlesCharacteristic"> 
        <xs:sequence> 
            <xs:element name="comparisonOperator" type = "D2LogicalModel:ComparisonOperatorEnum"/> 
            <xs:element name="numberOfAxles" type = "D2LogicalModel:NonNegativeInteger"/> 
            <xs:element name="numberOfAxlesCharacteristicExtension" type = "D2LogicalModel:_ExtensionType" minOccurs = "0"/> 
        </xs:sequence> 
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    </xs:complexType> 
    <xs:complexType name="OverallPeriod"> 
        <xs:sequence> 
            <xs:element name="overallStartTime" type = "D2LogicalModel:DateTime"/> 
            <xs:element name="overallEndTime" type = "D2LogicalModel:DateTime" minOccurs = "0"/> 
            <xs:element name="validPeriod" type = "D2LogicalModel:Period" minOccurs = "0" maxOccurs = "unbounded"/> 
            <xs:element name="exceptionPeriod" type = "D2LogicalModel:Period" minOccurs = "0" maxOccurs = "unbounded"/> 
            <xs:element name="overallPeriodExtension" type = "D2LogicalModel:_ExtensionType" minOccurs = "0"/> 
        </xs:sequence> 
    </xs:complexType> 
    <xs:simpleType name="PassengerCarUnitsPerHour"> 
        <xs:restriction base="D2LogicalModel:NonNegativeInteger"/> 
    </xs:simpleType> 
    <xs:complexType name="PayloadPublication" abstract = "true"> 
        <xs:sequence> 
            <xs:element name="payloadPublicationExtension" type = "D2LogicalModel:_ExtensionType" minOccurs = "0"/> 
        </xs:sequence> 
    </xs:complexType> 
    <xs:complexType name="PcuFlowValue"> 
        <xs:complexContent> 
            <xs:extension base="D2LogicalModel:DataValue"> 
                <xs:sequence> 
                    <xs:element name="pcuFlowRate" type = "D2LogicalModel:PassengerCarUnitsPerHour"/> 
                    <xs:element name="pcuFlowValueExtension" type = "D2LogicalModel:_ExtensionType" minOccurs = "0"/> 
                </xs:sequence> 
            </xs:extension> 
        </xs:complexContent> 
    </xs:complexType> 
    <xs:simpleType name="Percentage"> 
        <xs:restriction base="D2LogicalModel:Float"/> 
    </xs:simpleType> 
    <xs:complexType name="PercentageValue"> 
        <xs:complexContent> 



прДСТУ CEN/TS 16157-5:20ХХ  

140 
 

            <xs:extension base="D2LogicalModel:DataValue"> 
                <xs:sequence> 
                    <xs:element name="percentage" type = "D2LogicalModel:Percentage"/> 
                    <xs:element name="percentageValueExtension" type = "D2LogicalModel:_ExtensionType" minOccurs = "0"/> 
                </xs:sequence> 
            </xs:extension> 
        </xs:complexContent> 
    </xs:complexType> 
    <xs:complexType name="Period"> 
        <xs:sequence> 
            <xs:element name="startOfPeriod" type = "D2LogicalModel:DateTime" minOccurs = "0"/> 
            <xs:element name="endOfPeriod" type = "D2LogicalModel:DateTime" minOccurs = "0"/> 
            <xs:element name="periodName" type = "D2LogicalModel:MultilingualString" minOccurs = "0"/> 
            <xs:element name="recurringTimePeriodOfDay" type = "D2LogicalModel:TimePeriodOfDay" minOccurs = "0" maxOccurs = 
"unbounded"/> 
            <xs:element name="recurringDayWeekMonthPeriod" type = "D2LogicalModel:DayWeekMonth" minOccurs = "0" maxOccurs = 
"unbounded"/> 
            <xs:element name="periodExtension" type = "D2LogicalModel:_ExtensionType" minOccurs = "0"/> 
        </xs:sequence> 
    </xs:complexType> 
    <xs:simpleType name="PollutantTypeEnum"> 
        <xs:restriction base="xs:string"> 
            <xs:enumeration value="benzeneTolueneXylene"/> 
            <xs:enumeration value="carbonMonoxide"/> 
            <xs:enumeration value="lead"/> 
            <xs:enumeration value="methane"/> 
            <xs:enumeration value="nitricOxide"/> 
            <xs:enumeration value="nitrogenDioxide"/> 
            <xs:enumeration value="nitrogenMonoxide"/> 
            <xs:enumeration value="nitrogenOxides"/> 
            <xs:enumeration value="nonMethaneHydrocarbons"/> 
            <xs:enumeration value="ozone"/> 
            <xs:enumeration value="particulates10"/> 
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            <xs:enumeration value="polycyclicAromaticHydrocarbons"/> 
            <xs:enumeration value="primaryParticulate"/> 
            <xs:enumeration value="sulphurDioxide"/> 
            <xs:enumeration value="totalHydrocarbons"/> 
        </xs:restriction> 
    </xs:simpleType> 
    <xs:complexType name="Pollution"> 
        <xs:sequence> 
            <xs:element name="pollutantType" type = "D2LogicalModel:PollutantTypeEnum"/> 
            <xs:element name="pollutantConcentration" type = "D2LogicalModel:MicrogramsConcentrationValue" minOccurs = "0"/> 
            <xs:element name="pollutionExtension" type = "D2LogicalModel:_ExtensionType" minOccurs = "0"/> 
        </xs:sequence> 
    </xs:complexType> 
    <xs:complexType name="PollutionInformation"> 
        <xs:complexContent> 
            <xs:extension base="D2LogicalModel:WeatherData"> 
                <xs:sequence> 
                    <xs:element name="pollution" type = "D2LogicalModel:Pollution" maxOccurs = "unbounded"/> 
                    <xs:element name="pollutionInformationExtension" type = "D2LogicalModel:_ExtensionType" minOccurs = "0"/> 
                </xs:sequence> 
            </xs:extension> 
        </xs:complexContent> 
    </xs:complexType> 
    <xs:complexType name="PrecipitationDetail"> 
        <xs:sequence> 
            <xs:element name="precipitationType" type = "D2LogicalModel:PrecipitationTypeEnum" minOccurs = "0"/> 
            <xs:element name="precipitationIntensity" type = "D2LogicalModel:PrecipitationIntensityValue" minOccurs = "0"/> 
            <xs:element name="depositionDepth" type = "D2LogicalModel:FloatingPointMetreDistanceValue" minOccurs = "0"/> 
            <xs:element name="precipitationDetailExtension" type = "D2LogicalModel:_ExtensionType" minOccurs = "0"/> 
        </xs:sequence> 
    </xs:complexType> 
    <xs:complexType name="PrecipitationInformation"> 
        <xs:complexContent> 
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            <xs:extension base="D2LogicalModel:WeatherData"> 
                <xs:sequence> 
                    <xs:element name="noPrecipitation" type = "D2LogicalModel:Boolean" minOccurs = "0"/> 
                    <xs:element name="precipitationDetail" type = "D2LogicalModel:PrecipitationDetail" minOccurs = "0"/> 
                    <xs:element name="precipitationInformationExtension" type = "D2LogicalModel:_ExtensionType" minOccurs = "0"/> 
                </xs:sequence> 
            </xs:extension> 
        </xs:complexContent> 
    </xs:complexType> 
    <xs:complexType name="PrecipitationIntensityValue"> 
        <xs:complexContent> 
            <xs:extension base="D2LogicalModel:DataValue"> 
                <xs:sequence> 
                    <xs:element name="millimetresPerHourIntensity" type = "D2LogicalModel:IntensityMillimetresPerHour"/> 
