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НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП 

Цей стандарт розроблений у вигляді тотожного перекладу EN 16157 

1:2018 Intelligent transport systems – DATEX II data exchange specifications for 

traffic management and information – Part 7: Common data elements 

(Інтелектуальні транспортні системи. Специфікації обміну даними DATEX II 

для керування дорожнім рухом та інформації про дорожній рух. Частина 7. 

Спільні елементи 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 EN 16157–7:2018 у цей «Національний вступ» 

внесено все, що безпосередньо стосується технічного змісту цього 

стандарту; 

— вилучено «Передмову» до EN 16157–7:2018 як таку, що 

безпосередньо не стосується технічного змісту цього стандарту; 

— замінено крапку на кому як вказівник десяткових знаків; 

— слово «зниження (ризику витрат)» замінено словом «зменшення», 

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

«внаслідок», «через», слово «при» – на словосполучення «під час», «в разі», 

слово «існує» – на слова «є», «з’являється», словосполучення «в даний 

час» – словосполученнями «на сьогодні», «наразі», слово «можна» в 
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окремих випадках – словом «допускається»; в місцях, де наявні 

невизначено–особові звороти, їх замінено відповідними виразами зі 

словами «необхідно» або «потрібно»; 

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

метою правильнішого передавання технічного змісту положень, викладених 

у відповідних реченнях; 

— усунено помічені друкарські помилки; 

До цього стандарту долучено пояснення та примітки, які викладено 

безпосередньо після пунктів, яких вони стосуються, та позначено іншим 

шрифтом. 

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

можна отримати в Національному фонді нормативних документів.  
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НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ 
 

 
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНІ ТРАНСПОРТНІ СИСТЕМИ  

Специфікації обміну даними DATEX II для керування  

дорожнім рухом та інформації про дорожній рух.  

Частина 7. Спільні елементи даних 

 

INTELLIGENT TRANSPORT SYSTEMS   

DATEX II data exchange specifications  

for traffic management and information.  

Part 7: Common data elements 
 

 

Чинний від 202Х–ХХ–ХХ 
 

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ 

 

Цей стандарт встановлює та визначає аспекти компонентів необхідні 

для забезпечення обміну та спільного використання даних та інформації у 

сфері дорожнього руху та поїздок. 

Аспекти компонентів охоплюють платформу та контекст для змісту 

даних, структури даних та взаємозв’язків між ними. 

Цей стандарт стосується: 

— інформації про дорожній рух та поїздки, яка стосується дорожніх 

мереж (позаміських та міських); 

— інформації про громадський транспорт, яка безпосередньо 

стосується використання дорожньої мережі (наприклад, дорожнє 

сполучення через залізничну чи поромну службу), 

— інформації про дорожній рух та подорожі в разі кооперативних 

інтелектуальних транспортних систем (Cooperative intelligent transport 

systems C-ITS). 
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Цей стандарт встановлює специфікації для бміну даними між будь 

якими двома з наведених суб’єктів: 

— 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 субєктами. 

Цей стандарт охоплює, принаймні, такі типи інформаційного вмісту: 

— інформація про дорожньо-транспортні пригоди – заплановані та 

незаплановані події, як на дорожній мережі так і в навколишньому 

середовищі; 

— інформація про заходи ініційовані оператором – зокрема 

рекомендовані та обов’язкові заходи;  

— дані вимірювань дорожнього руху, дані про стан, дані щодо 

тривалості поїздки; 

— інформація про поїздки, що стосується учасників дорожнього руху, 

зокрема інформація про погоду та навколишнє середовище; 

— інформація щодо керування дорожнім рухом та інформація і 

рекомендації щодо використання дорожньої мережі. 

Цей стандарт встановлює спільні інформаційні структури, 

взаємозв’язки, ролі, атрибути та асоціативні типи даних необхідні для 

публікування інформації в межах платформи DATEX II. Це визначено в 

якості підмоделі DATEX II яка є частиною незалежної від платформи DATEX 

II моделі, але цей стандарт охоплює лише спільні елементи які використані 

більше ніж в одній публікації. За виключенням тих елементів які стосуються 

інформації про місцезнаходження згідно з FprEN 16157-2. 
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2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ 

 

Наведені нижче нормативні документи згадуються в тексті таким 

чином, що частковий або повний їх зміст застосовується в якості вимог цього 

стандарту. У разі датованих посилань застосовують тільки наведені 

видання. У разі недатованих посилань потрібно користуватись останнім 

виданням нормативних документів (разом з усіма змінами). 

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

specifications for traffic management and information — Part 1: Context and 

framework EN ISO 3166-1, Codes for the representation of names of countries 

and their subdivisions — Part 1: Country codes (ISO 3166-1) 

ISO 639-1, Codes for the representation of names of languages — Part 1: 

Alpha-2 code 

ISO 8601:2004, Data elements and interchange formats — Information 

interchange — Representation of dates and times 

ISO/IEC 10646, Information technology — Universal Coded Character Set 

(UCS) 

Національне пояснення 

EN 16157-1:2018 Інтелектуальні транспортні системи. Специфікації 

обміну даними DATEX II для керування дорожнім рухом та інформації про 

дорожній рух. Частина 1. Контекст та платформа 

EN ISO 3166-1 Коди представлення назв країн та їх підрозділів. 

Частина 1. Коди країн (ISO 3166-1) 

ISO 639-1 Коди представлення назв мов. Частина 1. Код Alpha-2 

ISO 8601:2004 Елементи даних і формати обміну. Інформаційна 

взаємодія. Предсавлення дат і часів. 

ISO/IEC 10646 Інформаційні технології. Універсальний набір 

кодованих символів. 
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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 наведені в стандарті EN 16157-1. 

ISO та IEC здійснюють супровід термінологічних баз даних з метою 

використання їх в стандартизації за наведеними нижче адресами: 

— IEC Electropedia: доступна за посиланням 

http://www.electropedia.org/; 

— Онлайн-платформа ISO для перегляду: доступна за посиланням 

http://www.iso.org/obp/. 

3.1 значення даних (Data value) 

Значення чогось, що може бути виміряне або розраховане 

3.2 розширення (Extension) 

Зміст моделі даних, який не є частиною моделі DATEX II рівня А та який 

додано у вміст пакету “Extension” (наприклад, для конкретних цілей проекту) 

3.3 несправність (Fault) 

Інформація про неналежне функціонування, що стосується конкретної 

частини обладняння або процесу 

3.4 загальна публікація (Generic publication) 

Публікація DATEX II без попередньовизначеного змісту, що 

використовується для розширення на рівні публікацій 

3.5 публікування завантаженості (Payload publication) 

Інформація стосовно дорожнього руху або інформація пов’язана з 

керуванням рухом, створена в певний момент часу, якою можна 

обмінюватися через інтерфейс DATEX II  

Примітка. Клас “PayloadPublication” є найвищим рівнем кореневого класу для 

рівня А DATEX II. 
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3.6 чинність (Validity) 

Визначений проміжок часу, протягом якого передана інформація 

DATEX II є чинною 

3.7 дані про погоду (Weather data) 
Збір інформації стосовно виміряних або взятих погодних умов 

(зазвичай тих що стосуються транспорту) в конкретному місцезнаходженні 

3.8 характеристики транспортного засобу (Vehicle characteristics) 
Набір параметрів, які характеризують транспортний засіб 

 

4 ПОЗНАКИ ТА СКОРОЧЕННЯ 

 

GUID - унікальний глобальний 

ідентифікатор 

Globally Unique Identifier 

UML - уніфікована мова моделюванн Unified Modelling Language 

XML - розширювана мова розмітки eXtensible Markup Language 

XSD - визначення схеми XML XML Schema Definition 

 

5 ВІДПОВІДНІСТЬ  

 

Незалежна від платформи модель даних DATEX II, частиною якої є 

підмодель спільних даних, відповідає моделі рівня А згідно з EN 16157-1. 

Відповідність цьому стандарту повинна вимагати незалежних від 

платформи моделей на основі яких генеруються конкретні моделі, що 

відповідають правилам моделювання UML згідно з EN 16157-1 та вимогам 

до цієї підмоделі, які наведені в цьому стандарті: 

— дотримуватися всіх передбачених вимог щодо мінімальної та 

максимальної кратності для елементів та взаємозв‘язків UML 

— відповідати всім визначенням, типам та впорядкуванню;  

— використовувати додаткові елементи відповідно до вимог;  

— відповідати всім наведеним обмеженням’.  
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Потрібно взяти до уваги, що відповідність сервісу публікування усім 

наведеним структурним вимогам не означає, що інформаційний зміст цього 

сервісу буде семантично зрозумілим.  

Принципово можливо створити моделі у відповідності до розділів 6 та 

7 EN 16157-1:2018, (загальні розділи та ті що стоуються незалежної від 

платформи моделі) – навіть враховуючи відображення визначення схеми 

XML згідно з EN 16157-1:2018, A.3 – які не відповідають розділу 6. Зокрема, 

важливо звернути увагу на те що така модель не може претендувати на 

повну відповідність цьому стандарту і, відповідно, не повинна працювати з 

інструментами, які вимагають повної відповідності. 

 

6 ПОПЕРЕДНЬОВИЗНАЧЕНІ ЕЛЕМЕНТИ МОДЕЛІ 

6.1 Загальні положення 
Крім вимог до використання конструкторів UML та UML профілю який 

надає додаткову метаінформацію через цільові значення та стереотипи, 

методологія моделювання DATEX II також передбачає визначену структуру 

моделей найвищого рівня для всіх сумісних моделей UML. Ці розділи 

вмотивовані, переважно, необхідністю створення чітко визначеної структури 

для інструментів DATEX II, що направлена на підтримку користувачів.  

Типи атрибутів та переліків, що характерні для цього стандарту, 

наведені в додатку A.  

В додатку В наведено підсхему XML, яка відповідає вимогам цього 

стандарту. 

6.2 Пакети та класи моделей найвищого рівня 

Нижче наведено правила, які застосовують для пакетів та класів 

моделей найвищого рівня: 

a) Сумісні з DATEX II моделі UML повинні мати один єдиний UML 

пакет найвищого рівня “D2Payload” стереотипу “D2Namespace”. 
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b) Пакет найвищого рівня DATEX II “D2Payload” повинен мати 

чотири підпакети з наведеними нижче іменами: 

— “Common” стереотипу “D2Namespace”; 

— “Extension” стереотипу “D2Namespace”; 

— “LocationReferencing” стереотипу “D2Namespace”; 

— “PayloadPublication” стереотипу “D2Package”. 

c) Пакет “PayloadPublication” може містити декілька підпакетів 

стереотипу “D2Namespace”. Підпакет “Situation” та його зміст згідно з 

EN 16157-3. Стандартизування подальших підпакетів може бути здійснене 

в майбутньому. 

d) Використання пакету “Extension” для створення 

індивідуалізованих розширень DATEX згідно з EN 16157-1. 

e) Пакет “Common” повинен мати три підпакети з наведеними нижче 

іменами: 

— “Classes” стереотипу “D2Package” – згідно з Розділом 7; 

— “DataTypes” стереотипу “D2Package” – згідно з 6.3; 

— “Enumerations” стереотипу “D2Package” – згідно з 6.4; 

Подальший зміст цих пакетів визначено в наступних частинах цього 

стандартту. 

f) Пакет “Common::Classes” повинен містити одну анотацію UML 

класу під назвою “PayloadPublication” стереотипу “D2ModelRoot”. Він може 

містити додаткові пакети та класи.  

g) Значення з тегом “rootElement” класу DATEX II 

“PayloadPublication” повинно бути встановлено на “payload”. 

h) Значення з тегом “modelBaseVersion” класу DATEX II 

“PayloadPublication” повинно бути “3”, що служить ідентифікатором поточної 
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версії моделі DATEX II. Цільове значення “version” класу DATEX II 

“PayloadPublication” повинно бути “3.n”, де “n” це номер попердньої версії. 

Примітка. Базова версія моделі “3” позначає третю інтерацію другого покоління 

специфікацій DATEX, позначеного “DATEX II”. Не варто плутати арабську версію під 

номером “3” з римською “II”, що використана для надання цьому поколінню імені, яке 

відрізняє його від розробленого в 1990-х роках стандарту “DATEX” на основі EDIFACT, 

що в кінцевому результаті призвело до скасування в той же час ENV 13106:2000 та 

ENV 13777:2000.  

i) Значення з тегом “extensionName” та “extensionVersion” класу 

DATEX II “Payload Publication” повинно містити ім’я розширення(нь), 

розміщених в моделі та відповідну версію ідентифікатора у разі якщо пакет 

“Extension” не порожній. Ці значенні повинні бути надані автором моделі 

(дивись також Рисунок 1). 

Значення з тегом “profileName” та “profileVersion” класу DATEX II 

“Payload Publication” мовинні містити ім’я профілю (підмоделі) та відповідний 

ідентифікатор версії у разі якщо профіль взято з моделі. Ці значення повинні 

бути надані автором моделі – згідно з Рисунком 1. 

Ці правила забезпечують чітко визначену структуру входу в XML 

публікацію DATEX II, яка завжди бере свій початок з найвищого рівня з 

одного конкретного екземпляру класу, який спеціалізується на 

“PayloadPublication”. 

Тег (помітка) Значення 
definition Публікування корисної інформації стосовно 

дорожнього руху або інформації повязаної з його 
керуванням яка створена в конкретний момент часу та 
обмін якою може здійснюватись через інтерфейс 
DATEX II 

extensionName  
extensionVersion  
modelBaseVersion 3 
profileName  
profileVersion  
regulatoryContext  
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rootElement Корисна інформація 
version 3.0         (попередня версія була лише показовою) 

Рисунок 1 — Цільові значення класу найвищого рівня “PayloadPublication” 

j)  Клас “PayloadPublication” повинен мати структуру як наведено 

нижче: 

 

 
 

Рисунок 2 —Клас найвищого рівня “PayloadPublication” 
 

Клас “PayloadPublication” повинен створювати композицію “D2Relation” 

з класом “InternationalIdentifier”.  

Клас “GenericPublication” (згідно з Рисунком 2) - це конкретний 

реалізований випадок з “PayloadPublication” та використаний для створення 

розширень рівня B на рівні публікації. Цей атрибут “genericPublicationName” 



прДСТУ EN 16157-7:20ХХ  

10 
 

використовують щоб задати ім’я для будь якого рівня B розширеної 

публікації.  

Клас “InternationalIdentifier” (згідно з Рисунком 2) повинен 

забезпечувати ідентифікатором/іменем асортимент яких характерний для 

кожної конкретної країни.  

Примітка. Можливі коди верхнього регістра що складаються з двох літер та 

стосуються атрибуту “country” класу “InternationalIdentifier” згідно з EN ISO 3166-1 можна 

отримати з онлайн-платформи для перегляду ISO1.  

k) Пакет “DataTypes” повинен мати два підпакети стереотипу 

“D2Package” такі як “Generic” та “Specific”. 

6.3 Основні типи даних  

Пакет “DataTypes::Generic” (згідно з 6.2 k) повинен охоплювати класи 

стереотипу “D2Datatype”, що наведені нижче:  

— “Base64Binary”, “Boolean”, “Date”, “DateTime”, “Decimal”, “Double”, “Float”, 

“Integer”, “Language”, “LongString”, “MultilanguageString”, “NonNegativeInteger”, 

“Reference”, “String”, “Time”, “Url”, “VersionedReference”.  

За даними визначень та картографічного визначення схеми XML для 

типів даних згідно з A.3.  

Пакет “DataTypes::Specific” (згідно з 6.2 k) повинен охоплювати класи 

стереотипу “D2Datatype”, що наведені нижче:  

—  “AngleInDegrees”, “AxlesPerHour”, “ConcentrationKilogramsPerCubicMetre”, 

“ConcentrationMicrogramsPerCubicMetre”, “CountryCode”, “CubicMetres”, 

“Hectopascal”, “IntensityKilogramsPer-SquareMetre”, “IntensityMillimetresPerHour”, 

“KilometresPerHour”, “MetresAsFloat”, “MetresAs-NonNegativeInteger”, “Percentage”, 

“Seconds”, “TemperatureCelsius”, “Tonnes”, “VehiclesPerHour”,“Year”.  

За даними визначень та картографічного визначення схеми XML для 

типів даних згідно з A.3.  

Тип даних “MultilingualString” являє собою текст який може бути 

визначено більш ніж однією мовою. По цій причині, він повинен бути 

визначений в якості необмеженої послідовності пар “value” та “lang”, при 
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цьому “value” являє собою рядок максимальною довжиною в 1 024 символи, 

а “lang” визначає мову. Відповідне картографічне визначення схеми XML 

наведено в B.3 (згідно з “Common.xsd” комплекс типів “MultilingualString”, 

“MultilingualStringValue” та “MultilingualStringValueType”).  

Якщо текс в межах “MultilingualString” вказаний більш ніж однією 

мовою, то використання атрибуту “lang” повинно бути обов’язковим.  

 

6.4 Переліки  

Пакет “Enumerations” повинен містити стереотипні елементи 

”D2Enumeration” з відповідними визначеннями та картографічним 

визначенням схеми XML згідно з A.4.  

 

7 D2Package “Common::Classes”  

7.1 Пакет WeatherRelated  

7.1.1 Огляд пакету WeatherRelated  

Пакет “WeatherRelated” охоплює набір класів, використаних для 

визначення вимірювань пов’язаних з погодою на дорогах.  

7.1.2 Семантика пакету WeatherRelated package  

7.1.2.1 Семантика пакету WeatherRelated – Загальні положення  

Аспекти вимірювань щодо погоди або забруднення, змодельовані в 

цьому пакеті стосуються вологості, температури, видимості, вітряності, 

забруднення, опадів та стану дорожнього покриття.  

7.1.2.2 Клас Humidity  

Клас “Humidity” повинен дозволяти визначати вимірювання відносної 

вологості (згідно з Рисунком 3). 
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Вимірювання відносної вологості повинні бути виражені у відсотках. 

Слід зауважити, що інформація про вимірювання може супроводжувати 

кожен екземпляр вимірювання через клас PercentageValue який успадковує 

ряд атрибутів метаданих від класу DataValue.  

  

Рисунок 3 — Модель класу Humidity 

7.1.2.3 Клас Temperature  

Клас “Temperature” повинен дозволяти визначити ряд різних 

вимірювань атмосферної температури (згідно з Рисунком 4).  

Індивідуальні вимірювання температури повітря, температуру 

конденсації, максимальну та мінімальну температуру, що може бути 

визначена. Слід зауважити, що інформація про вимірювання може 

супроводжувати кожен екземпляр вимірювання через клас 

TemperatureValue, який успадковує ряд атрибутів метаданих від класу 

DataValue. 
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Рисунок 4 — Модель класу Temperature  

7.1.2.4 Клас Visibility  

Клас “Visibility” повинен дозволяти визначати мінімальну відстань 

видимості (згідно з Рисунком 5).  

Результати вимірювання мінімальної відстані видимості виражають 

цілим значенням у метрах. Слід зауважити, що інформація про вимірювання 

може супроводжувати кожен екземпляр вимірювання через клас 

IntegerMetreDistanceValue, який успадковує ряд атрибутів метаданих від 

класу DataValue.  

 

Рисунок 5 — The Visibility class model 
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7.1.2.5 Клас Wind  

Клас “Wind” повинен дозволяти визначати ряд різних вимірювань щодо 

вітряності (згідно з Рисунком 6). 

Окремими вимірюваннями визначають швидкість вітру, максимальну 

швидкості вітру, напрямок вітру напрямок максимального вітру (обидва 

пеленгаційний та компасний). Слід зауважити, що інформація про 

вимірювання може супроводжувати кожен екземпляр вимірювання через 

класи WindSpeedValue, DirectionBearingValue та DirectionCompassValue, які 

успадковують ряд атрибутів метаданих від класу DataValue.  

 

Рисунок 6 — Модель класу Wind  

7.1.2.6 Клас Pollution  

Клас “Pollution” повинен дозволяти визначати вимірювання 

концентрації забруднення (згідно з Рисунком 7).  

Результати вимірювання концентрації забруднення виражають у 

мікрограмах на метр кубічний. Слід зауважити що інформація про 

вимірювання може супроводжувати кожен екземпляр вимірювання через 

клас MicrogramsConcentrationValue, який успадковує ряд атрибутів 

метаданих від класу DataValue.  
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Рисунок 7 — Модель класу Pollution  

 

7.1.2.7 Клас Pressure  

Клас “Pressure” повинен дозволяти визначати вимірювання 

атмосферного тиску (згідно з Рисунком 8).  

Результати вимірювання тиску виражають у гектопаскалях. Слід 

зауважити, що інформація про вимірювання може супроводжувати кожен 

екземпляр вимірювання через клас PressureValue який успадковує ряд 

атрибутів метаданих від класу DataValue.  

  

Рисунок 8 — Модель класу Pressure  

7.1.2.8 Клас PrecipitationDetail  

Клас “PrecipitationDetail” повинен дозволяти визначати вимірювання, 

що стосуються опадів (згідно з Рисунком 9).  

Інформацією щодо типу опадів та їх інтенсивності забезпечують 

використовуючи переліки “PrecipitationTypeEnum” та 

“PrecipitationIntensityEnum” (згідно з словником даних).  
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Також можуть бути визначені окремі вимірювання інтенсивності опадів 

та глибини їх просочування. Слід зауважити, що інформація про 

вимірювання може супроводжувати кожен екземпляр вимірювання через 

класи PrecipitationIntensityValue та FloatingPointMetreDistanceValue які 

успадковують ряд атрибутів метаданих від класу DataValue. 

 

Рисунок 9 — Модель класу PrecipitationDetail  
 

7.1.2.9 Клас RoadSurfaceConditionMeasurements та 

TemperatureAboveOrBelowRoadSurface  

Клас “RoadSurfaceConditionMeasurements” повинен дозволяти 

визначати вимірювання стану дорожнього покриття які безпосередньо 

стосуються погоди (згідно з Рисунком 10).  

Також можуть бути визначені окремі вимірювання стосовно 

температури дорожнього покриття, захисна температура дорожнього 

покриття, коефіцієнт антиобледеніння, концентрація антиобледеніння, 

глибина снігового покриву, товщина шару льоду та її значення у відсотках, 

товщина водної плівки та тертя.  
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Використовуючи клас “TemperatureAboveOrBelowRoadSurfaceможна 

задавати температуру для окремих вимірювальних висот вище або нижче 

дорожнього покриття.  

Слід зауважити, що інформація про вимірювання може 

супроводжувати кожен екземпляр вимірювання через класи 

TemperatureValue, ApplicationRateValue, KilogramsConcentrationValue, 

FloatingPointMetre-DistanceValue, FrictionValue та PercentageValue які 

успадковують ряд атрибутів метаданих від класу DataValue. 

 

Рисунок 10 — Модель класу RoadSurfaceConditionMeasurements  

7.2 Пакет DataValue  

7.2.1 Огляд пакету DataValue  

Цей пакет описує значення даних чогось, що може бути виміряно чи 

розраховано (згідно з Рисунком 11). 
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Рисунок 11 — Модель класу пакету DataValue  

7.2.2 Семантика пакету DataValue  

7.2.2.1 Семантика пакету DataValue – загальні положення  

Цей пакет містить типи для значень даних (згідно з наведені нижче 

підрозділи) та надає для цих типів додаткову інформацію щодо якості та 

помилок.  

7.2.2.2 Клас DataValue  

Клас “DataValue” є абстрактним класом тобто його повинні 

охарактеризовувати інші класи наприклад такі які наведено в цьому пакету. 
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Для кожного характерного значення даних надають таку інформацію щодо 

якості та помилок:  

— Інформацію щодо помилки в даних та причину її виникнення;  

— Точність та метод розрахунків; 

— Кількість значень, використаних для введення та кількість 

незавершених введень;  

— Вирівнюючий показник та стандартне відхилення;  

— Інформація щодо якості даних, розрахованих постачальником (у 

відсотках).  

7.2.2.3 Клас ApplicationRateValue  

Значення розрахунків чи вимірювань щодо норми витрати речовини  

7.2.2.4 Клас DirectionBearingValue  

Значення розрахунків чи вимірювань напрямку в якості пеленгу.  

7.2.2.5 Клас DirectionCompassValue  

Значення розрахунків чи вимірювань напрямку в якості точки компаса.  

7.2.2.6 Клас FloatingPointMetreDistanceValue  

Значення розрахунків чи вимірювань метрової відстані у форматі 

плаваючої коми.  