                    <xs:element name="precipitationIntensityValueExtension" type = "D2LogicalModel:_ExtensionType" minOccurs = "0"/> 
                </xs:sequence> 
            </xs:extension> 
        </xs:complexContent> 
    </xs:complexType> 
    <xs:simpleType name="PrecipitationTypeEnum"> 
        <xs:restriction base="xs:string"> 
            <xs:enumeration value="drizzle"/> 
            <xs:enumeration value="freezingRain"/> 
            <xs:enumeration value="hail"/> 
            <xs:enumeration value="rain"/> 
            <xs:enumeration value="sleet"/> 
            <xs:enumeration value="snow"/> 
        </xs:restriction> 
    </xs:simpleType> 
    <xs:complexType name="ReferenceSettings"> 
        <xs:sequence> 
            <xs:element name="predefinedNonOrderedLocationGroupReference" type = 
"D2LogicalModel:_PredefinedNonOrderedLocationGroupVersionedReference" minOccurs = "0"/> 
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            <xs:element name="trafficStatusDefault" type = "D2LogicalModel:TrafficStatusEnum" minOccurs = "0"/> 
            <xs:element name="referenceSettingsExtension" type = "D2LogicalModel:_ExtensionType" minOccurs = "0"/> 
        </xs:sequence> 
    </xs:complexType> 
    <xs:complexType name="RoadSurfaceConditionInformation"> 
        <xs:complexContent> 
            <xs:extension base="D2LogicalModel:WeatherData"> 
                <xs:sequence> 
                    <xs:element name="weatherRelatedRoadConditionType" type = 
"D2LogicalModel:WeatherRelatedRoadConditionTypeEnum" minOccurs = "0" maxOccurs = "unbounded"/> 
                    <xs:element name="roadSurfaceConditionMeasurements" type = "D2LogicalModel:RoadSurfaceConditionMeasurements"/> 
                    <xs:element name="roadSurfaceConditionInformationExtension" type = "D2LogicalModel:_ExtensionType" minOccurs = 
"0"/> 
                </xs:sequence> 
            </xs:extension> 
        </xs:complexContent> 
    </xs:complexType> 
    <xs:complexType name="RoadSurfaceConditionMeasurements"> 
        <xs:sequence> 
            <xs:element name="roadSurfaceTemperature" type = "D2LogicalModel:TemperatureValue" minOccurs = "0"/> 
            <xs:element name="protectionTemperature" type = "D2LogicalModel:TemperatureValue" minOccurs = "0"/> 
            <xs:element name="deIcingApplicationRate" type = "D2LogicalModel:ApplicationRateValue" minOccurs = "0"/> 
            <xs:element name="deIcingConcentration" type = "D2LogicalModel:KilogramsConcentrationValue" minOccurs = "0"/> 
            <xs:element name="depthOfSnow" type = "D2LogicalModel:FloatingPointMetreDistanceValue" minOccurs = "0"/> 
            <xs:element name="waterFilmThickness" type = "D2LogicalModel:FloatingPointMetreDistanceValue" minOccurs = "0"/> 
            <xs:element name="roadSurfaceConditionMeasurementsExtension" type = "D2LogicalModel:_ExtensionType" minOccurs = "0"/> 
        </xs:sequence> 
    </xs:complexType> 
    <xs:simpleType name="Seconds"> 
        <xs:restriction base="D2LogicalModel:Float"/> 
    </xs:simpleType> 
    <xs:complexType name="Source"> 
        <xs:sequence> 
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            <xs:element name="sourceCountry" type = "D2LogicalModel:CountryEnum" minOccurs = "0"/> 
            <xs:element name="sourceIdentification" type = "D2LogicalModel:String" minOccurs = "0"/> 
            <xs:element name="sourceName" type = "D2LogicalModel:MultilingualString" minOccurs = "0"/> 
            <xs:element name="sourceType" type = "D2LogicalModel:SourceTypeEnum" minOccurs = "0"/> 
            <xs:element name="reliable" type = "D2LogicalModel:Boolean" minOccurs = "0"/> 
            <xs:element name="sourceExtension" type = "D2LogicalModel:_ExtensionType" minOccurs = "0"/> 
        </xs:sequence> 
    </xs:complexType> 
    <xs:simpleType name="SourceTypeEnum"> 
        <xs:restriction base="xs:string"> 
            <xs:enumeration value="automobileClubPatrol"/> 
            <xs:enumeration value="cameraObservation"/> 
            <xs:enumeration value="freightVehicleOperator"/> 
            <xs:enumeration value="inductionLoopMonitoringStation"/> 
            <xs:enumeration value="infraredMonitoringStation"/> 
            <xs:enumeration value="microwaveMonitoringStation"/> 
            <xs:enumeration value="mobileTelephoneCaller"/> 
            <xs:enumeration value="nonPoliceEmergencyServicePatrol"/> 
            <xs:enumeration value="otherInformation"/> 
            <xs:enumeration value="otherOfficialVehicle"/> 
            <xs:enumeration value="policePatrol"/> 
            <xs:enumeration value="privateBreakdownService"/> 
            <xs:enumeration value="publicAndPrivateUtilities"/> 
            <xs:enumeration value="registeredMotoristObserver"/> 
            <xs:enumeration value="roadAuthorities"/> 
            <xs:enumeration value="roadOperatorPatrol"/> 
            <xs:enumeration value="roadsideTelephoneCaller"/> 
            <xs:enumeration value="spotterAircraft"/> 
            <xs:enumeration value="trafficMonitoringStation"/> 
            <xs:enumeration value="transitOperator"/> 
            <xs:enumeration value="vehicleProbeMeasurement"/> 
            <xs:enumeration value="videoProcessingMonitoringStation"/> 
        </xs:restriction> 
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    </xs:simpleType> 
    <xs:complexType name="SpeedPercentile"> 
        <xs:sequence> 
            <xs:element name="vehiclePercentage" type = "D2LogicalModel:PercentageValue"/> 
            <xs:element name="speedPercentile" type = "D2LogicalModel:SpeedValue"/> 
            <xs:element name="speedPercentileExtension" type = "D2LogicalModel:_ExtensionType" minOccurs = "0"/> 
        </xs:sequence> 
    </xs:complexType> 
    <xs:complexType name="SpeedValue"> 
        <xs:complexContent> 
            <xs:extension base="D2LogicalModel:DataValue"> 
                <xs:sequence> 
                    <xs:element name="speed" type = "D2LogicalModel:KilometresPerHour"/> 
                    <xs:element name="speedValueExtension" type = "D2LogicalModel:_ExtensionType" minOccurs = "0"/> 
                </xs:sequence> 
            </xs:extension> 
        </xs:complexContent> 
    </xs:complexType> 
    <xs:simpleType name="String"> 
        <xs:restriction base="xs:string"> 
            <xs:maxLength value="1024"/> 
        </xs:restriction> 
    </xs:simpleType> 
    <xs:complexType name="Temperature"> 
        <xs:sequence> 
            <xs:element name="airTemperature" type = "D2LogicalModel:TemperatureValue" minOccurs = "0"/> 
            <xs:element name="dewPointTemperature" type = "D2LogicalModel:TemperatureValue" minOccurs = "0"/> 
            <xs:element name="maximumTemperature" type = "D2LogicalModel:TemperatureValue" minOccurs = "0"/> 
            <xs:element name="minimumTemperature" type = "D2LogicalModel:TemperatureValue" minOccurs = "0"/> 