7.2.2.7 Клас FrictionValue  

Значення розрахунків чи вимірювань тертя дорожнього покриття.  

7.2.2.8 Клас IntegerMetreDistanceValue  

Значення розрахунків чи вимірювань відстані в метрах, цілі значення.  

7.2.2.9 Клас KilogramsConcentrationValue  

Значення розрахунків чи вимірювань концентрації рідини в кілограмах 

на одиницю об’єму.  

7.2.2.10 Клас MicrogramsConcentrationValue  
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Значення розрахунків чи вимірювань концентрації рідини в 

мікрограмах на одиницю об’єму.  

7.2.2.11 Клас PercentageValue  

Значення розрахунків чи вимірювань виражене у відсотках.  

7.2.2.12 Клас PrecipitationIntensityValue  

Значення розрахунків чи вимірювань швидкості накопичення опадів.  

7.2.2.13 Клас PressureValue  

Значення розрахунків чи вимірювань атмосферного тиску.  

7.2.2.14 Клас SpeedValue  

Значення розрахунків чи вимірювань швидкості.  

7.2.2.15 Клас TemperatureValue  

Значення розрахунків чи вимірювань температури.  

7.2.2.16 Клас VehicleFlowValue  

Значення розрахунків чи вимірювань швидкості транспортного потоку. 

 7.2.2.17 Клас WindSpeedValue  

Значенння розрахунків чи вимірювань швидкості вітру.  

7.3 Пакет Fault  

7.3.1 Огляд пакету Fault  

Цей пакет описує інформацію щодо несправностей (згідно з Рисунком 12).  
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Рисунок 12 — Модель класу пакету Fault  

7.3.2 Семантика пакету Fault  

7.3.2.1 Семантика пакету Fault – загальні положення  

Цей пакет описує інформацію щодо несправностей.  

7.3.2.2 Клас Fault  

Клас “Fault” визначає інформацію щодо несправностей стосовно 

конкретної частини олбладнання або процесу.  

7.4 Пакет Validity  

7.4.1 Огляд пакету Validity  

Пакет “Validity” повинен містити підмодель для визначення 

тимчасової чинності ситуаційного елементу (наприклад, так як описано для 

випадку “SituationRecord”) або впливу такого ситуаційного елементу, коли 

чинність означає період часу, протягом якого насправді відбувається або 

прогнозується описана реальна подія, діяльність, дія або вплив (згідно з 
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Рисунком 13). 

 

Рисунок 13 — Модель класу пакету Validity  

 

7.4.2 Семантика пакету Validity  

7.4.2.1 Семантика пакету Validity – загальні положення  

Тимчасова чинність ситуаційного елементу (для прикладу визначена в 

“SituationRecord”) або його вплив може бути дуже простим, заданим лише 

загальним часом початку та завершення, або комплексним, що має декілька 

періодів чинності та нечинності в межах періоду визначеного загальним 

часом початку та завершення. Тимчасова чинність також може бути 
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тимчасово призупиненою або активною незалежно від наведеного часу 

чинності (тобто, наведений час чинності тимчасово скасований).  

7.4.2.2 Клас Validity  

Клас “Validity” повинен дозволяти постачальнику ідентифікувати чи 

відмінена наразі чинність, наведена в залишковій частині пакету та чи 

перевищено попередньо наведений період чинності. 

Атрибут “validityStatus” повинен вказувати чи чинність визначена 

залишковою частиною цього пакету чи ні. Якщо ні, його потрібно позначити 

як “active” (тобто тимчасово чинний незалежно від наведеного часу чинності 

в залишковій частині цього пакету) або “suspended” (тобто тимчасово 

нечинний незалежно від наведеного часу чинності в залишковій частині 

цього пакету).  

Атрибут “overrunning” можна використовувати, щоб вказати чи перевищив 

період чинності його очікувану тривалість яку визначено в попередніх 

версіях публікації, або навіть в поточній версії.  

7.4.2.3 Клас OverallPeriod  

Клас “OverallPeriod” потрібно використовувати, щоб вказати граничний 

час початку та завершення періоду чинності, в межах якого може бути будь 

яка кількість періодів чинності та нечинності (виключення). В них повинен 

бути наведений хоча б загальний час початку.  

7.4.2.4 Клас Period  

Клас “Period” можна використовувати, щоб вказати яка кількість чинних 

або нечинних (вийняткових) періодів знаходиться в рамках наведеного 

періоду, тобто один єдиний період або набір повторюваних періодів. Це 

значить, що кожен період повинен бути визначений або як один окремий 

часовий період, або як певна кількість повторюваних часових періодів в 

межах одного часового періоду.  
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В рамках загального періоду чинності може бути будь яка кількість цих 

періодів чинності та нечинності (виключення). Загальний період чинності 

визначений в класі “OverallPeriod” повинен строго обмежувати (тобто 

перекривати) будь які періоди, визначені в цьому класі, атрибутами 

“startOfPeriod” та “endOfPeriod”.  

Слід зауважити, що там де період нечинності (відхилення від норми) 

перекриває (накладається на) період чинності, факт чинності вважається 

недійсним.  

7.4.2.5 Клас DayWeekMonth  

Клас “DayWeekMonth” можна виккористовувати щоб дозволити 

виражати повторювані періоди в днях, тижнях та місяцях року. Визначення 

повторюваних періодів відбувається за допомогою пересічення кожного з 

цих значень (згідно з наведену нижче примітку).  

Цей клас може бути спеціалізований класом 

“CalendarWeekWithinMonth”, щоб дозволити вираження термінів 

повторюваних періодів календарним(и) тижнем(ями) місяця або він може 

бути спеціалізований “InstanceOfDayWithinMonth”, щоб дозволити 

вираження термінів повторюваних періодів, наприклад, визначеним днем 

тижня в межах місяця.  

Цей клас необхідно використовувати з асоціацією, що має ім’я ролі 

“recurringDayWeekMonthPeriod”, яке вказує що його використовують для 

визначених повторюваних періодів.  

Атрибут “applicableDay” може бути використано для вираження дня 

тижня в який проходить цей період. Слід зауважити, що якщо цей 

повторюваний період вказаний в поєднанні з “TimePeriodOfDay” (через ім’я 

ролі “recurringTimePeriodOfDay”) та який визначає період, що припадає на 

північ то це значення “applicableDay” відносять до часу початку цього 

періоду.  

Атрибут “applicableMonth” може бути використаний щоб ідентифікувати 

в який місячь року проходить період.  
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Примітка. В кожному екземплярі цього класу, конкретні перераховані значення 

можуть бути використані лише один раз для всіх атрибутів. Тобто «applicableMonth» 

може використовувати “січень” лише один раз. Комбінація з applicableDay “понеділок” та 

“вівторок” та applicableMonth “травень” та “червень” виводить набір даних для всіх 

Понеділків та Вівторків в Травні та Червні.  

7.4.2.6 Клас CalendarWeekWithinMonth  

Клас "CalendarWeekWithinMonth" може бути використано щоб 

дозволити визначати повторювані періоди в термінах календарного(них) 

тижня(ів) протягом місяця.  

Примітка. За замовчуванням, (тиждень місяця) WeekofMonth розраховують таким 

чином: Календарний тиждень починається з понеділка (згідно з ISO 8601). Перший 

тиждень місяця - це календарний тиждень який охоплює першу частину місяця. Декілька 

днів першого тижня місяця можуть співпадати з попереднім календарним місяцем. 

Останній тиждень місяця містить останній день місяця, про який йдеться. 

7.4.2.7 Клас InstanceOfDayWithinMonth  

Клас “InstanceOfDayWithinMonth” може бути використано, щоб 

дозволити вираження повторюваних періодів термінами екземпляра(ів) 

конкретного дня тижня в межах місяця.  

При використанні цього класу, в класі “DayWeekMonth” повинен бути 

використаний хоча б один “applicableDay”.  

7.4.2.8 Клас TimePeriodOfDay  

Клас “TimePeriodOfDay” може бути використано, щоб дозволити 

вираження повторюваних періодів термінами часу початку та завершення в 

межах дня. Повторювані періоди визначають перехрещенням кожного з цих 

значень.  

Цей клас необхідно використовувати з асоціацією яка має ім’я ролі 

“recurringTimePeriodOfDay”, що ідентифікує його використання для 

визначення повторюваних періодів.  

7.4.2.9 Клас SpecialDay  
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Клас “SpecialDay” може бути використано щоб дозволити вираження 

повторюваних періодів термінами особливих днів. Цей клас можливо 

адаптувати до класу “PublicHoliday”.  

Цей клас необхідно використовувати з асоціацією яка має ім’я ролі 

“recurringSpecialDay” що ідентифікує його використання для визначення 

повторюваних періодів.  

Особливий день визначають використовуючи перелік та необов’язкову 

асоціативну подію. До класу “SpecialDay” можливо прикріпити названу 

область.  

Атрибут “intersectionWithApplicableDays” вказує, про наявність 

накладання або об’єднання днів.  

7.4.2.10 Клас NamedArea  

Клас “NamedArea” повинен бути абстрактним причепним класом, що 

під’єднується до моделі для названої області. 

7.4.2.11 Клас PublicHoliday  

Клас “PublicHoliday” може бути використаний для конкретизування 

класу “SpecialDay”, що являє собою громадські святкування.  

7.5 Пакет Vehicle  

7.5.1 Оглад пакету Vehicle  

Пакет “Vehicle” повинен містити підмодель для визначення інформації 

про легкові автомобілі (згідно з Рисунком 14). 
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Рисунок 14 — Модель класу пакету Vehicle  

 

7.5.2 Семантика пакету Vehicle  

7.5.2.1 Семантика пакету Vehicle – загальні положення  

Інформація, змодельована в пакеті “Vehicle”, повинна ідентифікувати 

детальну інформацію щодо окремого транспортного засобу та вантажу, який 

він може транспортувати.  

7.5.2.2 Клас Vehicle  

Екземпляр класу “Vehicle” повинен дозволяти постачальнику 

ідентифікувати конкретну детальну інформацію стосовно окремого 

транспортного засобу та його вантажу.  
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7.5.2.3 Клас AxleSpacing  

Клас “AxleSpacing” може бути використано, щоб дозволити 

постачальнику ідентифікуати відстань між суміжними комплектами осей на 

конкретних транспортних засобах, пронумеровані від передньої частини 

транспортного засобу. 

Атрибут “axleSpacingSequenceIdentifier” повинен ідентифікувати, яку 

осьову відстань було визначено, наприклад, значення ‘1’ вказує, що 

значення “axleSpacing” стосується дистанції між передньою віссю та 

наступною віссю в напрямку від передньої частини транспортного засобу.  

7.5.2.4 Клас AxleWeight  

Клас “AxleWeight” може бути використано, щоб дозволити 

постачальнику ідентифікувати фактичну вагу та максимальну допустиму 

вагу на конкретній осі конкретного автомобіля.  

Атрибут “axlePositionIdentifier” повинен ідентифікувати до якої осі 

відноситься конкретне значення ваги, наприклад, значення ‘1’ означає, що 

вказано вагу передньої осі.  

7.6 Пакет VehicleCharacteristics  

7.6.1 Огляд пакету VehicleCharacteristics  

Пакт “VehicleCharacteristics” повинен містити підмодель для 

визначення характеристик транспортного засобу (згідно з Рисунком 15).  
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Рисунок 15 — Модель класу пакету VehicleCharacteristics  
 

7.6.2 Семантика пакету VehicleCharacteristics  

7.6.2.1 Семантика пакету VehicleCharacteristics – загальні 

положення  

Інформація змодельована в пакеті “VehicleCharacteristics” повинна 

ідентифікувати набір характеристик транспортного засобу, значення деяких 

з них можуть бути визначені використовуючи порівняння операторів 

(наприклад, більше ніж ‘x’, але менше ніж ‘y’).  

7.6.2.2 Клас VehicleCharacteristics  

Екземпляр класу “VehicleCharacteristics” повинен дозволяти 

постачальнику ідентифікувати основний набір характеристик транспортного 

засобу.  
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7.6.2.3 Клас Emissions  

Клас “Emissions” може бути використано для визначення рівня викиду 

транспортним засобом забруднюючих речовин або його визначають за 

Євронормами, використовуючи самовизначені категорії викидів 

забруднюючих речовин або використовуючи індикатор низького рівня 

забруднюючих речовин.  

7.6.2.4 Клас GrossWeightCharacteristics  

Клас “GrossWeightCharacteristics” може бути використано, щоб 

дозволити постачальнику ідентифікувати фактичну повну вагу 

транспортного засобу. Надавши два екземпляри цього класу постачальник 

може вказати, що значення фактичної повної ваги буде між нижньою та 

верхньою межею.  

7.6.2.5 Клас HeightCharacteristic  

Клас “HeightCharacteristic” може бути використано щоб дозволити 

постачальнику ідентифікувати фактичну висоту транспортного засобу. 

Надавши два екземпляри цього класу постачальник може вказати, що 

значення висоти буде знаходиться між нижньою та верхньою межею.  

7.6.2.6 Клас LengthCharacteristic  

Клас “LengthCharacteristic” може бути використоно, щоб дозволити 

постачальнику ідентифікувати фактичну довжину транспортного засобу. 

Надавши два екземпляри цього класу постачальник може вказати, що 

значення довжини буде знаходиться між нижньою та верхньою межею. 

7.6.2.7 Клас WidthCharacteristic  

Клас “WidthCharacteristic” може бути використоно, щоб дозволити 

постачальнику ідентифікувати фактичну ширину транспортного засобу. 

Надавши два екземпляри цього класу постачальник може вказати, що 

значення ширини буде знаходиться між нижньою та верхньою межею. 

7.6.2.8 Клас HeaviestAxleWeightCharacteristic  
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Клас “HeaviestAxleWeightCharacteristic” може бути використоно, щоб 

дозволити постачальнику ідентифікувати фактичне найбільше 

навантаження на вісь транспортного засобу. Надавши два екземпляри цього 

класу постачальник може вказати, що значення найбільшого навантаження 

на вісь буде знаходиться між нижньою та верхньою межею 

7.6.2.9 Клас NumberOfAxlesCharacteristic  

Клас “NumberOfAxlesCharacteristic” може бути використоно, щоб 

дозволити постачальнику ідентифікувати фактичну кількість осей 

транспортного засобу. Надавши два екземпляри цього класу постачальник 

може вказати, що значення кількості осей буде знаходиться між нижньою та 

верхньою межею. 

7.7 Інші класи пакету Common::Classes  

7.7.1 Клас GlobalReference  

Клас “GlobalReference” (згідно з Рисунком 16) повинен надавати версійне 
посилання на об’єкт що може бути в іншій публікації іншого видавця.  
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Рисунок 16 — Модель класу GlobalReference  

7.7.2 Клас GroupOfVehiclesInvolved  

Клас “GroupOfVehiclesInvolved” (згідно з Рисунком 17) може бути 

використано для охарактеризування групи транспортних засобів, що мають 

спільні характеристики (“VehicleCharacteristics”, згідно з 7.6) та/або стан. 

 

 

Рисунок 17 — Модель класу GroupOfVehiclesInvolved  

7.7.3 Клас HazardousMaterials  

Клас “HazardousMaterials” (згідно з Рисунком 18) може бути 

використано, щоб дозволити постачальнику ідентифікувати фактичні дані 

про будь який небезпечний матеріал або небезпечний вантаж, який 

перевозить транспортний засіб або принаймні його перевезення вважають 

можливим. 
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Рисунок 18 — Модель класу HazardousMaterials  

7.7.4 Клас HeaderInformation  

Клас “HeaderInformation” (згідно з Рисунком 19) повинен надавати 

інформацію щодо керування стосовно даних, які містяться в публікації.  

 

Рисунок 19 — Модель класу HeaderInformation  

7.7.5 Клас Source  

Клас "Source" (згідно з Рисунком 20) може надавати інформацію про 
організацію або обладнання, яке виробляло інформацію.  
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Рисунок 20 — Модель класу Source  

7.7.6 Клас UrlLink  

Клас “UrlLink” (згідно з Рисунком 21) може надавати детальну 

інформацію щодо Уніфікованої адреси ресурсу (Uniform Resource Locator - 

URL), що вказує на ресурс, доступний в Інтернеті, з якого можна отримати 

відповідну додаткову інформацію. 

 

Рисунок 21 — Модель класу UrlLink  
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ДОДАТОК А 
(обов’язковий) 

Словник даних 

А.1 Огляд 

Цей словник даних ідентифікує визначення та характеристики різних 

класів, атрибутів, асоціативних закінчень, типів даних та переліків які 

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

даних складається з трьох частин, одна для пакетів, одна для типів даних 

<< D2Datatypes >> одна для переліків << D2Enumerations >>, кожна з яких 

упорядкована за алфавітом.  

Перша частина словника даних 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 асоціативні закінчення визначені між 

класами в межах цього пакету.  

У таблицях Словника даних використані стовпці наведені нижче: 

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

(верхній «верблюжий» регістр), що надається відповідному класу. 

2) Асоціаціативне закінчення: в стовпці «асоціативне закінчення» 

вказано символічну назву (нижній «верблюжий» регістр), надану 

відповідному асоціативному закінченню. 

3) Назва атрибута: в стовпці «назва атрибута» вказано символічну 

назву (нижній «верблюжий» регістр), надану відповідному атрибуту класу. 

4) Назва значення у складі переліку: в стовпці «назва значення у 

складі переліку» вказано символічну назву (нижній «верблюжий» регістр), 

надану відповідному значенню у складі переліку. 
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5) Позначення: в стовпці «Позначення» вказано відповідну назву 

природньою мовою відповідного класу, атрибута, асоціативного закінчення 

або значення у складі переліку. 

6) Визначення: в стовпці «Визначення» вказано вичерпне визначення 

з деталізацією класу, атрибуту чи асоціативного закінчення. 

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

стереотип, присвоєний класу – див. розділ 6.2 стандарту EN 16157-1:2018 

для подальшої інформації.  

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

абстрактний (не може бути реалізований) чи конкретний (може бути 

реалізований) 

9) Множинність: в стовпці «Множинність» вказано твердження 

дозволеної множинності для атрибута чи асоціативного закінчення. 
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А.2 Словник даних для «Common»  

А.2.1 Пакет «Classes»  

А.2.1.1 Загальні положення 

D2Payload/Common/Classes  

A.2.1.2 Класи пакету «Classes» 

Таблиця A.1 – Класи пакету «Classes» 
Назва класу Позначення Визначення Стереотип Анотація 

GenericPublication  Generic publication  Видання, яке використовується для розширення рівня B 
на рівні публікації. 

D2Class no 

GlobalReference  Global reference  Звернене посилання на об'єкт, який може бути в іншій  
публікації від іншого видавця. 

D2Class yes 

GroupOfVehiclesIn
volved 

Group of vehicles 
involved 

Група задіяних транспортних засобів, що мають загальні 
характеристики та / або статус. 

D2Class no 

HazardousMaterial
s  

Hazardous materials  Деталі небезпечних матеріалів.  D2Class no 

HeaderInformation  Header information  Інформація про управління, що стосується даних, що 
містяться в публікації. 

D2Class no 

InternationalIdentifi
er  

International 
identifier 

Ідентифікатор / ім’я, діапазон якого специфічний для 
конкретної країни. 

D2Class no 

PayloadPublication  Payload publication  Публікація корисного навантаження інформації, 
пов’язаної з трафіком або пов'язаної з цим інформацією 
управління, створеної в певний момент часу, яку можна 
обміняти через інтерфейс DATEX II. 

D2ModelRoot yes 

Source  Source  Деталі джерела, з якого отримана інформація.  D2Class no 
UrlLink  URL link  Деталі адреси Єдиного локатора ресурсів (URL), що 

вказує на ресурс, доступний в Інтернеті, звідки можна 
отримати додаткову відповідну інформацію. 

D2Class no 

 



прДСТУ EN 16157-7:20ХХ  

38 
 

A.2.1.3 Асоціації пакету "Classes" 

 
Таблиця A.2 - Асоціації пакету «Classes» 

 
Назва класу Association end  Позначення Визначення Множинність  Ціль 

GlobalReference  externalPublisher  External publisher  Ідентифікатор для зовнішнього 
видавця DATEX II 

0..1 InternationalIde 
ntifier 

GroupOfVehiclesInvol 
ved 

vehicleCharacteristics  Vehicle 
characteristics  

  0..1 VehicleCharacte 
ristics 

PayloadPublication  publicationCreator  Publication creator    1..1 InternationalIde 
ntifier 

 

A.2.1.4 Атрибути пакету "Classes" 

Таблиця A.3 - Атрибути пакету «Classes» 
 

Назва класу Назва атрибуту Позначення Визначення Множинність Тип 
GenericPublication  genericPublicationNa 

me 
Generic publication 
name 

Назва родового видання.  1..1 String 

GlobalReference  externalPublicationId 
entifier 

External publication 
identifier 

Ідентифікатор для зовнішньої публікації 
DATEX II 

0..1 String 

GroupOfVehiclesInvol 
ved 

numberOfVehicles  Number of vehicles  Кількість транспортних засобів цієї групи, 
які беруть участь. 

0..1 NonNegativeI
nteger 

 vehicleStatus  Vehicle status  Стан транспортного засобу.  0..1 VehicleStatus
Enum 

HazardousMaterials  chemicalName  Chemical name  Хімічна назва небезпечної речовини, що 
перевозиться транспортним засобом. 

1..1 MultilingualStr
ing 

 dangerousGoodsFlash 
Point 

Dangerous goods 
flash point 

Температура, при якій пари від 
небезпечної речовини будуть 
запалюватися у повітрі. 

0..1 Temperature
Celsius 
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Назва класу Назва атрибуту Позначення Визначення Множинність Тип 

 dangerousGoodsReg
ulations 

Dangerous goods 
regulations 

Код, що визначає правила,  
міжнародних або національних, 
застосовні в протягом транспортних 
засобів.  

0..1 DangerousG
oodsRegulati
onsEnum 

 hazardCodeIdentificati
on 

Hazard code 
identification 

Код опису небезпечних вантажів.  0..1 String 

 hazardCodeVersionN
umber 

Hazard code version 
number 

Номер версії/редакції дати  
видачі використовуваного коду 
небезпечних матеріалів .  

0..1 NonNegativeI
nteger 

 hazardSubstanceItem
PageNumber 

Hazard substance 
item page number 

Номер, що надає додаткову  
класифікацію коду небезпеки товару в 
рамках відповідного регламенту щодо 
небезпечних вантажів. 

0..1 String 

 tremCardNumber  Trem card number  Ідентифікація транспортної  
екстреної картки, яка дає поради щодо 
екстрених дій. 

0..1 String 

 undgNumber  UNDG number  Унікальний серійний номер, присвоєний в  
Організації Об'єднаних Націй речовинам 
та предметам, що містяться у списку  
небезпечних вантажів, які найчастіше  
перевозяться. 

0..1 String 

 volumeOfDangerousG
oods 

Volume of dangerous 
goods 

Обсяг небезпечних вантажів на  
транспортних засобах (транспортних 
засобах), які повідомляються в ситуації 
дорожнього руху/подорожі . 

0..1 CubicMetres 

 weightOfDangerousG
oods 

Weight of dangerous 
goods 

Вага небезпечних вантажів на  
транспортних засобах (транспортних 
засобах), які повідомляються в ситуації 
дорожнього руху/подорожі. 

0..1 Tonnes 

HeaderInformation  allowedDeliveryChann
el 

Allowed delivery 
channel 

Дозволений канал доставки.  0..* InformationD
eliveryServic
esEnum 
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Назва класу Назва атрибуту Позначення Визначення Множинність Тип 

 confidentiality  Confidentiality  Ступінь поширення відповідної  
інформації відповідно  
до типу одержувача. 

0..1 Confidentialit
yValueEnum 

 informationStatus  Information status  Статус пов’язаної інформації  
(реальна, тест, вправа…). 

1..1 InformationSt
atusEnum 

InternationalIdentifier  country  Country  Двосимвольний код країни EN ISO 3166-1 
. 

1..1 CountryCode 

 nationalIdentifier  National identifier  Ідентифікатор або ім'я, унікальне в межах 
зазначеної країни. 

1..1 String 

PayloadPublication  defaultLanguage  Default language  Мова за замовчуванням, що 
використовується у всій  
публікації корисного навантаження. 

1..1 Language 

 feedDescription  Feed description  Опис інформації, яку  
слід знайти у публікаціях, що  
надходять із конкретного каналу  
(URL). 