            <xs:element name="temperatureExtension" type = "D2LogicalModel:_ExtensionType" minOccurs = "0"/> 
        </xs:sequence> 
    </xs:complexType> 
    <xs:simpleType name="TemperatureCelsius"> 
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        <xs:restriction base="D2LogicalModel:Float"/> 
    </xs:simpleType> 
    <xs:complexType name="TemperatureInformation"> 
        <xs:complexContent> 
            <xs:extension base="D2LogicalModel:WeatherData"> 
                <xs:sequence> 
                    <xs:element name="temperature" type = "D2LogicalModel:Temperature"/> 
                    <xs:element name="temperatureInformationExtension" type = "D2LogicalModel:_ExtensionType" minOccurs = "0"/> 
                </xs:sequence> 
            </xs:extension> 
        </xs:complexContent> 
    </xs:complexType> 
    <xs:complexType name="TemperatureValue"> 
        <xs:complexContent> 
            <xs:extension base="D2LogicalModel:DataValue"> 
                <xs:sequence> 
                    <xs:element name="temperature" type = "D2LogicalModel:TemperatureCelsius"/> 
                    <xs:element name="temperatureValueExtension" type = "D2LogicalModel:_ExtensionType" minOccurs = "0"/> 
                </xs:sequence> 
            </xs:extension> 
        </xs:complexContent> 
    </xs:complexType> 
    <xs:complexType name="TimePeriodOfDay" abstract = "true"> 
        <xs:sequence> 
            <xs:element name="timePeriodOfDayExtension" type = "D2LogicalModel:_ExtensionType" minOccurs = "0"/> 
        </xs:sequence> 
    </xs:complexType> 
    <xs:simpleType name="TimePrecisionEnum"> 
        <xs:restriction base="xs:string"> 
            <xs:enumeration value="tenthsOfSecond"/> 
            <xs:enumeration value="second"/> 
            <xs:enumeration value="minute"/> 
            <xs:enumeration value="quarterHour"/> 
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            <xs:enumeration value="halfHour"/> 
            <xs:enumeration value="hour"/> 
        </xs:restriction> 
    </xs:simpleType> 
    <xs:simpleType name="Tonnes"> 
        <xs:restriction base="D2LogicalModel:Float"/> 
    </xs:simpleType> 
    <xs:complexType name="TrafficConcentration"> 
        <xs:complexContent> 
            <xs:extension base="D2LogicalModel:TrafficData"> 
                <xs:sequence> 
                    <xs:element name="concentration" type = "D2LogicalModel:ConcentrationOfVehiclesValue" minOccurs = "0"/> 
                    <xs:element name="occupancy" type = "D2LogicalModel:PercentageValue" minOccurs = "0"/> 
                    <xs:element name="trafficConcentrationExtension" type = "D2LogicalModel:_ExtensionType" minOccurs = "0"/> 
                </xs:sequence> 
            </xs:extension> 
        </xs:complexContent> 
    </xs:complexType> 
    <xs:complexType name="TrafficData" abstract = "true"> 
        <xs:complexContent> 
            <xs:extension base="D2LogicalModel:BasicData"> 
                <xs:sequence> 
                    <xs:element name="forVehiclesWithCharacteristicsOf" type = "D2LogicalModel:VehicleCharacteristics" minOccurs = "0"/> 
                    <xs:element name="trafficDataExtension" type = "D2LogicalModel:_ExtensionType" minOccurs = "0"/> 
                </xs:sequence> 
            </xs:extension> 
        </xs:complexContent> 
    </xs:complexType> 
    <xs:complexType name="TrafficFlow"> 
        <xs:complexContent> 
            <xs:extension base="D2LogicalModel:TrafficData"> 
                <xs:sequence> 
                    <xs:element name="axleFlow" type = "D2LogicalModel:AxleFlowValue" minOccurs = "0"/> 
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                    <xs:element name="pcuFlow" type = "D2LogicalModel:PcuFlowValue" minOccurs = "0"/> 
                    <xs:element name="percentageLongVehicles" type = "D2LogicalModel:PercentageValue" minOccurs = "0"/> 
                    <xs:element name="vehicleFlow" type = "D2LogicalModel:VehicleFlowValue" minOccurs = "0"/> 
                    <xs:element name="trafficFlowExtension" type = "D2LogicalModel:_ExtensionType" minOccurs = "0"/> 
                </xs:sequence> 
            </xs:extension> 
        </xs:complexContent> 
    </xs:complexType> 
    <xs:complexType name="TrafficHeadway"> 
        <xs:complexContent> 
            <xs:extension base="D2LogicalModel:TrafficData"> 
                <xs:sequence> 
                    <xs:element name="averageDistanceHeadway" type = "D2LogicalModel:FloatingPointMetreDistanceValue" minOccurs = 
"0"/> 
                    <xs:element name="averageTimeHeadway" type = "D2LogicalModel:DurationValue" minOccurs = "0"/> 
                    <xs:element name="trafficHeadwayExtension" type = "D2LogicalModel:_ExtensionType" minOccurs = "0"/> 
                </xs:sequence> 
            </xs:extension> 
        </xs:complexContent> 
    </xs:complexType> 
    <xs:complexType name="TrafficSpeed"> 
        <xs:complexContent> 
            <xs:extension base="D2LogicalModel:TrafficData"> 
                <xs:sequence> 
                    <xs:element name="averageVehicleSpeed" type = "D2LogicalModel:SpeedValue" minOccurs = "0"/> 
                    <xs:element name="speedPercentile" type = "D2LogicalModel:SpeedPercentile" minOccurs = "0"/> 
                    <xs:element name="trafficSpeedExtension" type = "D2LogicalModel:_ExtensionType" minOccurs = "0"/> 
                </xs:sequence> 
            </xs:extension> 
        </xs:complexContent> 
    </xs:complexType> 
    <xs:complexType name="TrafficStatus"> 
        <xs:complexContent> 
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            <xs:extension base="D2LogicalModel:BasicData"> 
                <xs:sequence> 
                    <xs:element name="trafficTrendType" type = "D2LogicalModel:TrafficTrendTypeEnum" minOccurs = "0"/> 
                    <xs:element name="trafficStatus" type = "D2LogicalModel:TrafficStatusValue" minOccurs = "0"/> 
                    <xs:element name="trafficStatusExtension" type = "D2LogicalModel:_ExtensionType" minOccurs = "0"/> 
                </xs:sequence> 
            </xs:extension> 
        </xs:complexContent> 
    </xs:complexType> 
    <xs:simpleType name="TrafficStatusEnum"> 
        <xs:restriction base="xs:string"> 
            <xs:enumeration value="impossible"/> 
            <xs:enumeration value="congested"/> 
            <xs:enumeration value="heavy"/> 
            <xs:enumeration value="freeFlow"/> 
            <xs:enumeration value="unknown"/> 
        </xs:restriction> 
    </xs:simpleType> 
    <xs:complexType name="TrafficStatusValue"> 
        <xs:complexContent> 
            <xs:extension base="D2LogicalModel:DataValue"> 
                <xs:sequence> 
                    <xs:element name="trafficStatusValue" type = "D2LogicalModel:TrafficStatusEnum"/> 
                    <xs:element name="trafficStatusValueExtension" type = "D2LogicalModel:_ExtensionType" minOccurs = "0"/> 
                </xs:sequence> 
            </xs:extension> 
        </xs:complexContent> 
    </xs:complexType> 
    <xs:simpleType name="TrafficTrendTypeEnum"> 
        <xs:restriction base="xs:string"> 
            <xs:enumeration value="trafficBuildingUp"/> 
            <xs:enumeration value="trafficEasing"/> 
            <xs:enumeration value="trafficStable"/> 
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            <xs:enumeration value="unknown"/> 
        </xs:restriction> 
    </xs:simpleType> 
    <xs:complexType name="TravelTimeData"> 
        <xs:complexContent> 
            <xs:extension base="D2LogicalModel:BasicData"> 
                <xs:sequence> 
                    <xs:element name="travelTimeTrendType" type = "D2LogicalModel:TravelTimeTrendTypeEnum" minOccurs = "0"/> 
                    <xs:element name="travelTimeType" type = "D2LogicalModel:TravelTimeTypeEnum" minOccurs = "0"/> 
                    <xs:element name="vehicleType" type = "D2LogicalModel:VehicleTypeEnum" minOccurs = "0" maxOccurs = "unbounded"/> 
                    <xs:element name="travelTime" type = "D2LogicalModel:DurationValue" minOccurs = "0"/> 
                    <xs:element name="freeFlowTravelTime" type = "D2LogicalModel:DurationValue" minOccurs = "0"/> 
                    <xs:element name="normallyExpectedTravelTime" type = "D2LogicalModel:DurationValue" minOccurs = "0"/> 
                    <xs:element name="freeFlowSpeed" type = "D2LogicalModel:SpeedValue" minOccurs = "0"/> 
                    <xs:element name="travelTimeDataExtension" type = "D2LogicalModel:_ExtensionType" minOccurs = "0"/> 
                </xs:sequence> 
            </xs:extension> 
        </xs:complexContent> 
    </xs:complexType> 
    <xs:simpleType name="TravelTimeTrendTypeEnum"> 
        <xs:restriction base="xs:string"> 
            <xs:enumeration value="decreasing"/> 
            <xs:enumeration value="increasing"/> 
            <xs:enumeration value="stable"/> 
        </xs:restriction> 
    </xs:simpleType> 
    <xs:simpleType name="TravelTimeTypeEnum"> 
        <xs:restriction base="xs:string"> 
            <xs:enumeration value="best"/> 
            <xs:enumeration value="estimated"/> 
            <xs:enumeration value="instantaneous"/> 
            <xs:enumeration value="reconstituted"/> 
        </xs:restriction> 
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    </xs:simpleType> 
    <xs:simpleType name="UrgencyEnum"> 
        <xs:restriction base="xs:string"> 
            <xs:enumeration value="extremelyUrgent"/> 
            <xs:enumeration value="urgent"/> 
            <xs:enumeration value="normalUrgency"/> 
        </xs:restriction> 
    </xs:simpleType> 
    <xs:complexType name="Validity"> 
        <xs:sequence> 
            <xs:element name="validityStatus" type = "D2LogicalModel:ValidityStatusEnum"/> 
            <xs:element name="overrunning" type = "D2LogicalModel:Boolean" minOccurs = "0"/> 
            <xs:element name="validityTimeSpecification" type = "D2LogicalModel:OverallPeriod"/> 
            <xs:element name="validityExtension" type = "D2LogicalModel:_ExtensionType" minOccurs = "0"/> 
        </xs:sequence> 
    </xs:complexType> 
    <xs:simpleType name="ValidityStatusEnum"> 
        <xs:restriction base="xs:string"> 
            <xs:enumeration value="active"/> 
            <xs:enumeration value="suspended"/> 
            <xs:enumeration value="definedByValidityTimeSpec"/> 
        </xs:restriction> 
    </xs:simpleType> 
    <xs:complexType name="VehicleCharacteristics"> 
        <xs:sequence> 
            <xs:element name="fuelType" type = "D2LogicalModel:FuelTypeEnum" minOccurs = "0"/> 
            <xs:element name="loadType" type = "D2LogicalModel:LoadTypeEnum" minOccurs = "0"/> 
            <xs:element name="vehicleEquipment" type = "D2LogicalModel:VehicleEquipmentEnum" minOccurs = "0"/> 
            <xs:element name="vehicleType" type = "D2LogicalModel:VehicleTypeEnum" minOccurs = "0" maxOccurs = "unbounded"/> 
            <xs:element name="vehicleUsage" type = "D2LogicalModel:VehicleUsageEnum" minOccurs = "0"/> 
            <xs:element name="grossWeightCharacteristic" type = "D2LogicalModel:GrossWeightCharacteristic" minOccurs = "0" maxOccurs 
= "2"/> 
            <xs:element name="heightCharacteristic" type = "D2LogicalModel:HeightCharacteristic" minOccurs = "0" maxOccurs = "2"/> 
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            <xs:element name="lengthCharacteristic" type = "D2LogicalModel:LengthCharacteristic" minOccurs = "0" maxOccurs = "2"/> 
            <xs:element name="widthCharacteristic" type = "D2LogicalModel:WidthCharacteristic" minOccurs = "0" maxOccurs = "2"/> 
            <xs:element name="heaviestAxleWeightCharacteristic" type = "D2LogicalModel:HeaviestAxleWeightCharacteristic" minOccurs = 
"0" maxOccurs = "2"/> 
            <xs:element name="numberOfAxlesCharacteristic" type = "D2LogicalModel:NumberOfAxlesCharacteristic" minOccurs = "0" 
maxOccurs = "2"/> 
            <xs:element name="vehicleCharacteristicsExtension" type = "D2LogicalModel:_ExtensionType" minOccurs = "0"/> 
        </xs:sequence> 
    </xs:complexType> 
    <xs:simpleType name="VehicleEquipmentEnum"> 
        <xs:restriction base="xs:string"> 
            <xs:enumeration value="notUsingSnowChains"/> 
            <xs:enumeration value="notUsingSnowChainsOrTyres"/> 
            <xs:enumeration value="snowChainsInUse"/> 
            <xs:enumeration value="snowTyresInUse"/> 
            <xs:enumeration value="snowChainsOrTyresInUse"/> 
            <xs:enumeration value="withoutSnowTyresOrChainsOnBoard"/> 
        </xs:restriction> 
    </xs:simpleType> 
    <xs:complexType name="VehicleFlowValue"> 
        <xs:complexContent> 
            <xs:extension base="D2LogicalModel:DataValue"> 
                <xs:sequence> 
                    <xs:element name="vehicleFlowRate" type = "D2LogicalModel:VehiclesPerHour"/> 
                    <xs:element name="vehicleFlowValueExtension" type = "D2LogicalModel:_ExtensionType" minOccurs = "0"/> 
                </xs:sequence> 
            </xs:extension> 
        </xs:complexContent> 
    </xs:complexType> 
    <xs:simpleType name="VehiclesPerHour"> 
        <xs:restriction base="D2LogicalModel:NonNegativeInteger"/> 
    </xs:simpleType> 
    <xs:simpleType name="VehicleTypeEnum"> 
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        <xs:restriction base="xs:string"> 
            <xs:enumeration value="agriculturalVehicle"/> 
            <xs:enumeration value="anyVehicle"/> 
            <xs:enumeration value="articulatedVehicle"/> 
            <xs:enumeration value="bicycle"/> 
            <xs:enumeration value="bus"/> 
            <xs:enumeration value="car"/> 
            <xs:enumeration value="caravan"/> 
            <xs:enumeration value="carOrLightVehicle"/> 