0..1 MultilingualSt
ri 
ng 

 feedType  Feed type  Класифікація інформації, яку  
слід знайти у публікаціях, що  
надходять із конкретного каналу. 

0..1 String 

 publicationTime  Publication time  Дата / час, коли створено публікацію 
корисного навантаження  
. 

1..1 DateTime 

Source  reliable  Reliable  Вказівка на те, чи  
вважає джерело пов’язану інформацію 
достовірною / правильною . "Вірно" 
вказує, що воно  
вважається надійним. 

0..1 Boolean 

 sourceCountry  Source country  EN ISO 3166-1 - двозначний код країни 
джерела інформації. 

0..1 CountryCode 
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Назва класу Назва атрибуту Позначення Визначення Множинність Тип 

 sourceIdentification  Source identification  Текстовий код або  
ідентифікатор, незалежний від мови для 
організації або  
обладнання, що виробляє  
інформацію. 

0..1 String 

 sourceName  Source name  Назва організації, яка  
видала інформацію, що стосується цієї  
версії інформації. 

0..1 Multilingual
String 

 sourceType  Source type  Інформація про технологію, яка 
використовується для вимірювання 
даних, або метод, який  
використовується для отримання якісних  
описів, що стосуються цієї версії  
інформації. 

0..1 SourceType
Enum 

UrlLink  urlLinkAddress  URL link address  Уніфікована адреса локатора ресурсів 
(URL ), що  
вказує на ресурс, доступний  
в Інтернеті, звідки можна отримати 
додаткову відповідну інформацію. 

1..1 Url 

 urlLinkDescription  URL link description  Опис відповідної інформації,  
доступної в Інтернеті, за посиланням URL 
. 

0..1 Multilingual
String 

 
urlLinkType URL link type Деталі про тип відповідної  

інформації, доступної в Інтернеті,  
за посиланням URL. 

0..1 UrlLinkType
Enum 

 

A.2.2 Пакет "DataValue"  

A.2.2.1 Загальні положення 

D2Payload/Common/Classes/DataValue  
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A.2.2.2 Класи пакету «DataValue» 

Таблиця A.4 - Класи пакету «DataValue» 
 

Назва класу Позначення Визначення Стереотип Анотація 
ApplicationRateValue  Application rate 

value  
Вимірене або обчислене значення норми нанесення  
речовини. 

D2Class no 

DataValue  Data value  Значення даних чогось, що можна виміряти або обчислити. 
Будь-які надані значення метаданих, визначені в 
атрибутах, перекривають будь-які задані загальні 
характеристики, такі як визначені для конкретного 
вимірювання в MeasurementSiteTable.  

D2Class yes 

DirectionBearingValu 
e 

Direction bearing 
value 

Вимірене або обчислене значення напрямку як підшипника. D2Class no 

DirectionCompassVal 
ue 

Direction compass 
value 

Вимірене або обчислене значення напрямку у вигляді 
точки компаса. 

D2Class no 

FloatingPointMetreDi 
stanceValue 

Floating-point 
metre 
distance value 

Виміряне або обчислене значення відстані в метрах у 
форматі з плаваючою комою. 

D2Class no 

FrictionValue  Friction value  Вимірене або обчислене значення тертя про дорожнє 
покриття.  

D2Class no 

IntegerMetreDistance 
Value 

Integer metre 
distance value 

Вимірене або обчислене значення відстані в цілих метрах. D2Class no 

KilogramsConcentrati 
onValue 

Kilograms 
concentration value 

Вимірене або обчислене значення концентрації речовини в  
кілограмах на одиницю об'єму. 

D2Class no 

MicrogramsConcentr
a 
tionValue 

Micrograms 
concentration value 

Вимірене або обчислене значення концентрації речовини в  
мікрограмах на одиницю об'єму. 

D2Class no 

PercentageValue  Percentage value  Виміряна або обчислена величина, виражена у відсотках.  D2Class no 
PrecipitationIntensity 
Value 

Precipitation 
intensity 
value 

Вимірене або обчислене значення швидкості накопичення  
опадів. 

D2Class no 

PressureValue  Pressure value  Вимірене або розраховане значення атмосферного тиску.  D2Class no 
SpeedValue  Speed value  Вимірене або обчислене значення швидкості.  D2Class no 
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Назва класу Позначення Визначення Стереотип Анотація 

TemperatureValue  Temperature value  Вимірене або розраховане значення температури.  D2Class no 
VehicleFlowValue  Vehicle flow value  Вимірене або розраховане значення витрати потоку 

транспортних засобів.  
D2Class no 

WindSpeedValue  Wind speed value  Вимірене або обчислене значення швидкості вітру.  D2Class no 
 

А.2.2.3 Асоціації пакету «DataValue»  
Там не має певних асоціацій в пакеті «DataValue».  

A.2.2.4 Атрибути пакету «DataValue» 
Таблиця A.5 - Атрибути пакету «DataValue» 

 
Назва класу Назва атрибуту Позначення Визначення Множинність Тип 

ApplicationRateValue  applicationRate  Application rate  Значення норми внесення  
речовини, виражене в кілограмах на 
квадратний метр. 

1..1 IntensityKilogra 
msPerSquareMe 
tre 

DataValue  accuracy  Accuracy  Те, наскільки очікується, що значення буде 
вільним від помилок, вимірюється у відсотках 
від значення даних. 100% означає повністю 
точну.  

0..1 Percentage 

 computationalMe
thod  

Computational 
method 

Метод обчислення, який використовувався 
для обчислення цього значення даних.  

0..1 ComputationMe 
thodEnum 

 dataError  Data error  Вказівка того, чи  
постачальник вважає цінність помилковою 
(правда = помилкова). Якщо немає, значення 
даних вважається нормальним. Це може бути 
використано, коли доступна інформація про 
автоматичне виявлення несправностей, що 
стосується датчиків .  

0..1 Boolean 
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Назва класу Назва атрибуту Позначення Визначення Множинність Тип 

 numberOfIncompl
eteInputs 

Number of 
incomplete 
inputs 

Кількість входів, виявлених, але не 
завершених протягом періоду відбору проб 
або вимірювань; наприклад транспортні 
засоби, виявлені в'їжджаючі, але не виходять 
із зони виявлення.  

0..1 NonNegativeInt 
eger 

 numberOfInputVa
luesUsed 

Number of input 
values used 

Кількість вхідних значень, використаних у 
періоді вибірки або вимірювання для 
визначення значення даних.  

0..1 NonNegativeInt 
eger 

 reasonForDataErr
or  

Reason for data 
error  

Причина, через яку постачальник вважає 
цінність помилковою.  

0..1 MultilingualStri 
ng 

 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 

 standardDeviatio
n  

Standard 
deviation  

Стандартне відхилення вибірки вхідних 
значень, з якого отримано це значення , 
вимірюється в одиницях величини даних.  

0..1 Float 

 supplierCalculate
dDataQuality 

Supplier 
calculated data 
quality 

Вимір якості даних, присвоєний 
постачальником величиною. 100% 
прирівнюється до ідеальної/ідеальної якості. 
Метод розрахунку залежить від 
постачальника і повинен бути узгоджений між 
постачальником і замовником.  

0..1 Percentage 

DirectionBearingVal
ue 

directionBearing  Direction 
bearing  

Значення напряму, виражене в підшипнику, 
виміряне цілими градусами. Якщо не вказано 
інше, опорним напрямком, що відповідає 0 
градусам, є північ.  

1..1 AngleInDegrees 
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Назва класу Назва атрибуту Позначення Визначення Множинність Тип 
DirectionCompassV
alue 

directionCompass  Direction 
compass  

Значення напряму, виражене в точках 
компаса. 

1..1 DirectionCompa 
ssEnum 

FloatingPointMetreD
istanceValue 

distance  Distance  Значення відстані, виражене в метрах у 
форматі з плаваючою комою. 

1..1 MetresAsFloat 

FrictionValue  friction  Friction  Тертя, як правило, значення між 0 і 1.  1..1 Float 
IntegerMetreDistanc
eValue 

integerMetreDista
nce  

Integer metre 
distance 

Значення відстані, виражене в метрах, у 
невід'ємному цілому форматі. 

1..1 MetresAsNonNe 
gativeInteger 

KilogramsConcentra
tionValue 

kilogramsConcent
ration 

Kilograms 
concentration 

Значення, що визначає кількість  
речовини в заданому обсязі  
(концентрації), виражене в кілограмах на 
кубічний метр. 

1..1 ConcentrationKi 
logramsPerCubi 
cMetre 

MicrogramsConcentr
ationValue 

microgramsConc
entration 

Micrograms 
concentration 

Значення кількості речовини в заданому об'ємі 
(концентрації), виражене в мкг / м3 
(мікрограми / кубічний метр). 

1..1 ConcentrationM 
icrogramsPerCu 
bicMetre 

PercentageValue  percentage  Percentage  Значення, виражене у відсотках.  1..1 Percentage 
PrecipitationIntensity
Value 

millimetresPerHo
urIn 
tensity 

Millimetres per 
hour intensity 

Значення інтенсивності опадів,  
виражене в одиницях міліметрів на годину. 

1..1 IntensityMillime 
tresPerHour 

PressureValue  pressure  Pressure  Атмосферний тиск.  1..1 Hectopascal 
SpeedValue  speed  Speed  Значення швидкості, виражене в кілометрах 

на годину. 
1..1 KilometresPerH 

our 
TemperatureValue  temperature  Temperature  Значення температури, виражене в градусах 

Цельсія. 
1..1 TemperatureCel 

sius 
VehicleFlowValue  vehicleFlowRate  Vehicle flow rate  Значення швидкості руху транспортного 

засобу, виражене в транспортних засобах на 
годину. 

1..1 VehiclesPerHou
r 

WindSpeedValue  windSpeed  Wind speed  Значення швидкості вітру, виражене в метрах 
на секунду. 

1..1 MetresPerSeco
nd 
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A.2.3 Пакет "Fault"  

A.2.3.1 Загальні положення  

D2Payload/Common/Classes/Fault 

A.2.3.2 Класи пакету "Fault" 

Таблиця A.6 - Класи пакету «Fault» 
 

Назва класу Позначення Визначення Стереотип Анотація 
Fault  Fault  Інформація про несправність, що стосується конкретного 

обладнання або процесу. 
D2Class  no 

 

A.2.3.3 Асоціації пакету "Fault" 
Цей  пакет не має визначених асоціацій.  
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A.2.3.4 Атрибути пакета "Fault" 
Таблиця A.7 - Атрибути пакету «Fault» 

Назва класу Назва атрибуту Позначення Визначення Множинність Тип 
Fault  faultCreationTime  Fault creation time  Дата та час, коли спочатку було 

зафіксовано / повідомлено про 
помилку .  

0..1 DateTime 

 faultDescription  Fault description  Текстовий опис несправності.  0..1 MultilingualStri 
ng 

 faultIdentifier  Fault identifier  Унікальний ідентифікатор 
несправності.  

0..1 String 

 faultImpactSeverity  Fault impact 
severity  

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

0..1 FaultSeverityEn 
um 

 faultLastUpdateTime  Fault last update 
time  

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

1..1 DateTime 

 faultUrgencyToRectify  Fault urgency to 
rectify 

Терміновість усунення несправності.  0..1 FaultUrgencyEn 
um 

 manufacturerFaultCo 
de 

Manufacturer fault 
code 

Специфічний для виробника код  
несправності. 

0..1 String 

 

A.2.4 Пакет "Validity"  

A.2.4.1 Загальні положення  
D2Payload/Common/Classes/Validity   
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A.2.4.2 Класи пакету «Validity» 

Таблиця A.8 - Класи пакету «Validity» 
Назва класу Позначення Визначення Стереотип Анотація 

CalendarWeekWi
thinMonth 

Calendar week 
within month 

Визначення періодів, визначених відповідними календарними 
тижнями в місяці, див. ISO 8601. ПРИМІТКА Календарні тижні 
починаються з понеділка. Перший тиждень - це тиждень, що містить 
перший місяць.  

D2Class no 

DayWeekMonth  Day week month  Вказання періодів, визначених перетином днів або їх  
примірників, календарних тижнів і місяців. 

D2Class no 

InstanceOfDayWi
thinMonth 

Instance of day 
within month 

Вказання періодів, визначених екземпляром конкретного  
тижня дня протягом місяця (наприклад, 3-й вівторок травня) 

D2Class no 

NamedArea  Named area  Абстрактний клас гака для підключення у моделі для названої області.  D2Class yes 
OverallPeriod  Overall period  Безперервний або переривчастий період дії, визначений  

загальним обмежувальним часом початку та закінчення та можливим 
перетином дійсних періодів (потенційно повторюваних) із 
доповненням періодів винятків (також потенційно повторюваних). 

D2Class no 

Period  Period  Безперервний часовий період або сукупність переривчастих часових 
періодів, визначених перетином набору критеріїв, всередині 
загального інтервалу, що обмежує.  

D2Class no 

PublicHoliday  Public holiday  Зазначення конкретного державного свята у випадку, якщо для 
параметра SpecialDayType встановлено значення "publicHoliday". 

D2Class no 

SpecialDay  Special day  Зазначення особливого типу дня, можливо, також державного свята. 
Може бути конкретним для країни чи регіону. 

D2Class no 

TimePeriodOfDay  Time period of 
day  

Визначення безперервного періоду часу протягом 24 годин.  D2Class no 

Validity  Validity  Вказання строку дії, явно або шляхом специфікації періоду дії, яке 
може бути припиненим. 

D2Class no 
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A.2.4.3 Асоціації пакету "Validity" 

Таблиця A.9 - Асоціації пакету «Validity» 

Назва класу Association end Позначення Визначення Множинність Ціль 
OverallPeriod  exceptionPeriod  Exception period  Один часовий період, періодичний 

період часу або набір різних 
періодичних періодів часу, протягом 
яких термін дії неправдивий.  

0..* Period 

 
validPeriod Valid period  Один часовий період, періодичний 

період часу або набір різних 
періодичних періодів часу, протягом 
яких дійсність правдива.  

0..* Period 

Period  recurringSpecialDay  Recurring special 
day  

Періодично повторюваний період з 
точки зору особливих днів.  

0..* SpecialDay 

 recurringDayWeekMont
hPeriod 

Recurring day 
week month 
period 

Періодично повторюваний період, 
визначений у дні тижня, тижні місяця та 
місяці року.  

0..* DayWeekMonth 

 recurringTimePeriodOf
Day 

Recurring time 
period of day 

Повторний період дня.  0..* TimePeriodOfD 
ay 

 SpecialDay  namedArea  Названа область  0..* NamedArea 
Validity  validityTimeSpecificatio

n 
Validity time 
specification 

Специфікація періодів дії, визначених 
загальним обмежувальним часом 
початку та закінчення, та можливим 
перетином дійсних періодів із періодами 
винятку (періоди винятку, що 
перевищують дійсні періоди).  

1..1 OverallPeriod 
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A.2.4.4 Атрибути пакету "Validity" 

Таблиця A.10 - Атрибути пакету «Validity» 

Назва класу Назва атрибуту Позначення Визначення Множинність Тип 
CalendarWeekWithin 
Month 

applicableCalenderWe 
ekWithinMonth 

Applicable calender 
week within month 

Тиждень календаря в місяці. Див. 
ISO 8601. "Усі тижні місяця" 
виражається не використанням 
класу CalendarWeekOfMonth . 
ПРИМІТКА Календарні тижні 
починаються з понеділка. Перший 
тиждень - це тиждень, що містить 
перший місяць.  

1..6 CalendarWeek 
WithinMonthEn 
um 

DayWeekMonth  applicableDay  Applicable day  Застосовується день тижня. "Усі 
дні тижня" виражається 
невключенням цього атрибута.  

0..7 DayEnum 

 applicableMonth  Applicable month  Застосовується місяць року. "Усі 
місяці року" виражається 
невключенням цього атрибуту.  

0..12 MonthOfYearEn 
um 

InstanceOfDayWithin 
Month 

applicableInstanceOfD 
ayWithinMonth 

Applicable instance 
of day within month 

Зазначений цілий примірник 
вказаного застосовного дня 
протягом місяця. 

1..5 InstanceOfDayE 
num 

OverallPeriod  overallEndTime  Overall end time  Кінець строку обмеження, 
визначений датою та часом. 

0..1 DateTime 

 
overallStartTime Overall start time Початок строку обмеження строку, 

визначений датою та часом. 
1..1 DateTime 

Period  endOfPeriod  End of period  Кінець періоду.  0..1 DateTime 
 periodName  Period name  Назва періоду.  0..1 MultilingualStri 

ng 
 startOfPeriod  Start of period  Початок періоду.  0..1 DateTime 
PublicHoliday  publicHolidayName  Public holiday 

name  
Вказання конкретного державного 
свята за його назвою.  

1..1 MultilingualStri 
ng 
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Назва класу Назва атрибуту Позначення Визначення Множинність Тип 

SpecialDay  intersectWithApplicab 
leDays 

Intersect with 
applicable days 

Якщо вірно, період - це перетин 
діючих днів та цей особливий 
день. Якщо помилково, період - це 
об'єднання застосовних днів та 
цей особливий день. 

1..1 Boolean 

publicEvent  Public event   Тип публічної події в цей 
особливий день.  

0..1 PublicEventTyp 
eEnum 

specialDayType  Special day type   Специфікація спеціального дня,  
наприклад, школаDay, 
publicHoliday, ... 

1..1 SpecialDayType 
Enum 

TimePeriodOfDay  endTimeOfPeriod  End time of period  Кінець періоду часу.  1..1 Time  
startTimeOfPeriod Start time of period Початок періоду часу. 1..1 Time 

Validity  overrunning  Overrunning  Дія або дії, описані  
SituationRecord, все ще тривають,  
перевищуючи його заплановану 
тривалість, як  
зазначено в попередній версії 
цього  
запису або навіть у поточній версії. 

0..1 Boolean 

validityStatus  Validity status  
 

Специфікація дійсності або явно 
перекреслює специфікацію часу 
дійсності, або підтверджує її. 

1..1 ValidityStatusEn 
um 
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A.2.5 Пакет «Vehicle»  

A.2.5.1 Загальні положення  

D2Payload/Common/Classes/Vehicle  

A.2.5.2  Класи пакету «Vehicle» 

Таблиця A.11 - Класи пакету «Vehicle» 
 

Назва класу Позначення Визначення Стереотип Анотація 

AxleSpacing  Axle spacing  
Дані про відстань між наборами осей окремого 
транспортного засобу, пронумерованими від передньої 
до задньої частини транспортного засобу. 

D2Class no 

AxleWeight  Axle weight  Вагові деталі конкретної осі на транспортному засобі.  D2Class no 
Vehicle  Vehicle  Деталі індивідуального транспортного засобу.  D2Class no 

 

A.2.5.3 Асоціації пакету " Vehicle " 

Таблиця A.12 - Асоціації пакету «Vehicle» 

Назва класу Association end Позначення Визначення Множинність Ціль 
Vehicle  vehicleCharacteristics  Vehicle characteristics    0..1 VehicleCharacte 

ristics 
 axleSpacingOnVehicle  Axle spacing on 

vehicle 
Відстань між осями на 
транспортних засобах. 

0..* AxleSpacing 

 hazardousGoodsAssoc 
iatedWithVehicle 

Hazardous goods 
associated with vehicle 

Деталі небезпечних вантажів, 
що перевозяться транспортним 
засобом. 

0..1 HazardousMate 
rials 

 specificAxleWeight  Specific axle weight  Вагові деталі, що стосуються 
конкретної осі на 
транспортному засобі. 

0..* AxleWeight 
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A.2.5.4 Атрибути пакету " Vehicle" 

Таблиця A.13 - Атрибути пакету «Vehicle» 

Назва класу Назва атрибуту Позначення Визначення Множинність Тип 
AxleSpacing  axleSpacing  Axle spacing  Інтервал інтервалу, позначений  

осіSpacingSequenceIdentifier, між осями 
окремого транспортного засобу від передньої 
та задньої частини транспортного засобу.  

1..1 MetresAs
Float 

 axleSpacingSequen
ceI 
dentifier 

Axle spacing 
sequence 
identifier 

Позначає порядковий номер  
інтервалу між осями  
окремого транспортного засобу спереду та 
назад (наприклад, 1, 2, 3 ...). Це не може 
перевищувати (числоOfAxles -1), якщо 
числоOfAxles також задано як частину 
Характеристики транспортного засобу.  

1..1 NonNegati
veInt 
eger 

AxleWeight  axlePositionIdentifier  Axle position 
identifier 

Позначає положення осі на  
транспортному засобі, пронумерованому 
спереду та назад (тобто 1, 2, 3 ...). Це не може 
перевищувати числоOfAxles, якщо воно 
передбачено частиною Характеристики 
транспортних засобів.  

1..1 NonNegati
veInt 
eger 

 axleWeight  Axle weight  Вага конкретної осі, вказується в 
axleSequenceIdentifier, на транспортному засобі 
, пронумерованих від передньої до задньої 
частини транспортного засобу.  

0..1 Tonnes 

 maximumPermittedA 
xleWeight 

Maximum permitted 
axle weight 

Максимально дозволена вага цієї  
конкретної осі на транспортному засобі. 

0..1 Tonnes 

Vehicle  anonymizedVehicle
Re 
ference 

Anonymized vehicle 
reference 

Посилання на транспортний засіб, отримане з  
властивостей транспортного засобу, таких як 
реєстраційний номер, але закодоване таким 
чином, що воно не  
дозволяє людині ідентифікувати транспортний 
засіб безпосередньо із закодованого значення 

0..1 String 
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Назва класу Назва атрибуту Позначення Визначення Множинність Тип 

 
vehicleColour  Vehicle colour  Колір транспортного засобу.  0..1 Multilingua

lString 

 

vehicleCountryOfOri
gin 

Vehicle country of 
origin 

Специфікація країни, в якій зареєстровано 
транспортний засіб. Код - це 2- альфа-код, як 
зазначено в EN ISO 3166-1, який оновлюється 
Агентством технічного обслуговування ISO 
3166 .  

0..1 CountryCo
de 

 

vehicleIdentifier  Vehicle identifier  Ідентифікаційний номер транспортного засобу 
(VIN),  
що містить 17 символів, який базується на ISO 
3779 або ISO 3780 і однозначно ідентифікує 
індивідуальний транспортний засіб. Зазвичай 
це надійно кріпиться до шасі автомобіля.  

0..1 String 

 
vehicleManufacturer  Vehicle 

manufacturer  
Вказує заявленого виробника транспортного 
засобу, наприклад, Ford.  

0..1 String 

 
vehicleModel  Vehicle model  Вказує модель (або назву діапазону) 

транспортного засобу, наприклад Mondeo.  
0..1 String 

 

vehicleRegistrationP
lateIdentifier 

Vehicle registration 
plate identifier 

Ідентифікатор або код, що відображається на  
реєстраційній табличці транспортного засобу, 
прикріпленій до транспортного засобу, що 
використовується для офіційних цілей 
ідентифікації. Ідентифікатор реєстрації є 
числовим або буквено-цифровим і є унікальним 
у регіоні органу, що видав інформацію. 

0..1 String 

 
vehicleStatus  Vehicle status  Стан транспортного засобу. 0..1 VehicleSta

tusEnum 
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A.2.6 Пакет " VehicleCharacteristics "  

A.2.6.1 Загальні положення  

D2Payload/Common/Classes/VehicleCharacteristics 

 A.2.6.2 Класи  пакету " VehicleCharacteristics " 

Таблиця A.14 - Класи пакету " VehicleCharacteristics " 

Назва класу Позначення Визначення Стереотип Анотація 
Emissions  Emissions  Емісійні характеристики транспортних засобів.  D2Class no 
GrossWeightCharact
er 
istic 

Gross weight 
characteristic 

Повна вага, характерний для транспортного засобу.  D2Class no 

HeaviestAxleWeightC 
haracteristic 

Heaviest axle weight 
characteristic 

Вагова характеристика найважчої осі на транспортному 
засобі.  

D2Class no 

HeightCharacteristic  Height characteristic  Висота, характерна для транспортного засобу.  D2Class no 
LengthCharacteristic  Length characteristic  Характеристика довжини транспортного засобу.  D2Class no 
NumberOfAxlesChara 
cteristic 

Number of axles 
characteristic 

Кількість осей, характерних для транспортного засобу.  D2Class no 

VehicleCharacteristic
s  

Vehicle 
characteristics  

Характеристики транспортного засобу, наприклад, 
вантажний автомобіль вагою більше 30 тонн.  