            <xs:enumeration value="carWithCaravan"/> 
            <xs:enumeration value="carWithTrailer"/> 
            <xs:enumeration value="constructionOrMaintenanceVehicle"/> 
            <xs:enumeration value="fourWheelDrive"/> 
            <xs:enumeration value="highSidedVehicle"/> 
            <xs:enumeration value="lorry"/> 
            <xs:enumeration value="moped"/> 
            <xs:enumeration value="motorcycle"/> 
            <xs:enumeration value="motorcycleWithSideCar"/> 
            <xs:enumeration value="motorscooter"/> 
            <xs:enumeration value="tanker"/> 
            <xs:enumeration value="threeWheeledVehicle"/> 
            <xs:enumeration value="trailer"/> 
            <xs:enumeration value="tram"/> 
            <xs:enumeration value="twoWheeledVehicle"/> 
            <xs:enumeration value="van"/> 
            <xs:enumeration value="vehicleWithCatalyticConverter"/> 
            <xs:enumeration value="vehicleWithoutCatalyticConverter"/> 
            <xs:enumeration value="vehicleWithCaravan"/> 
            <xs:enumeration value="vehicleWithTrailer"/> 
            <xs:enumeration value="withEvenNumberedRegistrationPlates"/> 
            <xs:enumeration value="withOddNumberedRegistrationPlates"/> 
            <xs:enumeration value="other"/> 
        </xs:restriction> 
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    </xs:simpleType> 
    <xs:simpleType name="VehicleUsageEnum"> 
        <xs:restriction base="xs:string"> 
            <xs:enumeration value="agricultural"/> 
            <xs:enumeration value="commercial"/> 
            <xs:enumeration value="emergencyServices"/> 
            <xs:enumeration value="military"/> 
            <xs:enumeration value="nonCommercial"/> 
            <xs:enumeration value="patrol"/> 
            <xs:enumeration value="recoveryServices"/> 
            <xs:enumeration value="roadMaintenanceOrConstruction"/> 
            <xs:enumeration value="roadOperator"/> 
            <xs:enumeration value="taxi"/> 
        </xs:restriction> 
    </xs:simpleType> 
    <xs:complexType name="VersionedReference"> 
        <xs:attribute name="id" type = "xs:string" use = "required"/> 
        <xs:attribute name="version" type = "xs:string" use = "required"/> 
    </xs:complexType> 
    <xs:complexType name="Visibility"> 
        <xs:sequence> 
            <xs:element name="minimumVisibilityDistance" type = "D2LogicalModel:IntegerMetreDistanceValue"/> 
            <xs:element name="visibilityExtension" type = "D2LogicalModel:_ExtensionType" minOccurs = "0"/> 
        </xs:sequence> 
    </xs:complexType> 
    <xs:complexType name="VisibilityInformation"> 
        <xs:complexContent> 
            <xs:extension base="D2LogicalModel:WeatherData"> 
                <xs:sequence> 
                    <xs:element name="visibility" type = "D2LogicalModel:Visibility"/> 
                    <xs:element name="visibilityInformationExtension" type = "D2LogicalModel:_ExtensionType" minOccurs = "0"/> 
                </xs:sequence> 
            </xs:extension> 
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        </xs:complexContent> 
    </xs:complexType> 
    <xs:complexType name="WeatherData" abstract = "true"> 
        <xs:complexContent> 
            <xs:extension base="D2LogicalModel:BasicData"> 
                <xs:sequence> 
                    <xs:element name="weatherDataExtension" type = "D2LogicalModel:_ExtensionType" minOccurs = "0"/> 
                </xs:sequence> 
            </xs:extension> 
        </xs:complexContent> 
    </xs:complexType> 
    <xs:simpleType name="WeatherRelatedRoadConditionTypeEnum"> 
        <xs:restriction base="xs:string"> 
            <xs:enumeration value="blackIce"/> 
            <xs:enumeration value="deepSnow"/> 
            <xs:enumeration value="dry"/> 
            <xs:enumeration value="freezingOfWetRoads"/> 
            <xs:enumeration value="freezingPavements"/> 
            <xs:enumeration value="freezingRain"/> 
            <xs:enumeration value="freshSnow"/> 
            <xs:enumeration value="ice"/> 
            <xs:enumeration value="iceBuildUp"/> 
            <xs:enumeration value="iceWithWheelBarTracks"/> 
            <xs:enumeration value="icyPatches"/> 
            <xs:enumeration value="looseSnow"/> 
            <xs:enumeration value="normalWinterConditionsForPedestrians"/> 
            <xs:enumeration value="packedSnow"/> 
            <xs:enumeration value="roadSurfaceMelting"/> 
            <xs:enumeration value="slipperyRoad"/> 
            <xs:enumeration value="slushOnRoad"/> 
            <xs:enumeration value="slushStrings"/> 
            <xs:enumeration value="snowDrifts"/> 
            <xs:enumeration value="snowOnPavement"/> 
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            <xs:enumeration value="snowOnTheRoad"/> 
            <xs:enumeration value="surfaceWater"/> 
            <xs:enumeration value="wet"/> 
            <xs:enumeration value="wetAndIcyRoad"/> 
            <xs:enumeration value="wetIcyPavement"/> 
            <xs:enumeration value="other"/> 
        </xs:restriction> 
    </xs:simpleType> 
    <xs:simpleType name="WeekOfMonthEnum"> 
        <xs:restriction base="xs:string"> 
            <xs:enumeration value="firstWeekOfMonth"/> 
            <xs:enumeration value="secondWeekOfMonth"/> 
            <xs:enumeration value="thirdWeekOfMonth"/> 
            <xs:enumeration value="fourthWeekOfMonth"/> 
            <xs:enumeration value="fifthWeekOfMonth"/> 
        </xs:restriction> 
    </xs:simpleType> 
    <xs:complexType name="WidthCharacteristic"> 
        <xs:sequence> 
            <xs:element name="comparisonOperator" type = "D2LogicalModel:ComparisonOperatorEnum"/> 
            <xs:element name="vehicleWidth" type = "D2LogicalModel:MetresAsFloat"/> 
            <xs:element name="widthCharacteristicExtension" type = "D2LogicalModel:_ExtensionType" minOccurs = "0"/> 
        </xs:sequence> 
    </xs:complexType> 
    <xs:complexType name="Wind"> 
        <xs:sequence> 
            <xs:element name="windMeasurementHeight" type = "D2LogicalModel:MetresAsNonNegativeInteger" minOccurs = "0"/> 
            <xs:element name="windSpeed" type = "D2LogicalModel:SpeedValue" minOccurs = "0"/> 
            <xs:element name="maximumWindSpeed" type = "D2LogicalModel:SpeedValue" minOccurs = "0"/> 
            <xs:element name="windDirectionBearing" type = "D2LogicalModel:DirectionBearingValue" minOccurs = "0"/> 
            <xs:element name="windDirectionCompass" type = "D2LogicalModel:DirectionCompassValue" minOccurs = "0"/> 
            <xs:element name="windExtension" type = "D2LogicalModel:_ExtensionType" minOccurs = "0"/> 
        </xs:sequence> 
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    </xs:complexType> 
    <xs:complexType name="WindInformation"> 
        <xs:complexContent> 
            <xs:extension base="D2LogicalModel:WeatherData"> 
                <xs:sequence> 
                    <xs:element name="wind" type = "D2LogicalModel:Wind"/> 
                    <xs:element name="windInformationExtension" type = "D2LogicalModel:_ExtensionType" minOccurs = "0"/> 
                </xs:sequence> 
            </xs:extension> 
        </xs:complexContent> 
    </xs:complexType> 
</xs:schema> 

 

ДОДАТОК E 

(довідковий) 

Приклади Measurement Site Table Publications, Measured Data Publications and Elaborated Data 
Publications в XML 

E.1 Приклад Measurement Site Table Publication  

<?xml version="1.0" encoding = "utf-8"?> 
<d2LogicalModel xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 
xmlns:xsd = "http://www.w3.org/2001/XMLSchema" modelBaseVersion = "2" xmlns = "http://datex2.eu/schema/2/2_0"> 
    <exchange> 
        <supplierIdentification> 
            <country>se</country> 
            <nationalIdentifier>STA</nationalIdentifier> 
        </supplierIdentification> 
    </exchange> 
    <payloadPublication xsi:type="MeasurementSiteTablePublication" lang = "sv"> 
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        <feedType>WEATHERMEASUREMETADATA</feedType> 
        <publicationTime>2011-09-20T16:20:08.3503864+02:00</publicationTime> 
        <publicationCreator> 
            <country>se</country> 
            <nationalIdentifier>STA</nationalIdentifier> 
        </publicationCreator> 
        <headerInformation> 
            <confidentiality>noRestriction</confidentiality> 
            <informationStatus>real</informationStatus> 
        </headerInformation> 
        <measurementSiteTable id="SE_SRA_VVIS_Measurementspoints" version = "VVIS_2009_11_9_10_33_32"> 
            <measurementSiteRecord id="SE_SRA_VVIS202"> 
                <measurementSiteName> 
                    <values> 
                        <value lang="sv"> Mölnbo </value> 
                    </values> 
                </measurementSiteName> 
                <measurementSpecificCharacteristics index="1"> 
                    <measurementSpecificCharacteristics> 
                        <specificMeasurementValueType>windInformation</specificMeasurementValueType> 
                    </measurementSpecificCharacteristics> 
                </measurementSpecificCharacteristics> 
                <measurementSpecificCharacteristics index="2"> 
                    <measurementSpecificCharacteristics> 
                        <specificMeasurementValueType>windInformation</specificMeasurementValueType> 
                    </measurementSpecificCharacteristics> 
                </measurementSpecificCharacteristics> 
                <measurementSpecificCharacteristics index="3"> 
                    <measurementSpecificCharacteristics> 
                        <specificMeasurementValueType>temperatureInformation</specificMeasurementValueType> 
                    </measurementSpecificCharacteristics> 
                </measurementSpecificCharacteristics> 
                <measurementSpecificCharacteristics index="4"> 
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                    <measurementSpecificCharacteristics> 
                        <specificMeasurementValueType>roadSurfaceConditionInformation</specificMeasurementValueType> 
                    </measurementSpecificCharacteristics> 
                </measurementSpecificCharacteristics> 
                <measurementSpecificCharacteristics index="5"> 
                    <measurementSpecificCharacteristics> 
                        <specificMeasurementValueType>precipitationInformation</specificMeasurementValueType> 
                    </measurementSpecificCharacteristics> 
                </measurementSpecificCharacteristics> 
                <measurementSpecificCharacteristics index="6"> 
                    <measurementSpecificCharacteristics> 
                        <specificMeasurementValueType>precipitationInformation</specificMeasurementValueType> 
                    </measurementSpecificCharacteristics> 
                </measurementSpecificCharacteristics> 
                <measurementSpecificCharacteristics index="7"> 
                    <measurementSpecificCharacteristics> 
                        <specificMeasurementValueType>windInformation</specificMeasurementValueType> 
                    </measurementSpecificCharacteristics> 
                </measurementSpecificCharacteristics> 
                <measurementSpecificCharacteristics index="8"> 
                    <measurementSpecificCharacteristics> 
                        <specificMeasurementValueType>precipitationInformation</specificMeasurementValueType> 
                    </measurementSpecificCharacteristics> 
                </measurementSpecificCharacteristics> 
            </measurementSiteRecord> 
            <measurementSiteRecord id="SE_SRA_VVIS203"> 
                <measurementSiteName> 
                    <values> 
                        <value lang="sv"> Södertälje </value> 
                    </values> 
                </measurementSiteName> 
                <measurementSpecificCharacteristics index="1"> 
                    <measurementSpecificCharacteristics> 
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                        <specificMeasurementValueType>windInformation</specificMeasurementValueType> 
                    </measurementSpecificCharacteristics> 
                </measurementSpecificCharacteristics> 
                <measurementSpecificCharacteristics index="2"> 
                    <measurementSpecificCharacteristics> 
                        <specificMeasurementValueType>windInformation</specificMeasurementValueType> 
                    </measurementSpecificCharacteristics> 
                </measurementSpecificCharacteristics> 
                <measurementSpecificCharacteristics index="3"> 
                    <measurementSpecificCharacteristics> 
                        <specificMeasurementValueType>temperatureInformation</specificMeasurementValueType> 
                    </measurementSpecificCharacteristics> 
                </measurementSpecificCharacteristics> 
                <measurementSpecificCharacteristics index="4"> 
                    <measurementSpecificCharacteristics> 
                        <specificMeasurementValueType>roadSurfaceConditionInformation</specificMeasurementValueType> 
                    </measurementSpecificCharacteristics> 
                </measurementSpecificCharacteristics> 
                <measurementSpecificCharacteristics index="5"> 
                    <measurementSpecificCharacteristics> 
                        <specificMeasurementValueType>precipitationInformation</specificMeasurementValueType> 
                    </measurementSpecificCharacteristics> 
                </measurementSpecificCharacteristics> 
                <measurementSpecificCharacteristics index="6"> 
                    <measurementSpecificCharacteristics> 
                        <specificMeasurementValueType>precipitationInformation</specificMeasurementValueType> 