D2Class no 

WidthCharacteristic  Width characteristic  Характеристика ширини транспортного засобу.  D2Class no 
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A.2.6.3 Асоціації пакету " VehicleCharacteristics " 
Таблиця A.15 - Асоціації пакету " VehicleCharacteristics " 

Назва класу Association end Позначення Визначення Множинність Ціль 
VehicleCharacteristics  emissions  Emissions   0..1 Emissions 

 
grossWeightCharacter 
istic 

Gross weight 
characteristic 

 0..2 
GrossWeightCha 
racteristic 

 
heaviestAxleWeightCh 
aracteristic 

Heaviest axle 
weight 
characteristic 

 0..2 
HeaviestAxleWe 
ightCharacterist 
ic 

 heightCharacteristic  
Height 
characteristic  

 0..2 
HeightCharacter 
istic 

 lengthCharacteristic  
Length 
characteristic  

 0..2 
LengthCharacte 
ristic 

 
numberOfAxlesCharac 
teristic 

Number of axles 
characteristic 

 0..2 
NumberOfAxles 
Characteristic 

 widthCharacteristic  Width characteristic   0..2 
WidthCharacter 
istic 

  



прДСТУ EN 16157-7:20ХХ  

57 
 

А.2.6.4 Атрибути пакету " VehicleCharacteristics " 
Таблиця A.16 - Атрибути пакету " VehicleCharacteristics " 

 

Назва класу Назва атрибуту Позначення Визначення Множинність Тип 

Emissions  emissionClassificat
ionEuro 

Emission 
classification 
euro 

Мінімальна класифікація викидів євро, яку 
транспортні засоби повинні відповідати 
відповідно до Директиви 70/220 / ЄЕС 1970 року 
та кількох поправок. Зверніть увагу , що 
vehicleType і fuelType необхідно надавати для 
того , щоб зробити цю класифікацію явним. 

0..1 EmissionClassifi
cationEuroEnum 

 emissionClassificat
ionOther 

Emission 
classification 
other 

Деякі інші (можливо, локально визначені) 
значення для класифікації викидів. 

0..* String 

 emissionLevel  Emission level  Низький рівень викидів автомобіля.  0..1 LowEmissionLe 
velEnum 

GrossWeightCh
aracteristic 

comparisonOperat
or  

Comparison 
operator  

Оператор, який буде використовуватися в 
характеристиці порівняння транспортного 
засобу. 

1..1 ComparisonOpe 
ratorEnum 

 grossVehicleWeigh
t  

Gross vehicle 
weight  

Вага ваги транспортного засобу та його вантажу, 
включаючи будь-які причепи. 

1..1 Tonnes 

 typeOfWeight  Type of weight  Значення величини ваги 1..1 WeightTypeEnu 
m 

HeaviestAxleWe
ightCharacteristi
c 

comparisonOperat
or  

Comparison 
operator  

Оператор, який буде використовуватися в 
характеристиці порівняння транспортного засобу 

1..1 ComparisonOpe 
ratorEnum 

 heaviestAxleWeigh
t  

Heaviest axle 
weight  

Вага найважчої осі на  
транспортному засобі. 

1..1 Tonnes 

HeightCharacter
istic  

comparisonOperat
or  

Comparison 
operator  

Оператор, який буде використовуватися в 
характеристиці порівняння транспортного засобу  

1..1 ComparisonOpe 
ratorEnum 
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Назва класу Назва атрибуту Позначення Визначення Множинність Тип 

 vehicleHeight  Vehicle height  Висота найвищої частини, за винятком антен, 
окремого транспортного засобу над дорожнім 
покриттям, у метрах.  

1..1 MetresAsFloat 

LengthCharacte
ristic  

comparisonOperat
or  

Comparison 
operator  

Оператор, який буде використовуватися в 
характеристиці порівняння транспортного 
засобу. 

1..1 ComparisonOpe
ratorEnum 

 vehicleLength  Vehicle length  Загальна відстань між передньою і задньою 
стороною індивідуального транспортного 
засобу, включаючи довжину будь-яких причепів, 
муфт, вбудованих функцій тощо. 

1..1 MetresAsFloat 

NumberOfAxles
Characteristic 

comparisonOperat
or  

Comparison 
operator  

Оператор, який буде використовуватися в 
характеристиці порівняння транспортного 
засобу. 

1..1 ComparisonOpe
ratorEnum 

 numberOfAxles  Number of axles  Загальна кількість осей окремого транспортного 
засобу. 

1..1 NonNegativeInt
eger 

VehicleCharacte
ristics  

fuelType  Fuel type  Тип палива, що використовується автомобілем.  0..* FuelTypeEnum 

 loadType  Load type  Тип вантажу, що перевозиться транспортним 
засобом, особливо стосовно небезпечних 
вантажів.  

0..1 LoadTypeEnum 

 vehicleEquipment  Vehicle 
equipment  

Тип обладнання, яке використовується або на 
борту транспортного засобу.  

0..1 VehicleEquipme
ntEnum 

 vehicleType  Vehicle type  Тип транспортного засобу.  0..* VehicleTypeEnu
m 

 vehicleUsage  Vehicle usage  Тип використання транспортного засобу (тобто з 
якою метою використовується транспортний 
засіб).  

0..1 VehicleUsageEn
um 

 yearOfFirstRegistra
tion 

Year of first 
registration 

Рік першої реєстрації транспортного засобу  0..1 Year 

WidthCharacteri
stic  

comparisonOperat
or  

Comparison 
operator  

Оператор, який буде використовуватися в 
характеристиці порівняння транспортного 
засобу. 

1..1 ComparisonOpe
ratorEnum 
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Назва класу Назва атрибуту Позначення Визначення Множинність Тип  

vehicleWidth Vehicle width Максимальна ширина 
індивідуального транспортного 
засобу, включаючи будь-які 
вбудовані або закріплені на ньому 
функції, у метрах.  
 

1..1 MetresAsFloat 

 

A.2.7 Пакет " WeatherRelated "  

A.2.7.1 Загальне положення  
D2Payload/Common/Classes/WeatherRelated 
 
 A.2.7.2 Класи пакету " WeatherRelated " 
Таблиця A.17 - Класи пакету “WeatherRelated” 

Назва класу Позначення Визначення Стереотип Анотація 
Humidity  Humidity  Деталі вологості атмосфери.  D2Class no 
Pollution  Pollution  Деталі забруднення атмосфери.  D2Class no 
PrecipitationDetail  Precipitation detail  Деталі опадів (дощ, сніг тощо).  D2Class no 
Pressure  Pressure  Деталі атмосферного тиску.  D2Class no 
RoadSurfaceConditio
nMeasurements 

Road surface 
condition 
measurements 

Виміри стану дорожнього покриття, які конкретно 
стосуються погоди. 

D2Class no 

Temperature  Temperature  Деталі температури атмосфери.  D2Class no 
TemperatureBelowOr 
AboveRoadSurface 

Temperature below or 
above road surface 

Повідомлення температури нижче або над дорожнім 
покриттям.  

D2Class no 

Visibility  Visibility  Деталі видимості атмосфери.  D2Class no 
Wind  Wind  Вітряні умови на дорозі.  D2Class no 
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A.2.7.3 Асоціації пакету "WeatherRelated" 
Таблиця A.18 - Асоціації пакету “WeatherRelated” 

Назва класу Association end Позначення Визначення Множинність Ціль 
Humidity  relativeHumidity  Relative humidity  Кількість водяної пари у повітрі у 

відсотках від кількості водяної 
пари у насиченому повітрі при тій 
же температурі та атмосферному 
тиску. Вимірювання проводиться 
від 1,5 до 2 м над землею та поза 
метеорологічним екраном.  
 

1..1 PercentageValu 
e 

Pollution  pollutantConcentratio 
n 

Pollutant 
concentration 

Середня концентрація  
забруднювача в повітрі. 

0..1 MicrogramsCon 
centrationValue 

PrecipitationDetail  depositionDepth  Deposition depth  Еквівалентна глибина водного 
шару внаслідок опадів або 
осадження на непористій 
горизонтальній поверхні. 
Нерідкісні опади вважаються 
розплавленими у воді.  

0..1 FloatingPointMe 
treDistanceValu 
e 

 precipitationIntensity  Precipitation 
intensity  

Висота опадів, отриманих за 
одиницю часу.  

0..1 PrecipitationInt 
ensityValue 

 Pressure  pressureValue  Значення тиску  1..1 PressureValue 
RoadSurfaceCondition 
Measurements 

temperatureBelowOr 
AboveRoadSurface 

Temperature 
below or above 
road surface 

Вимірювання температури нижче 
або над дорожнім покриттям. 

0..* TemperatureBel 
owOrAboveRoa 
dSurface 

 deIcingApplicationRat 
e 

De-icing 
application 
rate 

Позначає швидкість, з якою 
засоби проти обмерзання 
застосовуються до вказаної 
дороги. 

0..1 ApplicationRate 
Value 

 protectionTemperatur 
e 

Protection 
temperature 

Температура поверхні дороги, до 
якої поверхня захищена від 
промерзання.  

0..1 TemperatureVal 
ue 
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Назва класу Association end Позначення Визначення Множинність Ціль 

 depthOfSnow  Depth of snow  Глибина снігу, зафіксована на 
дорожньому покритті. 

0..1 FloatingPointM
etreDistanceV
alue 

 iceLayerThickness  Ice layer thickness  Глибина льоду, яку слід знайти на 
дорожньому покритті.  

0..1 FloatingPointM
etreDistanceV
alue 

 friction  Friction  Значення тертя дороги.  0..1 FrictionValue 
 deIcingConcentration  De-icing 

concentration 
Вказує концентрацію  
засобу для обмерзання, 
присутнього в поверхневій воді на  
зазначеній дорозі. 

0..1 KilogramsCon
centrationValu
e 

 icePercentage  Ice percentage  Відсоток льоду у воді.  0..1 PercentageVal
ue 

 roadSurfaceTemperat 
ure 

Road surface 
temperature 

Температура, виміряна на 
дорожньому покритті.  

0..1 TemperatureV
alue 

 waterFilmThickness  Water film 
thickness  

Глибина стоячої води, яку слід 
знайти на дорожньому покритті.  

0..1 FloatingPointM
etreDistanceV
alue 

Temperature  minimumTemperatur 
e 

Minimum 
temperature 

Мінімальна температура протягом  
прогнозного або вимірювального 
періоду. 

0..1 TemperatureV
alue 

 dewPointTemperatur 
e 

Dew point 
temperature 

Температура, до якої повітря 
повинно охолонути (при постійному 
тиску та  
вмісті водяної пари), щоб досягти  
насичення. 

0..1 TemperatureV
alue 

 maximumTemperatur 
e 

Maximum 
temperature 

Максимальна температура 
протягом прогнозного або 
вимірювального періоду. 

0..1 TemperatureV
alue 

 airTemperature  Air temperature  Температура повітря, виміряна в 
тіні від 1,5 до 2 м над  
рівнем землі. 

0..1 TemperatureV
alue 
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Назва класу Association end Позначення Визначення Множинність Ціль 

TemperatureBelowOr
AboveRoadSurface 

temperatureBelowOr
AboveRoadSurface 

Temperature below 
or above road 
surface 

Температура, виміряна на  
визначеній висоті нижче або над 
дорожнім покриттям.  

1..1 TemperatureV
alue 

Visibility  minimumVisibilityDist
ance 

Minimum visibility 
distance 

Мінімальна відстань, виміряна або  
оцінена, за якою водії можуть не 
бачити чітко транспортний засіб 
або перешкоду.  

1..1 IntegerMetreDi
stanceValue 

Wind  maximumWindDirecti
onBearing 

Maximum wind 
direction bearing 

Напрямок, з якого дме максимум 
вітру, з точки зору підшипника, 
виміряного в градусах (0 - 359).  

0..1 DirectionBeari
ngValue 

 windDirectionBearing  Wind direction 
bearing 

Середній напрямок, з якого  
дме вітер, за опорою,  
виміряною в градусах (0 - 359). 

0..1 DirectionBeari
ngValue 

 windDirectionCompa
ss 

Wind direction 
compass 

Середній напрямок, з якого  
дме вітер, в перерахунку на точки  
компаса. 

0..1 DirectionComp
assValue 

 maximumWindDirecti
onCompass 

Maximum wind 
direction compass 

Напрямок, з якого дме максимум 
вітру, в перерахунку на точки 
компаса.  

0..1 DirectionComp
assValue 

 windSpeed  Wind speed  Середня швидкість вітру принаймні 
протягом 10 хв, виміряна за 
замовчуванням висотою 10 м 
(метеорологічний стандарт) над 
дорожньою поверхнею, якщо не 
вказана висота вимірювання .  

0..1 WindSpeedVal
ue 

 maximumWindSpee
d  

Maximum wind 
speed  

Максимальна швидкість вітру в  
період вимірювання 10 хв. 

0..1 WindSpeedVal
ue 
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A.2.7.4 Атрибути пакету "WeatherRelated" 

Таблиця A.19 - Атрибути пакету “WeatherRelated” 

 
Назва класу Назва атрибуту Позначення Визначення Множинність Тип 

Pollution  pollutantType  Pollutant type  Тип забруднювача в повітрі.  1..1 PollutantTypeE 
num 

PrecipitationDetail  precipitationIntensity 
Grade 

Precipitation 
intensity grade 

Інтенсивність опадів, виражена  
перерахованим значенням, 

0..1 PrecipitationInt 
ensityEnum  

precipitationType Precipitation type  Тип опадів, які  
впливають на умови руху. 

0..1 PrecipitationTy 
peEnum 

TemperatureBelowOr 
AboveRoadSurface 

heightBelowOrAbove 
RoadSurface 

Height below or 
above road surface 

Висота вимірювання або  
нижче (від’ємне значення), або 
вище (додатне значення) 
дорожнього покриття. 

1..1 MetresAsFloat 

Wind  windMeasurementHei 
ght 

Wind measurement 
height 

Висота в метрах над дорожньою  
поверхнею, на якій вимірюється 
вітер. 

0..1 MetresAsNonNe 
gativeInteger 
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A.3 Словник даних <<D2Datatype>> для "Common"  

A.3.1 Загальні положення  

Цей пункт містить визначення всіх типів даних, які використовуються у 

"Common".  

A.3.2 <<D2Datatype>> "AngleInDegrees"  

Ціле число, що представляє кут у цілих градусах від 0 до 359.  

A.3.3. <О2Datatype>> "AxlesPerHour" 

Осі транспортного засобу на годину.  

A.3.4. <<D2Datatype>> "Base64Binary"  

Бінарні дані в базовому кодуванні 64, наприклад, для даних 

зображень.  

A.3.5 <<D2Datatype>> "Boolean"  

Булен має простір значень, необхідний для підтримки математичної 

концепції логіки бінарного значення: {true, false}.  

A.3.6 <<D2Datatype>> " ConcentrationKilogramsPerCubicMetre"  

Концентрація визначається в кілограмах на кубічний метр 

(еквівалентно грам на літр за стандартних умов).  

A.3.7 <<D2Datatype>> „ ConcentrationKilogramsPerCubicMetre”  

Міра концентрації,визначена в мкг / м3 (мкг / кубічний метр).  

A.3.8 <D2Datatype>> "CountryCode" 

EN ISO 3166-1 alpha-2 двобуквенний код країни 

A.3.9 <D2Datatype>> "CubicMetres"  

Об'ємна міра, визначена в кубічних метрах.  
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A.3.10 <<D2Datatype>> " Date”  

Поєднання властивостей з цілим числом року, місяця та дня плюс 

необов'язкове властивість часового поясу. Він представляє інтервал рівно 

одного дня, починаючи з першого моменту дня у часовому поясі, тобто '00: 

00: 00 'до, але не включаючи' 24: 00: 00'.  

A.3.11 <<D2Datatype>> „DateTime“  

Поєднання цілочисельних років, місяця, дня, години, хвилинних 

властивостей, другої властивості з десятковим значенням та властивості 

часового поясу, з якої можна визначити місцевий час , еквівалентний час 

UTC та зміщення часового поясу від UTC.  

A.3.12 <<D2Datatype>> "Decimal" 

Десяткове число, простір значень якого є набір чисел, які можна 

отримати шляхом множення цілого числа на невід'ємну потужність на 

десять, тобто виражається як i × 10 ^ -n, де i і n - цілі числа, а n > = 0. 

A.3.13 <<D2Datatype>> " Double"  

Подвійне число точності, простір значень якого складається зі значень 

m × 2 ^ e, де m - ціле число , абсолютне значення якого менше 2 ^ 53, а e - 

ціле число між -1024 та 1023, включно.  

A.3.14 <<D2Datatype>> "Float" 

Число плаваючої точки, простір значень якого складається зі значень 

m × 2 ^ e, де m - ціле число, абсолютне значення якого менше 2 ^ 24, а e - 

ціле число між -149 та 104, включно.  

A.3.15 <<D2Datatype>> "Hectopascal" 

Вимірювання тиску, визначений у гектопаскалі. 



прДСТУ EN 16157-7:20ХХ  

66 
 

A.3.16 <<2Datatype>> "Integer"  

Ціле число, простір значення якого є множиною {-2147483648, -

2147483647, -2147483646, ..., -2, -1, 0, 1, 2, ... , 2147483645, 2147483646, 

2147483647}.  

A.3.17 <<D2Datatype>> "IntensityKilogramsPerSquareMetre"  

Вимірювання кількості нанесення речовини на площу, визначену в 

кілограмах на квадратний метр.  

A.3.18 <<D2Datatype>> " IntensityMillimetresPerHour" 

Міра інтенсивності опадів, визначена в міліметрах на годину. 

A.3.19 <<D2Datatype>> "KilometresPerHour"  

Міра швидкості, визначена в кілометрах на годину.  

A.3.20 <<D2Datatype>>" Language " 

Мовний тип даних ідентифікує зазначену мову за допомогою альфа-

коду ISO 639-1 2.  

A.3.21 <<D2Datatype>> "LongString"  

Рядок символів без вказаної межі довжини, простір значень якого є 

набором послідовностей символів кінцевої довжини . Кожен символ має 

відповідну кодову точку набору універсальних символів (як визначено в ISO 

/ IEC 10646), яка є цілим числом. 

A.3.22 <<D2Datatype>> "MetresAsFloat"  

Вимір відстані, визначений у метрах у форматі з плаваючою комою. 

A.3.23 <<D2Datatype>> "MetresAsNonNegativeInteger"  

Вимірювання відстані, визначений у метрах у невід'ємному цілому 

форматі.  

A.3.24 <<D2Datatype>> «MetresPerSecond»  

Міра швидкості, визначена в метрах на секунду.  
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A.3.25 <<D2Datatype>> "MultilingualString"  

Багатомовний рядок, в якому той самий текст може бути виражений 

більш ніж однією мовою.  

A.3.26 <<D2Datatype>> "NonNegativeInteger" 

Ціле число, простір значення якого є множиною {0, 1, 2, ..., 2147483645, 

2147483646, 2147483647}. 

A.3.27 <<D2Datatype>> " Percentage "  

Вимірювання у відсотках.  

A.3.28 <<D2Datatype>> " Reference "  

Посилання на ідентифікований керований об'єкт, де ідентифікатор 

унікальний. Він містить ідентифікатор (наприклад, GUID) і рядок, що 

ідентифікує клас об'єкта на який посилаються. 

A.3.29 "<D2Datatype>>" Seconds"  

Секунди. 

A.3.30 <<D2Datatype>> " String "  

Рядок символів, простір значень якого є набором послідовностей з 

кінцевою довжиною символів. Кожен символ має відповідну кодову точку 

набору універсальних символів (як визначено в ISO / IEC 10646), яка є цілим 

числом.  

A.3.31 <<D2Datatype>> " TemperatureCelsius " 

Вимірювання температури, визначене в градусах Цельсія. 

A.3.32 <<D2Datatype>> "Time"  

Момент часу, який повторюється щодня. Простір значень часу - це 

простір часу денних значень, визначених у ISO 8601: 2004, 5.3. Зокрема, це 

сукупність нульових тривалостей щоденного часу.  
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A.3.33 <<D2Datatype>> "Тоnnse" 

Вимір ваги, визначений в метричних тонах.  

A.3.34 <<D2Datatype>> "Url" 

Уніфікований покажчик інформаційного ресурсу (URL), що містить 

компактний рядок символів для ресурсу, доступного в Інтернеті.  

A.3.35 <<D2Datatype>> "VehiclesPerHour"  

Транспортні засоби на годину.  

A.3.36 <<D2Datatype>> «VersionedReference»  

Посилання на об'єкт, що керується ідентифікованою версією, де 

поєднання ідентифікатора та версії є унікальними. Він містить ідентифікатор 

(наприклад, GUID), версію (NonNegativeInteger) та рядок, що ідентифікує 

клас посилається об'єкта.  

A.3.37 <<D2Datatype>>" Year " 

Рік.  

A.4 Словник даних <<D2Enumeration>> для " Common "  

A.4.1 Загальне положення. 

Цей пункт містить визначення всіх перерахувань, які використовуються 

у "Загальному".  

A.4.2 <<D2Enumeration>> "CalendarWeekWithinMonthEnum"  

Календарний тиждень (див. ISO 8601). 

 
Таблиця A.20 - Значення у складі переліку 

"CalendarWeekWithinMonthEnum" 
 

Значення у складі 
переліку 

Позначення Визначення 

fifthWeek  Fifth week  П'ятий тиждень місяця. 
firstWeek  First week  Тиждень календаря, що містить 

перший місяць. У попередньому 
календарному місяці може 
відбутися кілька днів першого 
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тижня місяця. За будівництвом 
останній тиждень попереднього 
місяця також може бути першим 
тижнім наступного місяця. 

fourthWeek  Fourth week  Четвертий тиждень місяця. 
lastWeek  Last week  Останній календарний тиждень 

протягом  
місяця, незалежно від його 
фактичної кількості. Останній 
календарний тиждень – це 
тиждень, що починається з 
понеділка і містить останній 
місяць. 

secondWeek  Second week  Другий тиждень місяця. 
sixthWeek  Sixth week  Шостий тиждень місяця. 
thirdWeek  Third week  Третій тиждень місяця. 

 

A.4.3 <<D2Enumeration>> «ComparingOperatorEnum». 

Логічні операції порівняння 

Таблиця A.21 - Значення у складі переліку “ComppareOperatorEnum” 
Значення у складі 

переліку 
Позначення Визначення 

equalTo  Equal to  Оператор логічного порівняння 
"рівний". 

greaterThan  Greater than  Оператор логічного порівняння 
«більший за». 

greaterThanOrEqualTo  Greater than or equal to  Оператор логічного порівняння 
"більший або рівний". 

lessThan  Less than  Оператор логічного порівняння 
"менше". 

lessThanOrEqualTo  Less than or equal to  Оператор логічного порівняння 
"менше або рівний". 

 

А.4.4 << D2Enumeration >> «ComputationMethodEnum» 

Типи обчислювальних методів , використовуваних при виведенні 

значень даних для наборів даних. 

Таблиця A.22 - Значення у складі переліку 
"ComputationMethodEnum" 

 
Значення у складі 

переліку 
Позначення Визначення 

arithmeticAverageOfSample 
sBasedOnAFixedNumberOf
Samples 

Arithmetic average of 
samples based on a fixed 
number of samples 

Середнє арифметичне значення 
вибірки на основі фіксованої 
кількості зразків.  

arithmeticAverageOfSample 
sInATimePeriod 

Arithmetic average of 
samples in a time period 

Середнє арифметичне значення 
вибірки за певний проміжок часу.  

harmonicAverageOfSample
sInATimePeriod 

Harmonic average of 
samples in a time period 

Гармонічне середнє значення 
зразків за певний проміжок часу.  
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medianOfSamplesInATimeP 
eriod 

Median of samples in a time 
period  

Медіана значень вибірки, взятих 
за певний проміжок часу. 

movingAverageOfSamples  Moving average of samples  Ковзне середнє значення вибірки. 
 

 

А.4.5 << D2Enumeration >> «ConfidentialityValueEnum» 

Значення конфіденційності. 