                    </measurementSpecificCharacteristics> 
                </measurementSpecificCharacteristics> 
                <measurementSpecificCharacteristics index="7"> 
                    <measurementSpecificCharacteristics> 
                        <specificMeasurementValueType>windInformation</specificMeasurementValueType> 
                    </measurementSpecificCharacteristics> 
                </measurementSpecificCharacteristics> 
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                <measurementSpecificCharacteristics index="8"> 
                    <measurementSpecificCharacteristics> 
                        <specificMeasurementValueType>precipitationInformation</specificMeasurementValueType> 
                    </measurementSpecificCharacteristics> 
                </measurementSpecificCharacteristics> 
            </measurementSiteRecord> 
        </measurementSiteTable> 
    </payloadPublication> 
</d2LogicalModel> 

E.2 Приклад Measured Data Publication  

<?xml version="1.0" encoding = "utf-8"?> 
<d2LogicalModel xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 
xmlns:xsd = "http://www.w3.org/2001/XMLSchema" modelBaseVersion = "2" xmlns = "http://datex2.eu/schema/2/2_0"> 
    <exchange> 
        <supplierIdentification> 
            <country>se</country> 
            <nationalIdentifier>STA</nationalIdentifier> 
        </supplierIdentification> 
    </exchange> 
    <payloadPublication xsi:type="MeasuredDataPublication" lang = "sv"> 
        <feedType>WEATHERMEASUREDATA2</feedType> 
        <publicationTime>2011-09-21T15:59:20.8612151+02:00</publicationTime> 
        <publicationCreator> 
            <country>se</country> 
            <nationalIdentifier>STA</nationalIdentifier> 
        </publicationCreator> 
        <measurementSiteTableReference id="SE_STA_VVIS" version = "0" targetClass = "MeasurementSiteTable"/> 
        <headerInformation> 
            <confidentiality>noRestriction</confidentiality> 
            <informationStatus>real</informationStatus> 
        </headerInformation> 
        <siteMeasurements> 
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            <measurementSiteReference id="SE_STA_VVIS202" version = "0" targetClass = "MeasurementSiteRecord"/> 
            <measurementTimeDefault>2011-09-21T15:30:00+02:00</measurementTimeDefault> 
            <measuredValue index="1"> 
                <measuredValue> 
                    <measurementEquipmentFault> 
                        <faultLastUpdateTime>2011-09-21T15:59:21.0192309+02:00</faultLastUpdateTime> 
                        <measurementEquipmentFault>noDataValuesAvailable</measurementEquipmentFault> 
                    </measurementEquipmentFault> 
                </measuredValue> 
            </measuredValue> 
            <measuredValue index="2"> 
                <measuredValue> 
                    <measurementEquipmentFault> 
                        <faultLastUpdateTime>2011-09-21T15:59:21.0192309+02:00</faultLastUpdateTime> 
                        <measurementEquipmentFault>noDataValuesAvailable</measurementEquipmentFault> 
                    </measurementEquipmentFault> 
                </measuredValue> 
            </measuredValue> 
            <measuredValue index="3"> 
                <measuredValue> 
                    <basicData xsi:type="TemperatureInformation"> 
                        <temperature> 
                            <airTemperature> 
                                <temperature>13.4</temperature> 
                            </airTemperature> 
                        </temperature> 
                    </basicData> 
                </measuredValue> 
            </measuredValue> 
            <measuredValue index="4"> 
                <measuredValue> 
                    <basicData xsi:type="RoadSurfaceConditionInformation"> 
                        <roadSurfaceConditionMeasurements> 
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                            <roadSurfaceTemperature> 
                                <temperature>13.6</temperature> 
                            </roadSurfaceTemperature> 
                        </roadSurfaceConditionMeasurements> 
                    </basicData> 
                </measuredValue> 
            </measuredValue> 
            <measuredValue index="5"> 
                <measuredValue> 
                    <basicData xsi:type="PrecipitationInformation"> 
                        <precipitationDetail> 
                            <precipitationType>rain</precipitationType> 
                        </precipitationDetail> 
                    </basicData> 
                </measuredValue> 
            </measuredValue> 
            <measuredValue index="6"> 
                <measuredValue> 
                    <basicData xsi:type="PrecipitationInformation"> 
                        <precipitationDetail> 
                            <precipitationIntensity> 
                                <millimetresPerHourIntensity>0</millimetresPerHourIntensity> 
                            </precipitationIntensity> 
                        </precipitationDetail> 
                    </basicData> 
                </measuredValue> 
            </measuredValue> 
            <measuredValue index="7"> 
                <measuredValue> 
                    <measurementEquipmentFault> 
                        <faultLastUpdateTime>2011-09-21T15:59:21.0192309+02:00</faultLastUpdateTime> 
                        <measurementEquipmentFault>noDataValuesAvailable</measurementEquipmentFault> 
                    </measurementEquipmentFault> 
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                </measuredValue> 
            </measuredValue> 
            <measuredValue index="8"> 
                <measuredValue> 
                    <basicData xsi:type="HumidityInformation"> 
                        <humidity> 
                            <relativeHumidity> 
                                <percentage>89</percentage> 
                            </relativeHumidity> 
                        </humidity> 
                    </basicData> 
                </measuredValue> 
            </measuredValue> 
        </siteMeasurements> 
        <siteMeasurements> 
            <measurementSiteReference id="SE_STA_VVIS203" version = "0" targetClass = "MeasurementSiteRecord"/> 
            <measurementTimeDefault>2011-09-21T15:35:00+02:00</measurementTimeDefault> 
            <measuredValue index="1"> 
                <measuredValue> 
                    <measurementEquipmentFault> 
                        <faultLastUpdateTime>2011-09-21T15:59:21.0192309+02:00</faultLastUpdateTime> 
                        <measurementEquipmentFault>noDataValuesAvailable</measurementEquipmentFault> 
                    </measurementEquipmentFault> 
                </measuredValue> 
            </measuredValue> 