 
Таблиця A.23 - Значення у складі переліку 
"ConfidentialityValueEnum" 

 
Значення у складі 

переліку 
Позначення Визначення 

internalUse  Internal use  Для внутрішнього використання 
лише організації- одержувача. 

noRestriction  No restriction  Без обмежень щодо використання. 
restrictedToAuthorities  Restricted to authorities  Обмежений для використання 

лише  
владою. 

restrictedToAuthoritiesAnd 
TrafficOperators 

Restricted to authorities and 
traffic operators 

Обмежений для використання 
лише органами влади та 
операторами руху. 

 
 

A.4.6 <<D2Eumeration>> "DangerousGoodsRegulationsEnum"  

Види правил щодо небезпечних вантажів. 

Таблиця A.24 - Значення у складі переліку 
"DangerousGoodsRegulationsEnum" 
 

Значення у складі 
переліку 

Позначення Визначення 

adr  ADR  Європейська угода про  
міжнародне перевезення  
небезпечних вантажів у дорозі. 

iataIcao  IATA ICAO  Положення, що стосуються 
міжнародних перевезень 
небезпечних вантажів, видані 
Міжнародною асоціацією 
повітряного транспорту та 
Міжнародною організацією 
цивільної авіації. 

imoImdg  IMO IMDG  Положення щодо  
перевезення небезпечних  
вантажів на океанських суднах, 
видані Міжнародною морською 
організацією.  
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railroadDangerousGoodsBo 
ok 

Railroad dangerous goods 
book  

Міжнародні норми, що  
стосуються міжнародного  
перевезення небезпечних 
вантажів залізницею. 

 

 

A.4.7 << D2Enumeration >> «DayEnum»  

Дні тижня. 

Таблиця A.25 - Значення у складі переліку "DayEnum" 
Значення у складі 

переліку 
Позначення Визначення 

friday  Friday  П’ятниця. 
monday  Monday  Понеділок. 
saturday  Saturday  Субота. 
sunday  Sunday  Неділя. 
thursday  Thursday  Четвер. 
tuesday  Tuesday  Вівторок. 
wednesday  Wednesday  Середа. 

 

 

А.4.8 << D2Enumeration >> «DirectionCompassEnum»  

Кардинальні точки напрямки компаса. 

Таблиця A.26 - Значення у складі переліку 
"DirectionCompassEnum" 
 

Значення у складі 
переліку 

Позначення Визначення 

east  East  Схід. 
eastNorthEast  East northeast  Схід північний схід. 
eastSouthEast  East southeast  Східний південний схід. 
north  North  Північ. 
northEast  Northeast  Північний Схід. 
northNorthEast  North northeast  Північний північний схід. 
northNorthWest  North northwest  Північний північний захід. 
northWest  Northwest  Північний захід. 
south  South  Південь. 
southEast  Southeast  Південно-Східний. 
southSouthEast  South southeast  Південний південний схід. 
southSouthWest  South southwest  Південний південний захід. 
southWest  Southwest  На південний захід. 
west  West  Захід. 
westNorthWest  West northwest  Західний північний захід. 
westSouthWest  West southwest  Західний південний захід. 
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А.4.9 << D2Enumeration >> «EmissionClassificationEuroEnum» 

Класифікування викидів відповідно до Євро класифікації викидів 

(заснована на серральних поправках до Директиви 70/220 / ЄЕС 1970). Слід 

зауважити, що тип транспортного засобу, а також тип топлива обов'язкові 

для надання, щоб зробити цю класифікацію явною. 

 
Таблиця A.27 - Значення у складі переліку " 

EmissionClassificationEuroEnum " 
 

Значення у складі 
переліку 

Позначення Визначення 

euro5  Euro5  Євро 5. 
euro5a  Euro5a  Євро 5а. 
euro5b  Euro5b  Євро 5b. 
euro6  Euro6  Євро 6. 
euro6a  Euro6a  Євро 6а. 
euro6b  Euro6b  Євро 6b. 
euro6c  Euro6c  Євро 6с. 
euroV  Euro v  Євро V. 
euroVI  Euro v i  Євро VI. 
other  Other  Будь-який інший рівень. 

 

A.4.10 << D2Enumeration >> «FaultSeverityEnum»  

Класифікація тяжкості несправностей. 

Таблиця A.28 - Значення у складі переліку "FaultSeverityEnum" 
 

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 
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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. 

 

 

A.4.11 << D2Enumeration >> «FaultUrgencyEnum»  

Класифікація терміновості , щоб виправити помилку. 

Таблиця A.29 - Значення у складі переліку "FaultUrgencyEnum" 

Значення у складі 
переліку 

Позначення Визначення 

extremelyUrgent  Extremely urgent  Вина повинна бути усунена 
надзвичайно терміново. 

normal  Normal  Помилка в нормальній 
терміновості. 

unknown  Unknown  Вина невідомої терміновості. 
urgent  Urgent  Вина має бути  

негайно усунена. 
 

A.4.12 << D2Enumeration >> «FuelTypeEnum»  

Тип палива , використовуваного транспортним засобом. 

Таблиця A.30 - Значення у складі переліку "FuelTypeEnum" 
Значення у складі 

переліку 
Позначення Визначення 

all  All  Всі види палива приймаються. 
battery  Battery  Акумулятор. 
biodiesel  Biodiesel  Біодизель. 
diesel  Diesel  Паливо, що використовується 

для двигунів запалювання 
компресії (CI). 

dieselBatteryHybrid  Diesel battery hybrid  Дизельний і акумуляторний 
гібрид. 

ethanol  Ethanol  Етанол. 
hydrogen  Hydrogen  Водень. 
liquidGas  Liquid gas  Рідкий газ будь-якого типу, 

включаючи LPG.  
lpg  LPG  Рідкий нафтовий газ. 
methane  Methane  Газ метану. 
other  Other  Інший. 
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petrol  Petrol  Паливо, що використовується 
для двигунів з прискореним 
запалюванням (PI). 

petrol95Octane  Petrol95 octane  Бензин з 95 октаном. 
petrol98Octane  Petrol98 octane  Бензин із 98 октаном. 
petrolBatteryHybrid  Petrol battery hybrid  Бензиновий і акумуляторний 

гібрид. 
petrolLeaded  Petrol leaded  Свинцевий бензин. 
petrolUnleaded  Petrol unleaded  Безольований бензин. 
unknown  Unknown  Вид палива не відомий. 

 
 
 
 

A.4.13 <<D2Enumeration>> „InformationDeliveryServicesEnum“  

Список службових каналів або пристроїв, на які може бути доставлена 

інформація або обмін даними. 

Таблиця A.31 - Значення у складі переліку " 
InformationDeliveryServicesEnum " 
 

Значення у складі 
переліку 

Позначення Визначення 

anyGeneralDeliveryService  Any general delivery 
service  

Включає будь-який загальний канал 
доставки, такий як широкомовні канали 
(наприклад, радіо, телебачення, RDS TMC, 
послуги TPEG тощо) або веб-публікації, 
доступні громадськості або конкретним 
користувачам, залежно від політики 
постачальника послуг.  

safetyServices  Safety services  Спеціальні сервіси, які надають 
попереджувальні сповіщення кінцевим 
користувачам для підвищення безпеки 
через будь-яку конкретну програму, 
доступну для водіїв,  включаючи послуги C-
ITS. 

vms  Vms  Знаки змінних повідомлень або будь-які інші 
візуальні придорожні пристрої, інформація 
яких доступна водіям, що має на меті 
вплинути на  
стиль водіння, покращивши безпеку та 
дорожню мережу LoS. 

 
 
 

A.4.14 <<D2Enumeration>> „InformationStatusEnum“  

Стан пов’язаної інформації (тобто реальної, тестової чи практичної). 
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Таблиця A.32 – Значення у складі переліку 
"InformationStatusEnum" 

Значення у складі 
переліку 

Позначення Визначення 

real  Real  Інформація реальна. Це не тест чи 
вправа. 

securityExercise  Security exercise  Інформація є частиною вправи, 
призначеного для перевірки безпеки. 

technicalExercise  Technical exercise  Інформація є частиною вправи, що 
включає випробування пов'язаних 
технічних підсистем. 

test  Test  Інформація є частиною тесту для 
перевірки обміну даним типом інформації. 
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A.4.15  <<D2Enumeration>> "InstanceOfDayEnum"  

Екземплари днів тижня в місяці 

Таблиця A.33 - Значення у складі переліку "InstanceOfDayEnum" 
Значення у складі 

переліку 
Позначення Визначення 

fifthInstance  Fifth instance  П'ятий екземпляр зазначеного дня 
тижня в місяці. 

firstInstance  First instance  Перший приклад вказаного дня 
тижня в місяці. 

fourthInstance  Fourth instance  Четвертий екземпляр зазначеного 
дня  
тижня в місяці. 

lastInstance  Last instance  Останній примірник вказаного дня 
тижня в місяці (незалежно від його 
фактичного номера примірника). 

secondInstance  Second instance  Другий примірник вказаного дня 
тижня в місяці.  

thirdInstance  Third instance  Третій примірник вказаного дня 
тижня в місяці.  

 

A.4.16 << D2Enumeration >> «LoadTypeEnum» 

Типи навантаження , що перевозяться транспортним засобом. 

Таблиця A.34 - Значення у складі переліку "LoadTypeEnum" 
Значення у складі 

переліку 
Позначення Визначення 

abnormalLoad  Abnormal load  Вантаж, що перевищує нормальні 
габарити транспортного засобу з 
точки зору висоти, довжини, ширини, 
валової ваги транспортного засобу 
або ваги осі або будь-якої їх 
комбінації.  
Взагалі називають "ненормальним 
навантаженням". 

ammunition  Ammunition  Боєприпаси. 
chemicals  Chemicals  Хімічні речовини не визначеного типу. 
combustibleMaterials  Combustible materials  Горючі матеріали  

невизначеного типу. 
corrosiveMaterials  Corrosive materials  Корозійні матеріали  

неуточненого типу. 
debris  Debris  Сміття неуточненого типу. 
empty  Empty  Без навантаження 
explosiveMaterials  Explosive materials  Вибухонебезпечні матеріали  

неуточненого типу. 
extraHighLoad  Extra high load  Навантаження виняткової висоти. 
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Значення у складі 

переліку 
Позначення Визначення 

extraLongLoad  Extra long load  Вантаж виняткової довжини. 
extraWideLoad  Extra wide load  Навантаження виняткової ширини. 
fuel  Fuel  Паливо не визначеного типу. 
glass  Glass  Скло. 
goods  Goods  Будь-які товари комерційного 

характеру. 
hazardousMaterials  Hazardous materials  Матеріали, що класифікуються як 

небезпечні.  
liquid  Liquid  Рідина невизначеного характеру. 
livestock  Livestock  Худоба. 
materials  Materials  Загальні матеріали неуточненого 

типу. 
materialsDangerousForPeo 
ple 

Materials dangerous for 
people  

Матеріали, класифіковані як 
небезпечні для людей або тварин.  

materialsDangerousForThe 
Environment 

Materials dangerous for 
the 
environment 

Матеріали, класифіковані як 
потенційно небезпечні для 
навколишнього середовища. 

materialsDangerousForWat 
er 

Materials dangerous for 
water  

Матеріали, класифіковані як 
небезпечні, потрапляють у воду 
(наприклад, матеріали, які можуть 
екзотермічно реагувати з водою).  

oil  Oil  Нафта. 
ordinary  Ordinary  Матеріали, що представляють 

обмежений  
ризик для навколишнього середовища 
чи здоров’я.  
Не горючий, нетоксичний ,  
не корозійний. 

other  Other  Інше, ніж визначено в цьому 
перерахунку. 

perishableProducts  Perishable products  Продукти або продукція, які  
значно погіршать якість та свіжість за 
короткий проміжок часу. 

petrol  Petrol  Бензин або нафта. 
pharmaceuticalMaterials  Pharmaceutical materials  Фармацевтичні матеріали. 
radioactiveMaterials  Radioactive materials  Матеріали, які виділяють значну 

кількість електромагнітного 
випромінювання, що може становити 
небезпеку для людей, тварин або 
навколишнього середовища.  

refrigeratedGoods  Refrigerated goods  Холодильні товари. 
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Значення у складі 

переліку 
Позначення Визначення 

refuse  Refuse  Відмовитися. 
toxicMaterials  Toxic materials  Матеріали токсичної природи, які 

можуть завдати шкоди навколишньому 
середовищу або  
загрожувати здоров’ю населення. 

vehicles  Vehicles  Транспортні засоби будь-якого типу, які 
перевозяться. 

 

A.4.17 << D2Enumeration >> «LowEmissionLevelEnum» 

Асигнування рівеня викидів транспортного засобу. 

Таблиця A.35 - Значення у складі переліку 
"LowEmissionLevelEnum" 
 

Значення у складі 
переліку 

Позначення Визначення 

freeOfEmission  Free of emission  Тільки транспортні засоби, які не  
виділяють викиди (наприклад, з 
електроприводом). Автомобілі з 
гібридним дозволеним дозволом, 
коли вони переходять у  
режим без викидів у розглянутій 
ситуації. 

lowLevelEmission  Low-level emission  Транспортні засоби з низьким 
рівнем викидів. 

 

A.4.18 << D2Enumeration >> «MonthOfYearEnum» 

Список місяців року. 

Таблиця A.36 - Значення у складі переліку "MonthOfYearEnum" 
 

Значення у складі 
переліку 

Позначення Визначення 

april  April  Квітень місяць. 
august  August  Місяць серпень. 
december  December  Місяць грудень. 
february  February  Місяць лютий. 
january  January  Січень місяць. 
july  July  Місяць липень. 
june  June  Місяць червень. 
march  March  Березень місяць. 
may  May  Місяць травень. 
november  November  Листопад місяць. 
october  October  Жовтень місяць. 
september  September  Вересень місяць. 
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A.4.19 << D2Enumeration >> «PollutantTypeEnum»  

Типи забруднюючої речовини , які можуть бути виміряні в атмосфері. 

Таблиця A.37 - Значення у складі переліку " PollutantTypeEnum " 
 

Значення у складі 
переліку 

Позначення Визначення 

benzeneTolueneXylene  Benzene toluene xylene  Бензол, толуол або ксилол. 
carbonMonoxide  Carbon monoxide  Окис вуглецю. 
lead  Lead  Вести. 
methane  Methane  Метан. 
nitricOxide  Nitric oxide  Оксид азоту 
nitrogenDioxide  Nitrogen dioxide  Двоокис азоту. 
nitrogenMonoxide  Nitrogen monoxide  Окис азоту. 
nitrogenOxides  Nitrogen oxides  Оксиди азоту. 
nonMethaneHydrocarbons  Non-methane hydrocarbons  Неметанові вуглеводні. 
ozone  Ozone  Озон. 
particulates10  Particulates10  Частинки, що проходять через 

селективний впускний отвір з 
50% ефективністю відсічення при 
аеродинамічному діаметрі 10 
мкм (мікрометрів). 

polycyclicAromaticHydrocar 
bons 

Polycyclic aromatic 
hydrocarbons  

Поліциклічні ароматичні  
вуглеводні. 

primaryParticulate  Primary particulate  Первинні частинки частинок. 
sulphurDioxide  Sulphur dioxide  Сірчистий газ. 
totalHydrocarbons  Total hydrocarbons  Всього вуглеводнів, тобто . 

включаючи метан та  
неметан. 

 

 
A.4.20 << D2Enumeration >> «PrecipitationIntensityEnum»  

Інтенсивність опадів. 

Таблиця A.38 - Значення у складі переліку 
"PrecipitationIntensityEnum" 
 

Значення у складі 
переліку 

Позначення Визначення 

heavy  Heavy  Сильні опади. 
light  Light  Невеликі опади. 
moderate  Moderate  Помірні опади. 
noPhenomena  No phenomena  Жодних явищ опадів. 
severe  Severe  # 
violent  Violent  Жорсткі опади. 

 

 
A.4.21 << D2Enumeration >> «PrecipitationTypeEnum» 

Типи опадів. 
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Таблиця A.39 - Значення у складі переліку 
"PrecipitationTypeEnum" 
 

Значення у складі 
переліку 

Позначення Визначення 

clearIce  Clear ice  Ясний лід. 
dew  Dew  Роса. 
diamondDust  Diamond dust  Алмазний пил. 
drizzle  Drizzle  Легкий, дрібний дощ. 
freezingRain  Freezing rain  Холодний дощ. 
glaze  Glaze  Глазур. 
hail  Hail  Маленькі кульки льоду і 

ущільнений сніг. 
hardRime  Hard rime  Жорсткий край. 
hoarFrost  Hoar frost  Іній мороз. 
iceCrystals  Ice crystals  Крижані кристали. 
icePellets  Ice pellets  Гранули з льодом 
liquidFreezing  Liquid freezing  Рідкі, замерзаючі опади. 
liquidNotFreezing  Liquid not freezing  Рідкі опади, але не  

мерзнуть. 
noPrecipitation  No precipitation  Без опадів. 
rain  Rain  Дощ. 
rime  Rime  Рім. 
sleet  Sleet  Мокрий сніг, змішаний з дощем. 
smallHail  Small hail  Маленький град. 
snow  Snow  Сніг. 
snowGrains  Snow grains  Снігові зерна. 
snowPellets  Snow pellets  Гранули снігу 
softRime  Soft rime  М’яка облямівка. 
solid  Solid  Суцільні опади. 
unknown  Unknown  Невідомий тип опадів. 
wetSnow  Wet snow  Мокрий сніг. 
whiteDev  White dev  Білий Дев. 

 

A.4.22 << D2Enumeration >> «PublicEventTypeEnum» 

 Види громадських заходів. 

Таблиця A.40 - Значення у складі переліку "PublicEventTypeEnum" 
 

Значення у складі 
переліку 

Позначення Визначення 

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

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

artEvent  Art event  Мистецька подія 
athleticsMeeting  Athletics meeting  Атлетична подія, яка може  

порушити рух. 
ballGame  Ball game  Подія гри з м'ячем, яка може 

порушити трафік. 
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Значення у складі 
переліку 

Позначення Визначення 

baseballGame  Baseball game  Бейсбольна гра, яка може 
порушити трафік. 

basketballGame  Basketball game  Подія в баскетбольній грі, яка 
може порушити трафік. 

beerFestival  Beer festival  Фестиваль пива 
bicycleRace  Bicycle race  Велосипедні гонки, які можуть 

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

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

boatShow  Boat show  Шоу-шоу, яке може порушити рух. 
boxingTournament  Boxing tournament  Бокс подія, яка може порушити 

трафік. 
bullFight  Bull fight  Подія боротьби з биками, яка може  

порушити рух. 
ceremonialEvent  Ceremonial event  Офіційний або релігійний акт, 

обряд чи церемонія, які можуть 
порушити рух. 

commercialEvent  Commercial event  Комерційна подія, яка може 
порушити трафік. 

concert  Concert  Концертна подія, яка може 
порушити трафік. 

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

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

exhibition  Exhibition  Основні виставки або виставки, які 
можуть порушити трафік. 

fair  Fair  Періодичні (наприклад, щорічні), 
часто  
традиційні, збирання для  
розваг чи сприяння торгівлі , що 
може порушити трафік. 

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

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

можуть порушити трафік. 
fireworkDisplay  Firework display  Дисплей феєрверк 
flowerEvent  Flower event  Квіткова подія 
foodFestival  Food festival  Фестиваль їжі 
footballMatch  Football match  Футбольний матч, який може 

порушити рух. 
funfair  Funfair  Періодичні (наприклад, щорічні), 

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

gardeningOrFlowerShow  Gardening or flower show  Садівництво та / або виставка 
квітів чи подія, які можуть 
порушити трафік. 

golfTournament  Golf tournament  Подія турніру з гольфу, яка може 
порушити трафік. 
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Значення у складі 
переліку 

Позначення Визначення 

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

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

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

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

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

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

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

motorShow  Motor show  Автосалон, який може порушити 
рух.  

motorSportRaceMeeting  Motor sport race meeting  Зустріч з мотоспорту, яка може 
порушити рух.  

openAirConcert  Open air concert  Концерт під відкритим небом 
other  Other  Інше, ніж визначено в цьому 

перерахунку. 
parade  Parade  Офіційне відображення або 

організована  
хода, яка може порушити трафік.  

procession  Procession  Організована процесія, яка може 
порушити рух транспорту.  

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

rugbyMatch  Rugby match  Регбі-матч, який може порушити 
трафік.  

severalMajorEvents  Several major events  Серія значних організованих 
заходів на або поблизу проїжджої 
частини, яка може порушити рух 
транспорту.  

show  Show  Розважальна подія, яка може 
порушити трафік.  

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

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

яка може порушити рух.  
stateOccasion  State occasion  Публічна церемонія або візит 

національного або міжнародного 
значення, який може порушити рух 
транспорту.  

streetFestival  Street festival  Вуличний фестиваль 



прДСТУ EN 16157-7:20ХХ  

83 
 

Значення у складі 
переліку 

Позначення Визначення 

tennisTournament  Tennis tournament  Тенісний турнір, який може 
порушити рух.  

theatricalEvent  Theatrical event  Театральна подія 
tournament  Tournament  Спортивна подія або ряд  

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

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

unknown  Unknown  Постачальник послуг не знає під 
час генерації повідомлень.  

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

wineFestival  Wine festival  Фестиваль вина 
winterSportsMeeting  Winter sports meeting  Зимові спортивні зустрічі або події 

(наприклад, катання на лижах, 
стрибки на лижах, ковзани ), які 
можуть порушити рух транспорту.  

 

A.4.23 << D2Enumeration >> «SourceTypeEnum» 

Тип джерел , з яких може бути отримана інформація ситуації. 
 

Таблиця A.41 - Значення у складі переліку "SourceTypeEnum" 
Значення у складі 

переліку 
Позначення Визначення 

automobileClubPatrol  Automobile club 
patrol  

Патруль автомобільного клубу. 

cameraObservation  Camera observation  Камера спостереження (нерухома або 
відеокамера).  

freightVehicleOperator  Freight vehicle 
operator  

Оператор вантажних транспортних засобів. 

inductionLoopMonitorin
gStation 

Induction loop 
monitoring station  

Станція, призначена для моніторингу 
дорожньої мережі за допомогою обробки 
індуктивної петлі .  

infraredMonitoringStati
on  

Infrared monitoring 
station  

Станція, призначена для  
моніторингу дорожньої мережі шляхом 
обробки інформації інфрачервоного 
зображення .  

microwaveMonitoringSt
ation 

Microwave 
monitoring station  

Станція, призначена для моніторингу 
дорожньої мережі за допомогою обробки 
мікрохвильової інформації.  

mobileTelephoneCaller  Mobile telephone 
caller  

Телефонуючий користувач, який 
користується мобільним телефоном (який 
може знаходитись у мережі доріг чи ні ).  

nonPoliceEmergencyS
ervicePatrol 

Non-police 
emergency service 
patrol  

Патрульні служби екстреної служби, окрім 
поліції.  

otherInformation  Other information  Інші джерела інформації. 
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Значення у складі 
переліку 

Позначення Визначення 

otherOfficialVehicle  Other official vehicle  Персонал з транспортного засобу, що 
належить дорожньому оператору або органу 
влади, або будь-якій службі екстреної 
допомоги, включаючи уповноважені 
організації з аварій .  

policePatrol  Police patrol  Патрульний поліцейський. 
privateBreakdownServi
ce  

Private breakdown 
service  

Приватна послуга розбивки. 

publicAndPrivateUtilitie
s  

Public and private 
utilities  

Комунальна організація - державна чи 
приватна. 

registeredMotoristObse
rver  

Registered motorist 
observer  

Автомобіліст, який є офіційно 
зареєстрованим спостерігачем.  

roadAuthorities  Road authorities  Дорожній орган. 
roadOperatorPatrol  Road operator patrol  Патруль оператора дорожнього руху або 

органу.  
roadsideTelephoneCall
er  

Roadside telephone 
caller  

Телефонуючий користувач, який 
користується телефоном екстреної допомоги 
на дорозі. 

spotterAircraft  Spotter aircraft  Повітряний літальний апарат організації, 
спеціально призначеної для моніторингу 
мережі руху.  

trafficMonitoringStation  Traffic monitoring 
station  

Станція, як правило, автоматична , 
призначена для моніторингу дорожньої 
мережі.  

transitOperator  Transit operator  Оператор транзитної послуги, наприклад, 
оператор автобусної лінії.  

vehicleProbeMeasurem
ent  

Vehicle probe 
measurement  

Спеціально обладнаний транспортний засіб, 
що використовується для проведення 
вимірювань. 

videoProcessingMonito
ringStation 

Video processing 
monitoring station  

Станція, призначена для моніторингу 
дорожньої мережі шляхом обробки 
інформації відеозображення .  

 

A.4.24 << D2Enumeration >> «SpecialDayTypeEnum»  

Колекція особливих типів днів. 
 

Таблиця A.42 - Значення у складі переліку "SpecialDayTypeEnum" 
 

Значення у складі 
переліку 

Позначення Визначення 

dayBeforePublicHoliday  Day before public holiday  День, що передує державному 
святу. 

dayFollowingPublicHoliday  Day following public 
holiday  

День, що настає за державним 
святом. 

inLieuOfPublicHoliday  In lieu of public holiday  Свято замість державного  
свята, яке припадає на вихідні. 

longWeekendDay  Long weekend day  День між державним святом і 
вихідними.  

other  Other  Якийсь інший особливий день. 
publicEventDay  Public event day  День публічної події. Ви можете 

використовувати атрибут 
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publicEvent, щоб вказати відповідну 
подію.  

publicHoliday  Public holiday  Державне свято загалом. Ви можете 
використовувати клас ublicHoliday 
для позначення конкретного 
державного свята.  

schoolDay  School day  День школи. 
schoolHolidays  School holidays  День у межах шкільних канікул 

 
 

A.4.25 << D2Enumeration >> «TimePrecisionEnum»  

Список точностей в який час може бути надано. 

Таблиця A.43 - Значення у складі переліку "TimePrecisionEnum" 
 

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.  
 

A.4.26 << D2Enumeration >> «TrafficTrendTypeEnum» 

 Список термінів , які використовуються для опису тенденції в умовах 
дорожнього руху. 

Таблиця A.44 - Значення у складі переліку "TrafficTrendTypeEnum" 

 
Значення у складі 

переліку 
Позначення Визначення 

trafficBuildingUp  Traffic building up  Умови дорожнього руху 
змінюються від вільного потоку до 
важкого або повільного рівня 
обслуговування. Черги також 
можна очікувати.  

trafficEasing  Traffic easing  Умови дорожнього руху 
змінюються від важкого або 
повільного рівня обслуговування 
до вільного потоку.  

trafficStable  Traffic stable  Наразі умови дорожнього руху 
стабільні.  

unknown  Unknown  Тенденція руху умов в даний час 
невідомо.  
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A.4.27 << D2Enumeration >> «UrlLinkTypeEnum»  

Типи URL посилань. 
 

Таблиця A.45 - Значення у складі переліку "UrlLinkTypeEnum" 
 

Значення у складі 
переліку 

Позначення Визначення 

documentPdf  Document PDF  URL-посилання на PDF-
документ. 

html  HTML  URL-посилання на сторінку 
html. 

image  Image  URL-посилання на 
зображення. 

other  Other  Інше, ніж визначено в цьому 
перерахунку. 

rss  RSS  URL-посилання на RSS-канал. 
videoStream  Video stream  URL-посилання на відеопотік. 
voiceStream  Voice stream  URL-посилання на голосовий 

потік. 
 

A.4.28 << D2Enumeration >> «ValidityStatusEnum» 

Значення статусу дії , які можуть бути віднесені до описуваному події, 
дії або елементу. 

Таблиця A.46 - Значення у складі переліку "ValidityStatusEnum" 
 

Значення у складі 
переліку 

Позначення Визначення 

active  Active  Описана подія, дія чи елемент на 
даний момент активні незалежно 
від визначення специфікації часу 
дійсності  

definedByValidityTimeSpec  Defined by validity time 
spec  

Статус дійсності описаної події, дії 
або елемента відповідає 
визначенню специфікації часу 
дійсності.  

planned  Planned  Описана подія, дія або пункт 
наразі планується незалежно від 
визначення специфікації часу 
дійсності  

suspended  Suspended  Описана подія, дія чи елемент 
наразі призупинено, тобто 
неактивне, незалежно від 
визначення специфікації часу 
дійсності  
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A.4.29 << D2Enumeration >> «VehicleEquipmentEnum»  

Типи обладнання транспортного засобу у користуванні або на борту. 

Таблиця A.47 - Значення у складі переліку 
"VehicleEquipmentEnum" 

 
Значення у складі 

переліку 
Позначення Визначення 

notUsingSnowChains  Not using snow chains  Автомобіль не використовує ланцюги 
для снігу. 

notUsingSnowChainsOrTyr
es 

Not using snow chains 
or tyres  

Автомобіль не використовує ні снігові 
шини, ні снігові ланцюги.  

snowChainsInUse  Snow chains in use  Транспортний засіб, що використовує 
ланцюги для снігу. 

snowChainsOrTyresInUse  Snow chains or tyres in 
use  

Транспортний засіб, який 
використовує снігові шини або снігові 
ланцюги. 

snowTyresInUse  Snow tyres in use  Транспортний засіб, що використовує 
снігові шини. 

withoutSnowTyresOrChains 
OnBoard 

Without snow tyres or 
chains on board  

Транспортний засіб, який не має на 
борту снігових шин або ланцюгів.  

 

A.4.30 << D2Enumeration >> «VehicleStatusEnum»  

Стан трвнспортного засобу. 
 
Таблиця A.48 - Значення у складі переліку "VehicleStatusEnum" 

 
Значення у складі 

переліку 
Позначення Визначення 

abandoned  Abandoned  Покинутий транспортний засіб. 
brokenDown  Broken down  Зламаний транспортний засіб (тобто він 

нерухомий через механічну поломку).  
burntOut  Burnt out  Згорів транспортний засіб, але пожежу  

загасили. 
damaged  Damaged  Транспортний засіб пошкоджено 

внаслідок аварії чи зіткнення. Він може 
в змозі або не рухатися сам по собі.  

damagedAndImmobilized  Damaged and 
immobilized  

Транспортний засіб пошкоджено 
внаслідок аварії чи зіткнення. Він 
знерухомлений і тому потребує 
допомоги для переміщення.  

inDitch  In ditch  Транспортний засіб виїхав на проїжджу 
частину і закінчився у кюветі поруч із 
проїжджою частиною  

jacknifed  Jacknifed  Автомобіль, що тягне, знаходиться у  
положенні, що знаходиться під ножем, 
та його причепом 

offRoad  Off road  Транспортний засіб вийшов з проїжджої 
частини 

onFire  On fire  Транспортний засіб горить. 
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Значення у складі 

переліку 
Позначення Визначення 

onTopOfCrashBarrier  On top of crash barrier  Транспортний засіб знаходиться на 
вершині бар'єру аварії , і він не може 
вийти з цього положення автономно  

onWheels  On wheels  Після аварії транспортний засіб 
перебуває у вертикальному положенні . 
Не потрібно спеціального підйомного 
обладнання, щоб поставити його на 
колеса  

overturned  Overturned  Транспортний засіб стоїть на боці або 
вниз головою  

rollable  Rollable  Транспортний засіб можна катати на 
власних колесах. Немає спеціального 
обладнання, необхідного для підйому 
транспортного засобу через 
заблоковані колеса або інші механічні 
проблеми.  

spunAround  Spun around  Транспортний засіб відпочив, не  
стикаючись із наміченою лінією 
подорожі. 

 

A.4.31 << D2Enumeration >> «VehicleTypeEnum» 

Типи транспортних засобів. 

Таблиця A.49 - Значення у складі переліку "VehicleTypeEnum" 
 

Значення у складі 
переліку 

Позначення Визначення 

agriculturalVehicle  Agricultural vehicle  Транспортний засіб, який зазвичай 
використовується в  
сільськогосподарських цілях, 
наприклад, трактор, комбайн тощо. 

anyVehicle  Any vehicle  Транспортний засіб будь-якого типу. 
articulatedBus  Articulated bus  Шарнірний автобус 
articulatedTrolleyBus  Articulated trolley bus  Шарнірний тролейбус 
articulatedVehicle  Articulated vehicle  Шарнірний транспортний засіб. 
bicycle  Bicycle  Велосипед. 
bus  Bus  Автобус. 
car  Car  Транспортні засоби, спроектовані та 

виготовлені для перевезення пасажирів 
і містять не більше восьми сидінь на 
додаток до водійського місця та мають 
максимальну масу («технічно 
допустима максимальна маса в 
навантаженому стані »), що не 
перевищує 3,5 тонн (М1).  

caravan  Caravan  Караван. 
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Значення у складі 
переліку 

Позначення Визначення 

carOrLightVehicle  Car or light vehicle  Автомобіль чи легкий 
транспортний засіб. 

carWithCaravan  Car with caravan  Автомобіль, що буксирував 
караван. 

carWithTrailer  Car with trailer  Буксирування автомобіля 
причепом. 

constructionOrMaintenance 
Vehicle 

Construction or 
maintenance vehicle  

Транспортний засіб, який 
зазвичай використовується для  
будівництва або технічного 
обслуговування  
, наприклад, екскаватор, 
екскаватор, бульдозер, кран, 
встановлений на вантажних 
автомобілях тощо.  

fourWheelDrive  Four-wheel drive  Повнопривідний транспортний 
засіб. 

heavyDutyTransporter  Heavy duty transporter  Транспортер для великої 
вантажопідйомності (як правило, 
з ненормальними  
розмірами). 

heavyGoodsVehicle  Heavy goods vehicle  Транспортні засоби загальною 
вагою понад 3500 кг 
(транспортний засіб та вантаж). 

heavyGoodsVehicleWithTrai 
ler 

Heavy goods vehicle with 
trailer  

Важкий вантажний автомобіль з 
причепом 

heavyVehicle  Heavy vehicle  Транспортний засіб, вага якого 
означає, що його слід 
класифікувати як важкий 
транспортний засіб  

highSidedVehicle  High sided vehicle  Автомобіль високої сторони 
largeCar  Large car  Великий автомобіль 
largeGoodsVehicle  Large goods vehicle  Транспортні засоби для 

перевезення вантажів, 
максимальна маса яких 
перевищує 3,5 т (належить до 
класу N2, коли не перевищує 12 
тонн, інакше клас N3).   

lightCommercialVehicle  Light commercial vehicle  Транспортні засоби для 
перевезення вантажів, 
максимальна маса яких не 
перевищує 3,5 т (клас N1).  

lightCommercialVehicleWit 
hTrailer 

Light commercial vehicle 
with trailer  

Легковий вантажний автомобіль 
з причепом 

longHeavyLorry  Long heavy lorry  Важкий вантажний автомобіль, 
який довше звичайного.  

lorry  Lorry  Вантажні автомобілі будь-якого 
типу. 

metro  Metro  Метро 
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Значення у складі 

переліку 
Позначення Визначення 

minibus  Minibus  Транспортні засоби, спроектовані та  
виготовлені для перевезення 
пасажирів, що містять більше  
осьми сидінь на додаток до  
водійського місця та мають  
максимальну масу, що не перевищує 
5 тонн (клас М2).  

moped  Moped  Мопед (двоколісний моторний 
транспортний засіб, який 
характеризується невеликим 
двигуном, як правило, менше 50 куб. 
См і, як правило, має педалі).  

motorcycle  Motorcycle  Мотоцикл. 
motorcycleWithSideCar  Motorcycle with side-car  Триколісний транспортний засіб, що 

включає мотоцикл з прикріпленим 
бортом автомобіля.  

motorhome  Motorhome  Будинок на колесах 
motorscooter  Motorscooter  Motorscooter (двоколісний  

автомобіль, що характеризується 
ступінчастою рамою та колесами 
невеликого діаметру).  

other  Other  Інше, ніж визначено в цьому  
перерахунку. 

passengerCar  Passenger car  Легковий автомобіль 
smallCar  Small car  Малий автомобіль 
tanker  Tanker  Автомобіль з великим резервуаром 

для  
перевезення сипучих рідин. 

threeWheeledVehicle  Three-wheeled vehicle  Триколісний транспортний засіб не 
визначеного типу. 

trailer  Trailer  Причіп. 
tram  Tram  Трамвай. 
trolleyBus  Trolley bus  Тролейбус 
twoWheeledVehicle  Two-wheeled vehicle  Двоколісний транспортний засіб не 

визначеного типу. 
unknown  Unknown  Невідомо. 
van  Van  Ван. 
vehicleWithCaravan  Vehicle with caravan  Транспортний засіб (не визначеного 

типу ), що  
буксирував караван. 

vehicleWithCatalyticCo
nvert 
er 

Vehicle with catalytic 
converter  

Автомобіль з каталітичним 
перетворювачем. 

vehicleWithoutCatalytic
Con 
verter 

Vehicle without catalytic 
converter  

Автомобіль без каталітичного 
перетворювача. 
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Значення у складі 

переліку 
Позначення Визначення 

vehicleWithTrailer  Vehicle with trailer  Транспортний засіб (не 
визначеного типу ), що 
буксирує причіп. 

withEvenNumberedRegistra 
tionPlates 

With even-numbered 
registration plates  

Автомобіль з парним номерним 
знаком. 

withOddNumberedRegistrat 
ionPlates 

With odd-numbered 
registration plates  

Транспортний засіб з номерним 
номером з непарними 
номерами . 

 

A.4.32 << D2Enumeration >> «VehicleUsageEnum» 

Види використання транспортного засобу. 

Таблиця A.50 - Значення у складі переліку "VehicleUsageEnum" 
 

Значення у складі 
переліку 

Позначення Визначення 

agricultural  Agricultural  Транспортний засіб, що використовується 
в сільськогосподарських цілях. 

carSharing  Car sharing  Транспортні засоби, якими керує компанія 
з обміну автомобілями . 

cityLogistics  City logistics  Транспортні засоби, які використовуються 
для доставки товарів у районі міста. 

commercial  Commercial  Транспортний засіб, який обмежується 
приватним користуванням або 
громадським транспортом .  

emergencyServices  Emergency 
services  

Транспортний засіб, яким користуються 
аварійні служби.  

military  Military  Транспортний засіб, яким користуються 
військові. 

nonCommercial  Non-commercial  Транспортний засіб, що використовується 
в некомерційних або приватних цілях.  

patrol  Patrol  Транспортний засіб, що використовується 
як частина патрульної служби, наприклад, 
дорожній оператор або автомобіль 
патрульного автомобільного об'єднання .  

recoveryServices  Recovery 
services  

Транспортний засіб, який 
використовується для надання послуги 
відновлення. 

roadMaintenanceOrConst
ru 
ction 

Road 
maintenance or 
construction  

Транспортний засіб, який 
використовується для обслуговування 
доріг або будівельних робіт. 

roadOperator  Road operator  Транспортний засіб, яким користується 
дорожній оператор. 

taxi  Taxi  Транспортний засіб, який 
використовується для надання 
уповноваженої служби таксі. 

  



прДСТУ EN 16157-7:20ХХ  

92 
 

A.4.33 << D2Enumeration >> 

«WeatherRelatedRoadConditionTypeEnum»  

Типи умов дорожнього покриття, пов'язаних з погодою. 

Таблиця A.51 - Значення у складі переліку 
"WeatherRelatedRoadConditionTypeEnum" 

 
Значення у складі 

переліку 
Позначення Визначення 

blackIce  Black ice  Великий ризик ковзання через 
чорний лід (тобто прозорий лід, 
який неможливо побачити або 
дуже важко).  

deepSnow  Deep snow  Глибокий сніг на проїжджій 
частині. 

dry  Dry  Над датчиком немає вологості .  
freezingOfWetRoads  Freezing of wet roads  Вологі дорожні поверхні 

підлягають замерзанню.  
freezingPavements  Freezing pavements  Тротуари для пішоходів 

підлягають замерзанню.  
freezingRain  Freezing rain  Великий ризик ковзання через 

дощ, що  
потрапляє на дорожню поверхню 
при нульовій температурі та 
замерзання.  

freshSnow  Fresh snow  Свіжий сніг (поки мало або без 
руху) на проїжджу частину. 

glaze  Glaze  Засклення дорожнього покриття. 
ice  Ice  Підвищений ризик ковзання 

через ожеледицю ( будь-якого 
виду).  

iceBuildUp  Ice build up  Лід накопичується на  
проїжджій частині, викликаючи 
серйозну небезпеку ковзання .  

iceWithWheelBarTracks  Ice with wheel bar tracks  Лід на дорозі замерз у  
вигляді колісних доріжок. 

icyPatches  Icy patches  Великий ризик ковзання через 
крижаних  
плям (тобто переривчастий лід 
на проїжджій частині).  

looseSnow  Loose snow  Порошкоподібний сніг на дорозі, 
який піддається вітром.  

moist  Moist  Від (0,01 мм) товщини водної 
плівки  
над датчиком 

normalWinterConditions
For 
Pedestrians 

Normal winter conditions 
for 
pedestrians 

Умови для пішоходів 
відповідають умовам, які 
зазвичай очікуються взимку.  

notDry  Not dry  Дорожнє покриття не сухе. 
other  Other  Інше, ніж визначено в цьому 

перерахунку. 
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Значення у складі 
переліку 

Позначення Визначення 

packedSnow  Packed snow  Набитий сніг (сильно вивозиться) 
на проїжджу частину.  

rime  Rime  Свіжий сніг (поки мало або без 
руху) на проїжджу частину. 

roadSurfaceMelting  Road surface melting  Поверхня доріг тане або 
розтанула через аномально 
високих температур.  

slippery  Slippery  Виявлення принаймні  
наявності частково або повністю 
затверділого водного розчину над 
датчиком.  

slushOnRoad  Slush on road  Підвищений ризик ковзання через 
танення снігу (сльота) на дорозі. 

slushStrings  Slush strings  Талий сніг (слиз) на  
проїжджій частині утворюється в 
колісні колії.  

snow  Snow  Свіжий сніг (поки мало або без 
руху) на проїжджу частину. 

snowDrifts  Snow drifts  Здійснюється снігопад, або наявні 
плями глибокого снігу через більш 
ранні занесення.  
 

snowOnPavement  Snow on pavement  Сніг на пішохідному  
бруку. 

snowOnTheRoad  Snow on the road  Сніг лежить на дорожньому  
покритті. 

streamingWater  Streaming water  Від (2 мм) товщини водної плівки 
над датчиком. 

surfaceWater  Surface water  Вода спочиває на проїжджій 
частині, що підвищує небезпеку 
для транспортних засобів.  

wet  Wet  Від (0,2 мм) товщини водної 
плівки над датчиком 

wetAndIcyRoad  Wet and icy road  Підвищений ризик ковзання через 
частково талу, мокру дорогу з 
насипаним снігом та льодом, або 
дощ, що падає на насичений сніг 
та лід.  

wetIcyPavement  Wet icy pavement  Частково тане, мокре пішохідне 
покриття з насипаним снігом та 
льодом, або дощ, що падає на 
насичений сніг та лід 
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A.4.34 << D2Enumeration >> «WeightTypeEnum» 

Тип ваги - описує значення величини ваги транспортного засобу 

Таблиця A.52 – Значення у складі переліку "WeightTypeEnum" 
 

Значення у складі 
переліку 

Позначення Визначення 

actual  Actual  Вага - це фактична вага 
конкретного транспортного 
засобу  

maximumPermitted  Maximum permitted  Вага - це максимально 
дозволена вага для 
транспортного засобу 

 

 
A.4.35 << D2Enumeration >> 

«WinterEquipmentManagementTypeEnum» 

Інструкція , яка відноситься до використання зимового обладнання. 

Таблиця A.53 – Значення у складі переліку 
"WinterEquipmentManagementTypeEnum" 

 
Значення у складі 

переліку 
Позначення Визначення 

doNotUseStudTyres  Do not use stud tyres  Не використовуйте шпильки. 
other  Other  Інше, ніж визначено в цьому 

перерахунку. 
useSnowChains  Use snow chains  Використовуйте ланцюги для 

снігу. 
useSnowChainsOrTyres  Use snow chains or tyres  Використовуйте снігові ланцюги 

або снігові шини. 
useSnowTyres  Use snow tyres  Використовуйте снігові шини. 
winterEquipmentOnBoardR 
equired 

Winter equipment on board 
required  

Перевезення зимового 
обладнання (снігові ланцюги та 
/ або снігові шини) обов'язкове. 
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ДОДАТОК B 

(обов’язковий) 

Відображення XML схеми для “Commom” 

 
B.1 Огляд 

Цей додаток використовують при використанні кодування XML. 

Як вказано в EN 16157-1, ця схема може бути розширена за допомогою Extensions. Таке розширення 

потрібно використовувати з дотриманням вимог, що вказані в п.8 EN 16157-1. 

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

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

 
B.2 DATEX_3_D2Payload.xsd 

 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="no"?> 
<xs:schema elementFormDefault="qualified" attributeFormDefault="unqualified" xmlns:d2="http://datex2.eu/schema/3/d2Payload" 
version="3.0" 
targetNamespace="http://datex2.eu/schema/3/d2Payload" xmlns:com="http://datex2.eu/schema/3/common" 
xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"> 
    <!-- Further imports may exist here --> 
    <xs:import namespace="http://datex2.eu/schema/3/common" schemaLocation="DATEXII_3_Common.xsd" /> 
    <xs:element name="payload" type="com:PayloadPublication"> 
        <!-- Unique constraints may exist here --> 
    </xs:element> 
</xs:schema> 
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B.3 DATEX_3_Common.xsd  