            <measuredValue index="2"> 
                <measuredValue> 
                    <measurementEquipmentFault> 
                        <faultLastUpdateTime>2011-09-21T15:59:21.0192309+02:00</faultLastUpdateTime> 
                        <measurementEquipmentFault>noDataValuesAvailable</measurementEquipmentFault> 
                    </measurementEquipmentFault> 
                </measuredValue> 
            </measuredValue> 
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            <measuredValue index="3"> 
                <measuredValue> 
                    <measurementEquipmentFault> 
                        <faultLastUpdateTime>2011-09-21T15:59:21.0192309+02:00</faultLastUpdateTime> 
                        <measurementEquipmentFault>noDataValuesAvailable</measurementEquipmentFault> 
                    </measurementEquipmentFault> 
                </measuredValue> 
            </measuredValue> 
            <measuredValue index="4"> 
                <measuredValue> 
                    <measurementEquipmentFault> 
                        <faultLastUpdateTime>2011-09-21T15:59:21.0192309+02:00</faultLastUpdateTime> 
                        <measurementEquipmentFault>noDataValuesAvailable</measurementEquipmentFault> 
                    </measurementEquipmentFault> 
                </measuredValue> 
            </measuredValue> 
            <measuredValue index="5"> 
                <measuredValue> 
                    <basicData xsi:type="PrecipitationInformation"> 
                        <noPrecipitation>true</noPrecipitation> 
                        <precipitationDetail/> 
                    </basicData> 
                </measuredValue> 
            </measuredValue> 
            <measuredValue index="6"> 
                <measuredValue> 
                    <basicData xsi:type="PrecipitationInformation"> 
                        <noPrecipitation>true</noPrecipitation> 
                        <precipitationDetail/> 
                    </basicData> 
                </measuredValue> 
            </measuredValue> 
            <measuredValue index="7"> 
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                <measuredValue> 
                    <measurementEquipmentFault> 
                        <faultLastUpdateTime>2011-09-21T15:59:21.0192309+02:00</faultLastUpdateTime> 
                        <measurementEquipmentFault>noDataValuesAvailable</measurementEquipmentFault> 
                    </measurementEquipmentFault> 
                </measuredValue> 
            </measuredValue> 
            <measuredValue index="8"> 
                <measuredValue> 
                    <measurementEquipmentFault> 
                        <faultLastUpdateTime>2011-09-21T15:59:21.0192309+02:00</faultLastUpdateTime> 
                        <measurementEquipmentFault>noDataValuesAvailable</measurementEquipmentFault> 
                    </measurementEquipmentFault> 
                </measuredValue> 
            </measuredValue> 
        </siteMeasurements> 
    </payloadPublication> 
</d2LogicalModel> 

E.3 Приклад Elaborated Data Publication  

<?xml version="1.0" encoding = "UTF-8"?> 
<d2LogicalModel modelBaseVersion="2" xmlns = "http://datex2.eu/schema/2/2_0" 
xmlns:xsi = "http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation = "http://datex2.eu/schema/2/2_0 
..\..\Schema\DATEXIISchema_2_2_0.xsd"> 
    <exchange> 
        <supplierIdentification> 
            <country>fr</country> 
            <nationalIdentifier>X</nationalIdentifier> 
        </supplierIdentification> 
    </exchange> 
    <payloadPublication xsi:type="ElaboratedDataPublication" lang = "fr"> 
        <publicationTime>2011-08-01T18:06:00+02:00</publicationTime> 
        <publicationCreator> 
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            <country>fr</country> 
            <nationalIdentifier>X2</nationalIdentifier> 
        </publicationCreator> 
        <headerInformation> 
            <confidentiality>noRestriction</confidentiality> 
            <informationStatus>real</informationStatus> 
        </headerInformation> 
        <elaboratedData> 
            <basicData xsi:type="TravelTimeData"> 
                <measurementOrCalculationTime>2011-08-01T18:03:54+02:00</measurementOrCalculationTime> 
                <pertinentLocation xsi:type="Linear"> 
                    <alertCLinear xsi:type="AlertCMethod2Linear"> 
                        <alertCLocationCountryCode>F</alertCLocationCountryCode> 
                        <alertCLocationTableNumber>32</alertCLocationTableNumber> 
                        <alertCLocationTableVersion>9</alertCLocationTableVersion> 
                        <alertCDirection> 
                            <alertCDirectionCoded>positive</alertCDirectionCoded> 
                        </alertCDirection> 
                        <alertCMethod2PrimaryPointLocation> 
                            <alertCLocation> 
                                <specificLocation>1243</specificLocation> 
                            </alertCLocation> 
                        </alertCMethod2PrimaryPointLocation> 
                        <alertCMethod2SecondaryPointLocation> 
                            <alertCLocation> 
                                <specificLocation>1244</specificLocation> 
                            </alertCLocation> 
                        </alertCMethod2SecondaryPointLocation> 
                    </alertCLinear> 
                </pertinentLocation> 
                <travelTimeTrendType>increasing</travelTimeTrendType> 
                <travelTime> 
                    <duration>271</duration> 
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                </travelTime> 
                <freeFlowTravelTime> 
                    <duration>250</duration> 
                </freeFlowTravelTime> 
                <freeFlowSpeed> 
                    <speed>72</speed> 
                </freeFlowSpeed> 
            </basicData> 
        </elaboratedData> 
        <elaboratedData> 
            <basicData xsi:type="TravelTimeData"> 
                <pertinentLocation xsi:type="LocationByReference"> 
                    <predefinedLocationReference targetClass="PredefinedLocation" id = "GUID1234277721992" version = "0"/> 
                </pertinentLocation> 
                <travelTimeTrendType>increasing</travelTimeTrendType> 
                <travelTime> 
                    <duration>271</duration> 
                </travelTime> 
                <freeFlowTravelTime> 
                    <duration>250</duration> 
                </freeFlowTravelTime> 
                <freeFlowSpeed> 
                    <speed>72</speed> 
                </freeFlowSpeed> 
            </basicData> 
        </elaboratedData> 
    </payloadPublication> 
</d2LogicalModel> 
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ДОДАТОК F 

(довідковий) 
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