<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="no"?> 
<xs:schema elementFormDefault="qualified" attributeFormDefault="unqualified" xmlns:com="http://datex2.eu/schema/3/common" 
version="3.0" 
targetNamespace="http://datex2.eu/schema/3/common" xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"> 
    <xs:complexType name="_CalendarWeekWithinMonthEnum"> 
        <xs:simpleContent> 
            <xs:extension base="com:CalendarWeekWithinMonthEnum"> 
                <xs:attribute name="_extendedValue" type="xs:string" /> 
            </xs:extension> 
        </xs:simpleContent> 
    </xs:complexType> 
    <xs:complexType name="_ComparisonOperatorEnum"> 
        <xs:simpleContent> 
            <xs:extension base="com:ComparisonOperatorEnum"> 
                <xs:attribute name="_extendedValue" type="xs:string" /> 
            </xs:extension> 
        </xs:simpleContent> 
    </xs:complexType> 
    <xs:complexType name="_ComputationMethodEnum"> 
        <xs:simpleContent> 
            <xs:extension base="com:ComputationMethodEnum"> 
                <xs:attribute name="_extendedValue" type="xs:string" /> 
            </xs:extension> 
        </xs:simpleContent> 
    </xs:complexType> 
    <xs:complexType name="_ConfidentialityValueEnum"> 
        <xs:simpleContent> 
            <xs:extension base="com:ConfidentialityValueEnum"> 
                <xs:attribute name="_extendedValue" type="xs:string" /> 
            </xs:extension> 
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        </xs:simpleContent> 
    </xs:complexType> 
    <xs:complexType name="_DangerousGoodsRegulationsEnum"> 
        <xs:simpleContent> 
            <xs:extension base="com:DangerousGoodsRegulationsEnum"> 
                <xs:attribute name="_extendedValue" type="xs:string" /> 
            </xs:extension> 
        </xs:simpleContent> 
    </xs:complexType> 
    <xs:complexType name="_DayEnum"> 
        <xs:simpleContent> 
            <xs:extension base="com:DayEnum"> 
                <xs:attribute name="_extendedValue" type="xs:string" /> 
            </xs:extension> 
        </xs:simpleContent> 
    </xs:complexType> 
    <xs:complexType name="_DirectionCompassEnum"> 
        <xs:simpleContent> 
            <xs:extension base="com:DirectionCompassEnum"> 
                <xs:attribute name="_extendedValue" type="xs:string" /> 
            </xs:extension> 
        </xs:simpleContent> 
    </xs:complexType> 
    <xs:complexType name="_EmissionClassificationEuroEnum"> 
        <xs:simpleContent> 
            <xs:extension base="com:EmissionClassificationEuroEnum"> 
                <xs:attribute name="_extendedValue" type="xs:string" /> 
            </xs:extension> 
        </xs:simpleContent> 
    </xs:complexType> 
    <xs:complexType name="_ExtensionType"> 
        <xs:sequence> 
            <xs:any namespace="##any" processContents="lax" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" /> 
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        </xs:sequence> 
    </xs:complexType> 
    <xs:complexType name="_FaultSeverityEnum"> 
        <xs:simpleContent> 
            <xs:extension base="com:FaultSeverityEnum"> 
                <xs:attribute name="_extendedValue" type="xs:string" /> 
            </xs:extension> 
        </xs:simpleContent> 
    </xs:complexType> 
    <xs:complexType name="_FaultUrgencyEnum"> 
        <xs:simpleContent> 
            <xs:extension base="com:FaultUrgencyEnum"> 
                <xs:attribute name="_extendedValue" type="xs:string" /> 
            </xs:extension> 
        </xs:simpleContent> 
    </xs:complexType> 
    <xs:complexType name="_FuelTypeEnum"> 
        <xs:simpleContent> 
            <xs:extension base="com:FuelTypeEnum"> 
                <xs:attribute name="_extendedValue" type="xs:string" /> 
            </xs:extension> 
        </xs:simpleContent> 
    </xs:complexType> 
    <xs:complexType name="_InformationDeliveryServicesEnum"> 
        <xs:simpleContent> 
            <xs:extension base="com:InformationDeliveryServicesEnum"> 
                <xs:attribute name="_extendedValue" type="xs:string" /> 
            </xs:extension> 
        </xs:simpleContent> 
    </xs:complexType> 
    <xs:complexType name="_InformationStatusEnum"> 
        <xs:simpleContent> 
            <xs:extension base="com:InformationStatusEnum"> 
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                <xs:attribute name="_extendedValue" type="xs:string" /> 
            </xs:extension> 
        </xs:simpleContent> 
    </xs:complexType> 
    <xs:complexType name="_InstanceOfDayEnum"> 
        <xs:simpleContent> 
            <xs:extension base="com:InstanceOfDayEnum"> 
                <xs:attribute name="_extendedValue" type="xs:string" /> 
            </xs:extension> 
        </xs:simpleContent> 
    </xs:complexType> 
    <xs:complexType name="_LoadTypeEnum"> 
        <xs:simpleContent> 
            <xs:extension base="com:LoadTypeEnum"> 
                <xs:attribute name="_extendedValue" type="xs:string" /> 
            </xs:extension> 
        </xs:simpleContent> 
    </xs:complexType> 
    <xs:complexType name="_LowEmissionLevelEnum"> 
        <xs:simpleContent> 
            <xs:extension base="com:LowEmissionLevelEnum"> 
                <xs:attribute name="_extendedValue" type="xs:string" /> 
            </xs:extension> 
        </xs:simpleContent> 
    </xs:complexType> 
    <xs:complexType name="_MonthOfYearEnum"> 
        <xs:simpleContent> 
            <xs:extension base="com:MonthOfYearEnum"> 
                <xs:attribute name="_extendedValue" type="xs:string" /> 
            </xs:extension> 
        </xs:simpleContent> 
    </xs:complexType> 
    <xs:complexType name="_PollutantTypeEnum"> 
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        <xs:simpleContent> 
            <xs:extension base="com:PollutantTypeEnum"> 
                <xs:attribute name="_extendedValue" type="xs:string" /> 
            </xs:extension> 
        </xs:simpleContent> 
    </xs:complexType> 
    <xs:complexType name="_PrecipitationIntensityEnum"> 
        <xs:simpleContent> 
            <xs:extension base="com:PrecipitationIntensityEnum"> 
                <xs:attribute name="_extendedValue" type="xs:string" /> 
            </xs:extension> 
        </xs:simpleContent> 
    </xs:complexType> 
    <xs:complexType name="_PrecipitationTypeEnum"> 
        <xs:simpleContent> 
            <xs:extension base="com:PrecipitationTypeEnum"> 
                <xs:attribute name="_extendedValue" type="xs:string" /> 
            </xs:extension> 
        </xs:simpleContent> 
    </xs:complexType> 
    <xs:complexType name="_PublicEventTypeEnum"> 
        <xs:simpleContent> 
            <xs:extension base="com:PublicEventTypeEnum"> 
                <xs:attribute name="_extendedValue" type="xs:string" /> 
            </xs:extension> 
        </xs:simpleContent> 
    </xs:complexType> 
    <xs:complexType name="_SourceTypeEnum"> 
        <xs:simpleContent> 
            <xs:extension base="com:SourceTypeEnum"> 
                <xs:attribute name="_extendedValue" type="xs:string" /> 
            </xs:extension> 
        </xs:simpleContent> 
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    </xs:complexType> 
    <xs:complexType name="_SpecialDayTypeEnum"> 
        <xs:simpleContent> 
            <xs:extension base="com:SpecialDayTypeEnum"> 
                <xs:attribute name="_extendedValue" type="xs:string" /> 
            </xs:extension> 
        </xs:simpleContent> 
    </xs:complexType> 
    <xs:complexType name="_TimePrecisionEnum"> 
        <xs:simpleContent> 
            <xs:extension base="com:TimePrecisionEnum"> 
                <xs:attribute name="_extendedValue" type="xs:string" /> 
            </xs:extension> 
        </xs:simpleContent> 
    </xs:complexType> 
    <xs:complexType name="_TrafficTrendTypeEnum"> 
        <xs:simpleContent> 
            <xs:extension base="com:TrafficTrendTypeEnum"> 
                <xs:attribute name="_extendedValue" type="xs:string" /> 
            </xs:extension> 
        </xs:simpleContent> 
    </xs:complexType> 
    <xs:complexType name="_UrlLinkTypeEnum"> 
        <xs:simpleContent> 
            <xs:extension base="com:UrlLinkTypeEnum"> 
                <xs:attribute name="_extendedValue" type="xs:string" /> 
            </xs:extension> 
        </xs:simpleContent> 
    </xs:complexType> 
    <xs:complexType name="_ValidityStatusEnum"> 
        <xs:simpleContent> 
            <xs:extension base="com:ValidityStatusEnum"> 
                <xs:attribute name="_extendedValue" type="xs:string" /> 



прДСТУ EN 16157-7:20ХХ  

102 
 

            </xs:extension> 
        </xs:simpleContent> 
    </xs:complexType> 
    <xs:complexType name="_VehicleEquipmentEnum"> 
        <xs:simpleContent> 
            <xs:extension base="com:VehicleEquipmentEnum"> 
                <xs:attribute name="_extendedValue" type="xs:string" /> 
            </xs:extension> 
        </xs:simpleContent> 
    </xs:complexType> 
    <xs:complexType name="_VehicleStatusEnum"> 
        <xs:simpleContent> 
            <xs:extension base="com:VehicleStatusEnum"> 
                <xs:attribute name="_extendedValue" type="xs:string" /> 
            </xs:extension> 
        </xs:simpleContent> 
    </xs:complexType> 
    <xs:complexType name="_VehicleTypeEnum"> 
        <xs:simpleContent> 
            <xs:extension base="com:VehicleTypeEnum"> 
                <xs:attribute name="_extendedValue" type="xs:string" /> 
            </xs:extension> 
        </xs:simpleContent> 
    </xs:complexType> 
    <xs:complexType name="_VehicleUsageEnum"> 
        <xs:simpleContent> 
            <xs:extension base="com:VehicleUsageEnum"> 
                <xs:attribute name="_extendedValue" type="xs:string" /> 
            </xs:extension> 
        </xs:simpleContent> 
    </xs:complexType> 
    <xs:complexType name="_WeatherRelatedRoadConditionTypeEnum"> 
        <xs:simpleContent> 
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            <xs:extension base="com:WeatherRelatedRoadConditionTypeEnum"> 
                <xs:attribute name="_extendedValue" type="xs:string" /> 
            </xs:extension> 
        </xs:simpleContent> 
    </xs:complexType> 
    <xs:complexType name="_WeightTypeEnum"> 
        <xs:simpleContent> 
            <xs:extension base="com:WeightTypeEnum"> 
                <xs:attribute name="_extendedValue" type="xs:string" /> 
            </xs:extension> 
        </xs:simpleContent> 
    </xs:complexType> 
    <xs:complexType name="_WinterEquipmentManagementTypeEnum"> 
        <xs:simpleContent> 
            <xs:extension base="com:WinterEquipmentManagementTypeEnum"> 
                <xs:attribute name="_extendedValue" type="xs:string" /> 
            </xs:extension> 
        </xs:simpleContent> 
    </xs:complexType> 
    <xs:simpleType name="AngleInDegrees"> 
        <xs:annotation> 
            <xs:documentation>An integer number representing an angle in whole degrees between 0 and 359.</xs:documentation> 
        </xs:annotation> 
        <xs:restriction base="com:NonNegativeInteger"> 
            <xs:minInclusive value="0" /> 
            <xs:maxInclusive value="359" /> 
        </xs:restriction> 
    </xs:simpleType> 
    <xs:complexType name="ApplicationRateValue"> 
        <xs:annotation> 
            <xs:documentation>A measured or calculated value of the application rate of a substance.</xs:documentation> 
        </xs:annotation> 
        <xs:complexContent> 
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            <xs:extension base="com:DataValue"> 
                <xs:sequence> 
                    <xs:element name="applicationRate" type="com:IntensityKilogramsPerSquareMetre" minOccurs="1" maxOccurs="1"> 
                        <xs:annotation> 
                            <xs:documentation>A value of the rate of application of a substance expressed in kilogrammes per square 
metre.</xs:documentation> 
                        </xs:annotation> 
                    </xs:element> 
                    <xs:element name="_applicationRateValueExtension" type="com:_ExtensionType" minOccurs="0" /> 
                </xs:sequence> 
            </xs:extension> 
        </xs:complexContent> 
    </xs:complexType> 
    <xs:complexType name="AxleSpacing"> 
        <xs:annotation> 
            <xs:documentation>The spacing details between the axle sets of an individual vehicle numbered from the front to the back of the 
vehicle. </xs:documentation> 
        </xs:annotation> 
        <xs:sequence> 
            <xs:element name="axleSpacing" type="com:MetresAsFloat" minOccurs="1" maxOccurs="1"> 
                <xs:annotation> 
                    <xs:documentation>The spacing interval, indicated by the axleSpacingSequenceIdentifier, between the axles of an individual 
vehicle from front to back of the vehicle.</xs:documentation> 
                </xs:annotation> 
            </xs:element> 
            <xs:element name="axleSpacingSequenceIdentifier" type="com:NonNegativeInteger" minOccurs="1" maxOccurs="1"> 
                <xs:annotation> 
                    <xs:documentation>Indicates the sequence number of the interval between the axles of the individual vehicle from front to 
back (e.g. 1, 2, 3...). This cannot exceed (numberOfAxles -1) if the numberOfAxles is also given as part of the 
VehicleCharacteristics.</xs:documentation> 
                </xs:annotation> 
            </xs:element> 
            <xs:element name="_axleSpacingExtension" type="com:_ExtensionType" minOccurs="0" /> 
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        </xs:sequence> 
    </xs:complexType> 
    <xs:simpleType name="AxlesPerHour"> 
        <xs:annotation> 
            <xs:documentation>Vehicle axles per hour.</xs:documentation> 
        </xs:annotation> 
        <xs:restriction base="com:NonNegativeInteger" /> 
    </xs:simpleType> 
    <xs:complexType name="AxleWeight"> 
        <xs:annotation> 
            <xs:documentation>The weight details of a specific axle on the vehicle. </xs:documentation> 
        </xs:annotation> 
        <xs:sequence> 
            <xs:element name="axlePositionIdentifier" type="com:NonNegativeInteger" minOccurs="1" maxOccurs="1"> 
                <xs:annotation> 
                    <xs:documentation>Indicates the position of the axle on the vehicle numbered from front to back (i.e. 1, 2, 3...). This cannot 
exceed the numberOfAxles if provided as part of VehicleCharacteristics.</xs:documentation> 
                </xs:annotation> 
            </xs:element> 
            <xs:element name="axleWeight" type="com:Tonnes" minOccurs="0" maxOccurs="1"> 
                <xs:annotation> 
                    <xs:documentation>The weight of the specific axle, indicated by the axleSequenceIdentifier, on the vehicle numbered from 
front to back of the vehicle.</xs:documentation> 
                </xs:annotation> 
            </xs:element> 
            <xs:element name="maximumPermittedAxleWeight" type="com:Tonnes" minOccurs="0" maxOccurs="1"> 
                <xs:annotation> 
                    <xs:documentation>The maximum permitted weight of this specific axle on the vehicle.</xs:documentation> 
                </xs:annotation> 
            </xs:element> 
            <xs:element name="_axleWeightExtension" type="com:_ExtensionType" minOccurs="0" /> 
        </xs:sequence> 
    </xs:complexType> 
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    <xs:simpleType name="Base64Binary"> 
        <xs:annotation> 
            <xs:documentation>Binary data in base 64 encoding, for example for image data.</xs:documentation> 
        </xs:annotation> 
        <xs:restriction base="xs:base64Binary" /> 
    </xs:simpleType> 
    <xs:simpleType name="Boolean"> 
        <xs:annotation> 
            <xs:documentation>Boolean has the value space required to support the mathematical concept of binary-valued logic: {true, 
false}. </xs:documentation> 
        </xs:annotation> 
        <xs:restriction base="xs:boolean" /> 
    </xs:simpleType> 
    <xs:complexType name="CalendarWeekWithinMonth"> 
        <xs:annotation> 
            <xs:documentation>Specification of periods defined by relevant calendar weeks in a month, see ISO8601. Note: Calendar weeks 
start with Monday. First week is the week containing the first of the month.</xs:documentation> 
        </xs:annotation> 
        <xs:complexContent> 
            <xs:extension base="com:DayWeekMonth"> 
                <xs:sequence> 
                    <xs:element name="applicableCalenderWeekWithinMonth" type="com:_CalendarWeekWithinMonthEnum" minOccurs="1" 
maxOccurs="6"> 
                        <xs:annotation> 
                            <xs:documentation>Calender week in month. See ISO8601. "All weeks of the month" is expressed by not using the 
CalendarWeekOfMonth class. Note: Calendar weeks start with Monday. First week is the week containing the first of the 
month.</xs:documentation> 
                        </xs:annotation> 
                    </xs:element> 
                    <xs:element name="_calendarWeekWithinMonthExtension" type="com:_ExtensionType" minOccurs="0" /> 
                </xs:sequence> 
            </xs:extension> 
        </xs:complexContent> 
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    </xs:complexType> 
    <xs:simpleType name="CalendarWeekWithinMonthEnum"> 
        <xs:annotation> 
            <xs:documentation>Calendar week within month (see ISO8601).</xs:documentation> 
        </xs:annotation> 
        <xs:restriction base="xs:string"> 
            <xs:enumeration value="firstWeek"> 
                <xs:annotation> 
                    <xs:documentation>Calendar week containing the first of the month. Several days of the first week of the month may occur 
in the previous calendar month. By construction, the last week of a preceding month can also be the first week of a subsequent 
month.</xs:documentation> 
                </xs:annotation> 
            </xs:enumeration> 
            <xs:enumeration value="secondWeek"> 
                <xs:annotation> 
                    <xs:documentation>Second week of the month.</xs:documentation> 
                </xs:annotation> 
            </xs:enumeration> 
            <xs:enumeration value="thirdWeek"> 
                <xs:annotation> 
                    <xs:documentation>Third week of the month.</xs:documentation> 
                </xs:annotation> 
            </xs:enumeration> 
            <xs:enumeration value="fourthWeek"> 
                <xs:annotation> 
                    <xs:documentation>Fourth week of the month.</xs:documentation> 
                </xs:annotation> 
            </xs:enumeration> 
            <xs:enumeration value="fifthWeek"> 
                <xs:annotation> 
                    <xs:documentation>Fifth week of the month.</xs:documentation> 
                </xs:annotation> 
            </xs:enumeration> 
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            <xs:enumeration value="sixthWeek"> 
                <xs:annotation> 
                    <xs:documentation>Sixth week of the month.</xs:documentation> 
                </xs:annotation> 
            </xs:enumeration> 
            <xs:enumeration value="lastWeek"> 
                <xs:annotation> 
                    <xs:documentation>Last calendar week within month, regardless of its actual number. The last calendar week is the week 
beginning with Monday and containing the last of the month.</xs:documentation> 
                </xs:annotation> 
            </xs:enumeration> 
            <xs:enumeration value="_extended" /> 
        </xs:restriction> 
    </xs:simpleType> 
    <xs:simpleType name="ComparisonOperatorEnum"> 
        <xs:annotation> 
            <xs:documentation>Logical comparison operations.</xs:documentation> 
        </xs:annotation> 
        <xs:restriction base="xs:string"> 
            <xs:enumeration value="equalTo"> 
                <xs:annotation> 
                    <xs:documentation>Logical comparison operator of "equal to".</xs:documentation> 
                </xs:annotation> 
            </xs:enumeration> 
            <xs:enumeration value="greaterThan"> 
                <xs:annotation> 
                    <xs:documentation>Logical comparison operator of "greater than".</xs:documentation> 
                </xs:annotation> 
            </xs:enumeration> 
            <xs:enumeration value="greaterThanOrEqualTo"> 
                <xs:annotation> 
                    <xs:documentation>Logical comparison operator of "greater than or equal to".</xs:documentation> 
                </xs:annotation> 
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            </xs:enumeration> 
            <xs:enumeration value="lessThan"> 
                <xs:annotation> 
                    <xs:documentation>Logical comparison operator of "less than".</xs:documentation> 
                </xs:annotation> 
            </xs:enumeration> 
            <xs:enumeration value="lessThanOrEqualTo"> 
                <xs:annotation> 
                    <xs:documentation>Logical comparison operator of "less than or equal to".</xs:documentation> 
                </xs:annotation> 
            </xs:enumeration> 
            <xs:enumeration value="_extended" /> 
        </xs:restriction> 
    </xs:simpleType> 
    <xs:simpleType name="ComputationMethodEnum"> 
        <xs:annotation> 
            <xs:documentation>Types of computational methods used in deriving data values for data sets.</xs:documentation> 
        </xs:annotation> 
        <xs:restriction base="xs:string"> 
            <xs:enumeration value="arithmeticAverageOfSamplesBasedOnAFixedNumberOfSamples"> 
                <xs:annotation> 
                    <xs:documentation>Arithmetic average of sample values based on a fixed number of samples.</xs:documentation> 
                </xs:annotation> 
            </xs:enumeration> 
            <xs:enumeration value="arithmeticAverageOfSamplesInATimePeriod"> 
                <xs:annotation> 
                    <xs:documentation>Arithmetic average of sample values in a time period.</xs:documentation> 
                </xs:annotation> 
            </xs:enumeration> 
            <xs:enumeration value="harmonicAverageOfSamplesInATimePeriod"> 
                <xs:annotation> 
                    <xs:documentation>Harmonic average of sample values in a time period.</xs:documentation> 
                </xs:annotation> 
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            </xs:enumeration> 
            <xs:enumeration value="medianOfSamplesInATimePeriod"> 
                <xs:annotation> 
                    <xs:documentation>Median of sample values taken over a time period.</xs:documentation> 
                </xs:annotation> 
            </xs:enumeration> 
            <xs:enumeration value="movingAverageOfSamples"> 
                <xs:annotation> 
                    <xs:documentation>Moving average of sample values.</xs:documentation> 
                </xs:annotation> 
            </xs:enumeration> 
            <xs:enumeration value="_extended" /> 
        </xs:restriction> 
    </xs:simpleType> 
    <xs:simpleType name="ConcentrationKilogramsPerCubicMetre"> 
        <xs:annotation> 
            <xs:documentation>Concentration defined in kilograms per cubic metre (equivalent to grams per litre under standard 
conditions).</xs:documentation> 
        </xs:annotation> 
        <xs:restriction base="com:Float" /> 
    </xs:simpleType> 
    <xs:simpleType name="ConcentrationMicrogramsPerCubicMetre"> 
        <xs:annotation> 
            <xs:documentation>A measure of concentration defined in µg/m3 (micrograms/cubic metre).</xs:documentation> 
        </xs:annotation> 
        <xs:restriction base="com:Float" /> 
    </xs:simpleType> 
    <xs:simpleType name="ConfidentialityValueEnum"> 
        <xs:annotation> 
            <xs:documentation>Values of confidentiality.</xs:documentation> 
        </xs:annotation> 
        <xs:restriction base="xs:string"> 
            <xs:enumeration value="internalUse"> 
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                <xs:annotation> 
                    <xs:documentation>For internal use only of the recipient organisation.</xs:documentation> 
                </xs:annotation> 
            </xs:enumeration> 
            <xs:enumeration value="noRestriction"> 
                <xs:annotation> 
                    <xs:documentation>No restriction on usage.</xs:documentation> 
                </xs:annotation> 
            </xs:enumeration> 
            <xs:enumeration value="restrictedToAuthorities"> 
                <xs:annotation> 
                    <xs:documentation>Restricted for use only by authorities.</xs:documentation> 
                </xs:annotation> 
            </xs:enumeration> 
            <xs:enumeration value="restrictedToAuthoritiesAndTrafficOperators"> 
                <xs:annotation> 
                    <xs:documentation>Restricted for use only by authorities and traffic operators.</xs:documentation> 
                </xs:annotation> 
            </xs:enumeration> 
            <xs:enumeration value="_extended" /> 
        </xs:restriction> 
    </xs:simpleType> 
    <xs:simpleType name="CountryCode"> 
        <xs:annotation> 
            <xs:documentation>EN ISO 3166-1 alpha-2 two-letter country code</xs:documentation> 
        </xs:annotation> 
        <xs:restriction base="com:String"> 
            <xs:maxLength value="2" /> 
        </xs:restriction> 
    </xs:simpleType> 
    <xs:simpleType name="CubicMetres"> 
        <xs:annotation> 
            <xs:documentation>A volumetric measure defined in cubic metres.</xs:documentation> 
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        </xs:annotation> 
        <xs:restriction base="com:Float" /> 
    </xs:simpleType> 
    <xs:simpleType name="DangerousGoodsRegulationsEnum"> 
        <xs:annotation> 
            <xs:documentation>Types of dangerous goods regulations.</xs:documentation> 
        </xs:annotation> 
        <xs:restriction base="xs:string"> 
            <xs:enumeration value="adr"> 
                <xs:annotation> 
                    <xs:documentation>European agreement on the international carriage of dangerous goods on road.</xs:documentation> 
                </xs:annotation> 
            </xs:enumeration> 
            <xs:enumeration value="iataIcao"> 
                <xs:annotation> 
                    <xs:documentation>Regulations covering the international transportation of dangerous goods issued by the International Air 
Transport Association and the International Civil Aviation Organisation.</xs:documentation> 
                </xs:annotation> 
            </xs:enumeration> 
            <xs:enumeration value="imoImdg"> 
                <xs:annotation> 
                    <xs:documentation>Regulations regarding the transportation of dangerous goods on ocean-going vessels issued by the 
International Maritime Organisation.</xs:documentation> 
                </xs:annotation> 
            </xs:enumeration> 
            <xs:enumeration value="railroadDangerousGoodsBook"> 
                <xs:annotation> 
                    <xs:documentation>International regulations concerning the international carriage of dangerous goods by 
rail.</xs:documentation> 
                </xs:annotation> 
            </xs:enumeration> 
            <xs:enumeration value="_extended" /> 
        </xs:restriction> 
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    </xs:simpleType> 
    <xs:complexType name="DataValue" abstract="true"> 
        <xs:annotation> 
            <xs:documentation>A data value of something that can be measured or calculated. Any provided meta-data values specified in 
the attributes override any specified generic characteristics such as defined for a specific measurement in the 
MeasurementSiteTable.</xs:documentation> 
        </xs:annotation> 
        <xs:sequence> 
            <xs:element name="dataError" type="com:Boolean" minOccurs="0" maxOccurs="1"> 
                <xs:annotation> 
                    <xs:documentation>Indication of whether the value is deemed to be erroneous by the supplier (true = erroneous). If not 
present, the data value is assumed to be ok. This may be used when automatic fault detection information relating to sensors is 
available.</xs:documentation> 
                </xs:annotation> 
            </xs:element> 
            <xs:element name="reasonForDataError" type="com:MultilingualString" minOccurs="0" maxOccurs="1"> 
                <xs:annotation> 
                    <xs:documentation>The reason why the value is deemed to be erroneous by the supplier.</xs:documentation> 
                </xs:annotation> 
            </xs:element> 
            <xs:element name="_dataValueExtension" type="com:_ExtensionType" minOccurs="0" /> 
        </xs:sequence> 
        <xs:attribute name="accuracy" type="com:Percentage" use="optional"> 
            <xs:annotation> 
                <xs:documentation>The extent to which the value is expected to be free from error, measured as a percentage of the data 
value. 100% means fully accurate.</xs:documentation> 
            </xs:annotation> 
        </xs:attribute> 
        <xs:attribute name="computationalMethod" type="com:ComputationMethodEnum" use="optional"> 
            <xs:annotation> 
                <xs:documentation>Method of computation which has been used to compute this data value.</xs:documentation> 
            </xs:annotation> 
        </xs:attribute> 
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        <xs:attribute name="numberOfIncompleteInputs" type="com:NonNegativeInteger" use="optional"> 
            <xs:annotation> 
                <xs:documentation>The number of inputs detected but not completed during the sampling or measurement period; e.g. 
vehicles detected entering but not exiting the detection zone.</xs:documentation> 
            </xs:annotation> 
        </xs:attribute> 
        <xs:attribute name="numberOfInputValuesUsed" type="com:NonNegativeInteger" use="optional"> 
            <xs:annotation> 
                <xs:documentation>The number of input values used in the sampling or measurement period to determine the data 
value.</xs:documentation> 
            </xs:annotation> 
        </xs:attribute> 
        <xs:attribute name="smoothingFactor" type="com:Float" use="optional"> 
            <xs:annotation> 
                <xs:documentation>Coefficient required when a moving average is computed to give specific weights to the former average 
and the new data. A typical formula is, F being the smoothing factor: New average = (old average) F + (new data) (1 - 
F).</xs:documentation> 
            </xs:annotation> 
        </xs:attribute> 
        <xs:attribute name="standardDeviation" type="com:Float" use="optional"> 
            <xs:annotation> 
                <xs:documentation>The standard deviation of the sample of input values from which this value was derived, measured in the 
units of the data value.</xs:documentation> 
            </xs:annotation> 
        </xs:attribute> 
        <xs:attribute name="supplierCalculatedDataQuality" type="com:Percentage" use="optional"> 
            <xs:annotation> 
                <xs:documentation>A measure of data quality assigned to the value by the supplier. 100% equates to ideal/perfect quality. The 
method of calculation is supplier specific and needs to be agreed between supplier and client.</xs:documentation> 
            </xs:annotation> 
        </xs:attribute> 
    </xs:complexType> 
    <xs:simpleType name="Date"> 
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        <xs:annotation> 
            <xs:documentation>A combination of year, month and day integer-valued properties plus an optional timezone property. It 
represents an interval of exactly one day, beginning on the first moment of the day in the timezone, i.e. '00:00:00' up to but not including 
'24:00:00'.</xs:documentation> 
        </xs:annotation> 
        <xs:restriction base="xs:date" /> 
    </xs:simpleType> 
    <xs:simpleType name="DateTime"> 
        <xs:annotation> 
            <xs:documentation>A combination of integer-valued year, month, day, hour, minute properties, a decimal-valued second property 
and a time zone property from which it is possible to determine the local time, the equivalent UTC time and the time zone offset from 
UTC.</xs:documentation> 
        </xs:annotation> 
        <xs:restriction base="xs:dateTime" /> 
    </xs:simpleType> 
    <xs:simpleType name="DayEnum"> 
        <xs:annotation> 
            <xs:documentation>Days of the week.</xs:documentation> 
        </xs:annotation> 
        <xs:restriction base="xs:string"> 
            <xs:enumeration value="monday"> 
                <xs:annotation> 
                    <xs:documentation>Monday.</xs:documentation> 
                </xs:annotation> 
            </xs:enumeration> 
            <xs:enumeration value="tuesday"> 
                <xs:annotation> 
                    <xs:documentation>Tuesday.</xs:documentation> 
                </xs:annotation> 
            </xs:enumeration> 
            <xs:enumeration value="wednesday"> 
                <xs:annotation> 
                    <xs:documentation>Wednesday.</xs:documentation> 
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                </xs:annotation> 
            </xs:enumeration> 
            <xs:enumeration value="thursday"> 
                <xs:annotation> 
                    <xs:documentation>Thursday.</xs:documentation> 
                </xs:annotation> 
            </xs:enumeration> 
            <xs:enumeration value="friday"> 
                <xs:annotation> 
                    <xs:documentation>Friday.</xs:documentation> 
                </xs:annotation> 
            </xs:enumeration> 
            <xs:enumeration value="saturday"> 
                <xs:annotation> 
                    <xs:documentation>Saturday.</xs:documentation> 
                </xs:annotation> 
            </xs:enumeration> 
            <xs:enumeration value="sunday"> 
                <xs:annotation> 
                    <xs:documentation>Sunday.</xs:documentation> 
                </xs:annotation> 
            </xs:enumeration> 
            <xs:enumeration value="_extended" /> 
        </xs:restriction> 
    </xs:simpleType> 
    <xs:complexType name="DayWeekMonth"> 
        <xs:annotation> 
            <xs:documentation>Specification of periods defined by the intersection of days or instances of them, calendar weeks and 
months.</xs:documentation> 
        </xs:annotation> 
        <xs:sequence> 
            <xs:element name="applicableDay" type="com:_DayEnum" minOccurs="0" maxOccurs="7"> 
                <xs:annotation> 
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                    <xs:documentation>Applicable day of the week. "All days of the week" is expressed by non-inclusion of this 
attribute.</xs:documentation> 
                </xs:annotation> 
            </xs:element> 
            <xs:element name="applicableMonth" type="com:_MonthOfYearEnum" minOccurs="0" maxOccurs="12"> 
                <xs:annotation> 
                    <xs:documentation>Applicable month of the year. "All months of the year" is expressed by non-inclusion of this 
attribute.</xs:documentation> 
                </xs:annotation> 
            </xs:element> 
            <xs:element name="_dayWeekMonthExtension" type="com:_ExtensionType" minOccurs="0" /> 
        </xs:sequence> 
    </xs:complexType> 
    <xs:simpleType name="Decimal"> 
        <xs:annotation> 
            <xs:documentation>A decimal number whose value space is the set of numbers that can be obtained by multiplying an integer by 
a non-positive power of ten, i.e., expressible as i × 10^-n where i and n are integers and n >= 0.</xs:documentation> 
        </xs:annotation> 
        <xs:restriction base="xs:decimal" /> 
    </xs:simpleType> 
    <xs:complexType name="DirectionBearingValue"> 
        <xs:annotation> 
            <xs:documentation>A measured or calculated value of direction as a bearing.</xs:documentation> 
        </xs:annotation> 
        <xs:complexContent> 
            <xs:extension base="com:DataValue"> 
                <xs:sequence> 
                    <xs:element name="directionBearing" type="com:AngleInDegrees" minOccurs="1" maxOccurs="1"> 
                        <xs:annotation> 
                            <xs:documentation>A value of direction expressed in terms of a bearing measured in whole degrees. Unless otherwise 
specified the reference direction corresponding to 0 degrees is North.</xs:documentation> 
                        </xs:annotation> 
                    </xs:element> 
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                    <xs:element name="_directionBearingValueExtension" type="com:_ExtensionType" minOccurs="0" /> 
                </xs:sequence> 
            </xs:extension> 
        </xs:complexContent> 
    </xs:complexType> 
    <xs:simpleType name="DirectionCompassEnum"> 
        <xs:annotation> 
            <xs:documentation>Cardinal direction points of the compass.</xs:documentation> 
        </xs:annotation> 
        <xs:restriction base="xs:string"> 
            <xs:enumeration value="east"> 
                <xs:annotation> 
                    <xs:documentation>East.</xs:documentation> 
                </xs:annotation> 
            </xs:enumeration> 
            <xs:enumeration value="eastNorthEast"> 
                <xs:annotation> 
                    <xs:documentation>East north east.</xs:documentation> 
                </xs:annotation> 
            </xs:enumeration> 
            <xs:enumeration value="eastSouthEast"> 
                <xs:annotation> 
                    <xs:documentation>East south east.</xs:documentation> 
                </xs:annotation> 
            </xs:enumeration> 
            <xs:enumeration value="north"> 
                <xs:annotation> 
                    <xs:documentation>North.</xs:documentation> 
                </xs:annotation> 
            </xs:enumeration> 
            <xs:enumeration value="northEast"> 
                <xs:annotation> 
                    <xs:documentation>North east.</xs:documentation> 
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                </xs:annotation> 
            </xs:enumeration> 
            <xs:enumeration value="northNorthEast"> 
                <xs:annotation> 
                    <xs:documentation>North north east.</xs:documentation> 
                </xs:annotation> 
            </xs:enumeration> 
            <xs:enumeration value="northNorthWest"> 
                <xs:annotation> 
                    <xs:documentation>North north west.</xs:documentation> 
                </xs:annotation> 
            </xs:enumeration> 
            <xs:enumeration value="northWest"> 
                <xs:annotation> 
                    <xs:documentation>North west.</xs:documentation> 
                </xs:annotation> 
            </xs:enumeration> 
            <xs:enumeration value="south"> 
                <xs:annotation> 
                    <xs:documentation>South.</xs:documentation> 
                </xs:annotation> 
            </xs:enumeration> 
            <xs:enumeration value="southEast"> 
                <xs:annotation> 
                    <xs:documentation>South east.</xs:documentation> 
                </xs:annotation> 
            </xs:enumeration> 
            <xs:enumeration value="southSouthEast"> 
                <xs:annotation> 
                    <xs:documentation>South south east.</xs:documentation> 
                </xs:annotation> 
            </xs:enumeration> 
            <xs:enumeration value="southSouthWest"> 



прДСТУ EN 16157-7:20ХХ  

120 
 

                <xs:annotation> 
                    <xs:documentation>South south west.</xs:documentation> 
                </xs:annotation> 
            </xs:enumeration> 
            <xs:enumeration value="southWest"> 
                <xs:annotation> 
                    <xs:documentation>South west.</xs:documentation> 
                </xs:annotation> 
            </xs:enumeration> 
            <xs:enumeration value="west"> 
                <xs:annotation> 
                    <xs:documentation>West.</xs:documentation> 
                </xs:annotation> 
            </xs:enumeration> 
            <xs:enumeration value="westNorthWest"> 
                <xs:annotation> 
                    <xs:documentation>West north west.</xs:documentation> 
                </xs:annotation> 
            </xs:enumeration> 
            <xs:enumeration value="westSouthWest"> 
                <xs:annotation> 
                    <xs:documentation>West south west.</xs:documentation> 
                </xs:annotation> 
            </xs:enumeration> 
            <xs:enumeration value="_extended" /> 
        </xs:restriction> 
    </xs:simpleType> 
    <xs:complexType name="DirectionCompassValue"> 
        <xs:annotation> 
            <xs:documentation>A measured or calculated value of direction as a point of the compass.</xs:documentation> 
        </xs:annotation> 
        <xs:complexContent> 
            <xs:extension base="com:DataValue"> 
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                <xs:sequence> 
                    <xs:element name="directionCompass" type="com:_DirectionCompassEnum" minOccurs="1" maxOccurs="1"> 
                        <xs:annotation> 
                            <xs:documentation>A value of direction expressed in terms of points of the compass.</xs:documentation> 
                        </xs:annotation> 
                    </xs:element> 
                    <xs:element name="_directionCompassValueExtension" type="com:_ExtensionType" minOccurs="0" /> 
                </xs:sequence> 
            </xs:extension> 
        </xs:complexContent> 
    </xs:complexType> 
    <xs:simpleType name="EmissionClassificationEuroEnum"> 
        <xs:annotation> 
            <xs:documentation>Classification of emission according to the Euro emission classification (based on serveral amendments on 
1970 Directive 70/220/EEC). Note htat vehicleType as well as fuelType are mandatory to provide to make this classification 
explicit.</xs:documentation> 
        </xs:annotation> 
        <xs:restriction base="xs:string"> 
            <xs:enumeration value="euro5"> 
                <xs:annotation> 
                    <xs:documentation>Euro 5.</xs:documentation> 
                </xs:annotation> 
            </xs:enumeration> 
            <xs:enumeration value="euro5a"> 
                <xs:annotation> 
                    <xs:documentation>Euro 5a.</xs:documentation> 
                </xs:annotation> 
            </xs:enumeration> 
            <xs:enumeration value="euro5b"> 
                <xs:annotation> 
                    <xs:documentation>Euro 5b.</xs:documentation> 
                </xs:annotation> 
            </xs:enumeration> 
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            <xs:enumeration value="euro6"> 
                <xs:annotation> 
                    <xs:documentation>Euro 6.</xs:documentation> 
                </xs:annotation> 
            </xs:enumeration> 
            <xs:enumeration value="euro6a"> 
                <xs:annotation> 
                    <xs:documentation>Euro 6a.</xs:documentation> 
                </xs:annotation> 
            </xs:enumeration> 
            <xs:enumeration value="euro6b"> 
                <xs:annotation> 
                    <xs:documentation>Euro 6b.</xs:documentation> 
                </xs:annotation> 
            </xs:enumeration> 
            <xs:enumeration value="euro6c"> 
                <xs:annotation> 
                    <xs:documentation>Euro 6c.</xs:documentation> 
                </xs:annotation> 
            </xs:enumeration> 
            <xs:enumeration value="euroV"> 
                <xs:annotation> 
                    <xs:documentation>Euro V.</xs:documentation> 
                </xs:annotation> 
            </xs:enumeration> 
            <xs:enumeration value="euroVI"> 
                <xs:annotation> 
                    <xs:documentation>Euro VI.</xs:documentation> 
                </xs:annotation> 
            </xs:enumeration> 
            <xs:enumeration value="other"> 
                <xs:annotation> 
                    <xs:documentation>Any other level.</xs:documentation> 
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                </xs:annotation> 
            </xs:enumeration> 
            <xs:enumeration value="_extended" /> 
        </xs:restriction> 
    </xs:simpleType> 
    <xs:complexType name="Emissions"> 
        <xs:annotation> 
            <xs:documentation>Emission characteristics of vehicles.</xs:documentation> 
        </xs:annotation> 
        <xs:sequence> 
            <xs:element name="emissionClassificationEuro" type="com:_EmissionClassificationEuroEnum" minOccurs="0" maxOccurs="1"> 
                <xs:annotation> 
                    <xs:documentation>The minimum Euro emission classification the vehicle(s) have to comply with according to the 1970 
Directive 70/220/EEC and its several amendments. Note that vehicleType and fuelType need to be provided in order to make this 
classification explicit.</xs:documentation> 
                </xs:annotation> 
            </xs:element> 
            <xs:element name="emissionClassificationOther" type="com:String" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> 
                <xs:annotation> 
                    <xs:documentation>Some other (probably locally defined) value(s) for emission classification.</xs:documentation> 
                </xs:annotation> 
            </xs:element> 
            <xs:element name="emissionLevel" type="com:_LowEmissionLevelEnum" minOccurs="0" maxOccurs="1"> 
                <xs:annotation> 
                    <xs:documentation>The low emission level of a vehicle.</xs:documentation> 
                </xs:annotation> 
            </xs:element> 
            <xs:element name="_emissionsExtension" type="com:_ExtensionType" minOccurs="0" /> 
        </xs:sequence> 
    </xs:complexType> 
    <xs:complexType name="Fault"> 
        <xs:annotation> 
            <xs:documentation>Information about a fault relating to a specific piece of equipment or process.</xs:documentation> 
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        </xs:annotation> 
        <xs:sequence> 
            <xs:element name="faultIdentifier" type="com:String" minOccurs="0" maxOccurs="1"> 
                <xs:annotation> 
                    <xs:documentation>Unique identifier of the fault.</xs:documentation> 
                </xs:annotation> 
            </xs:element> 
            <xs:element name="faultDescription" type="com:MultilingualString" minOccurs="0" maxOccurs="1"> 
                <xs:annotation> 
                    <xs:documentation>Textual description of the fault.</xs:documentation> 
                </xs:annotation> 
            </xs:element> 
            <xs:element name="faultCreationTime" type="com:DateTime" minOccurs="0" maxOccurs="1"> 
                <xs:annotation> 
                    <xs:documentation>The date and time at which the fault was originally recorded/reported.</xs:documentation> 
                </xs:annotation> 
            </xs:element> 
            <xs:element name="faultLastUpdateTime" type="com:DateTime" minOccurs="1" maxOccurs="1"> 
                <xs:annotation> 
                    <xs:documentation>The date and time at which the fault information as specified in this instance was last 
updated.</xs:documentation> 
                </xs:annotation> 
            </xs:element> 
            <xs:element name="faultImpactSeverity" type="com:_FaultSeverityEnum" minOccurs="0" maxOccurs="1"> 
                <xs:annotation> 
                    <xs:documentation>The severity of the fault in terms of how it affects the usability of the equipment or the reliability of the 
data generated by the equipment.</xs:documentation> 
                </xs:annotation> 
            </xs:element> 
            <xs:element name="faultUrgencyToRectify" type="com:_FaultUrgencyEnum" minOccurs="0" maxOccurs="1"> 
                <xs:annotation> 
                    <xs:documentation>The urgency to rectify the fault.</xs:documentation> 
                </xs:annotation> 
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            </xs:element> 
            <xs:element name="manufacturerFaultCode" type="com:String" minOccurs="0" maxOccurs="1"> 
                <xs:annotation> 
                    <xs:documentation>A manufacturer specific code for the fault.</xs:documentation> 
                </xs:annotation> 
            </xs:element> 
            <xs:element name="_faultExtension" type="com:_ExtensionType" minOccurs="0" /> 
        </xs:sequence> 
    </xs:complexType> 
    <xs:simpleType name="FaultSeverityEnum"> 
        <xs:annotation> 
            <xs:documentation>Classification of the severity of faults.</xs:documentation> 
        </xs:annotation> 
        <xs:restriction base="xs:string"> 
            <xs:enumeration value="low"> 
                <xs:annotation> 
                    <xs:documentation>The fault is of low severity and has only limited impact on the usability of the equipment or the value of 
the data generated by the equipment.</xs:documentation> 
                </xs:annotation> 
            </xs:enumeration> 
            <xs:enumeration value="medium"> 
                <xs:annotation> 
                    <xs:documentation>The fault is of medium severity which will significantly limit the usability of the equipment or devalue the 
usefulness of the data generated by the equipment.</xs:documentation> 
                </xs:annotation> 
            </xs:enumeration> 
            <xs:enumeration value="high"> 
                <xs:annotation> 
                    <xs:documentation>The fault is of high severity which will render the equipment unusable or any data generated by the 
equipment to be of no value.</xs:documentation> 
                </xs:annotation> 
            </xs:enumeration> 
            <xs:enumeration value="unknown"> 
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                <xs:annotation> 
                    <xs:documentation>The fault is of unknown severity and hence its effect on the usability of the equipment or the usefulness 
of the data generated by the equipment can not be assessed.</xs:documentation> 
                </xs:annotation> 
            </xs:enumeration> 
            <xs:enumeration value="_extended" /> 
        </xs:restriction> 
    </xs:simpleType> 
    <xs:simpleType name="FaultUrgencyEnum"> 
        <xs:annotation> 
            <xs:documentation>Classification of the urgency to rectify a fault.</xs:documentation> 
        </xs:annotation> 
        <xs:restriction base="xs:string"> 
            <xs:enumeration value="normal"> 
                <xs:annotation> 
                    <xs:documentation>The fault is of normal urgency.</xs:documentation> 
                </xs:annotation> 
            </xs:enumeration> 
            <xs:enumeration value="urgent"> 
                <xs:annotation> 
                    <xs:documentation>The fault is to be rectified urgent.</xs:documentation> 
                </xs:annotation> 
            </xs:enumeration> 
            <xs:enumeration value="extremelyUrgent"> 
                <xs:annotation> 
                    <xs:documentation>The fault is to be rectified extremely urgency.</xs:documentation> 
                </xs:annotation> 
            </xs:enumeration> 
            <xs:enumeration value="unknown"> 
                <xs:annotation> 
                    <xs:documentation>The fault is of unknown urgency.</xs:documentation> 
                </xs:annotation> 
            </xs:enumeration> 
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            <xs:enumeration value="_extended" /> 
        </xs:restriction> 
    </xs:simpleType> 
    <xs:simpleType name="Float"> 
        <xs:annotation> 
            <xs:documentation>A floating point number whose value space consists of the values m × 2^e, where m is an integer whose 
absolute value is less than 2^24, and e is an integer between -149 and 104, inclusive.</xs:documentation> 
        </xs:annotation> 
        <xs:restriction base="xs:float" /> 
    </xs:simpleType> 
    <xs:complexType name="FloatingPointMetreDistanceValue"> 
        <xs:annotation> 
            <xs:documentation>A measured or calculated value of distance in metres in a floating point format.</xs:documentation> 
        </xs:annotation> 
        <xs:complexContent> 
            <xs:extension base="com:DataValue"> 
                <xs:sequence> 
                    <xs:element name="distance" type="com:MetresAsFloat" minOccurs="1" maxOccurs="1"> 
                        <xs:annotation> 
                            <xs:documentation>A value of distance expressed in metres in a floating point format.</xs:documentation> 
                        </xs:annotation> 
                    </xs:element> 
                    <xs:element name="_floatingPointMetreDistanceValueExtension" type="com:_ExtensionType" minOccurs="0" /> 
                </xs:sequence> 
            </xs:extension> 
        </xs:complexContent> 
    </xs:complexType> 
    <xs:complexType name="FrictionValue"> 
        <xs:annotation> 
            <xs:documentation>A measured or calculated value of road surface friction.</xs:documentation> 
        </xs:annotation> 
        <xs:complexContent> 
            <xs:extension base="com:DataValue"> 
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                <xs:sequence> 
                    <xs:element name="friction" type="com:Float" minOccurs="1" maxOccurs="1"> 
                        <xs:annotation> 
                            <xs:documentation>Friction, usually a value between 0 and 1.</xs:documentation> 
                        </xs:annotation> 
                    </xs:element> 
                    <xs:element name="_frictionValueExtension" type="com:_ExtensionType" minOccurs="0" /> 
                </xs:sequence> 
            </xs:extension> 
        </xs:complexContent> 
    </xs:complexType> 
    <xs:simpleType name="FuelTypeEnum"> 
        <xs:annotation> 
            <xs:documentation>Type of fuel used by a vehicle.</xs:documentation> 
        </xs:annotation> 
        <xs:restriction base="xs:string"> 
            <xs:enumeration value="all"> 
                <xs:annotation> 
                    <xs:documentation>All sort of fuel is accepted.</xs:documentation> 
                </xs:annotation> 
            </xs:enumeration> 
            <xs:enumeration value="battery"> 
                <xs:annotation> 
                    <xs:documentation>Battery.</xs:documentation> 
                </xs:annotation> 
            </xs:enumeration> 
            <xs:enumeration value="biodiesel"> 
                <xs:annotation> 
                    <xs:documentation>Biodiesel.</xs:documentation> 
                </xs:annotation> 
            </xs:enumeration> 
            <xs:enumeration value="diesel"> 
                <xs:annotation> 
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                    <xs:documentation>Fuel used for compression-ignition (CI) engines.</xs:documentation> 
                </xs:annotation> 
            </xs:enumeration> 
            <xs:enumeration value="dieselBatteryHybrid"> 
                <xs:annotation> 
                    <xs:documentation>Diesel and battery hybrid.</xs:documentation> 
                </xs:annotation> 
            </xs:enumeration> 
            <xs:enumeration value="ethanol"> 
                <xs:annotation> 
                    <xs:documentation>Ethanol.</xs:documentation> 
                </xs:annotation> 
            </xs:enumeration> 
            <xs:enumeration value="hydrogen"> 
                <xs:annotation> 
                    <xs:documentation>Hydrogen.</xs:documentation> 
                </xs:annotation> 
            </xs:enumeration> 
            <xs:enumeration value="liquidGas"> 
                <xs:annotation> 
                    <xs:documentation>Liquid gas of any type including LPG.</xs:documentation> 
                </xs:annotation> 
            </xs:enumeration> 
            <xs:enumeration value="lpg"> 
                <xs:annotation> 
                    <xs:documentation>Liquid petroleum gas.</xs:documentation> 
                </xs:annotation> 
            </xs:enumeration> 
            <xs:enumeration value="methane"> 
                <xs:annotation> 
                    <xs:documentation>Methane gas.</xs:documentation> 
                </xs:annotation> 
            </xs:enumeration> 
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            <xs:enumeration value="petrol"> 
                <xs:annotation> 
                    <xs:documentation>Fuel used for positive-ignition (PI) engines.</xs:documentation> 
                </xs:annotation> 
            </xs:enumeration> 
            <xs:enumeration value="petrol95Octane"> 
                <xs:annotation> 
                    <xs:documentation>Petrol with 95 octane.</xs:documentation> 
                </xs:annotation> 
            </xs:enumeration> 
            <xs:enumeration value="petrol98Octane"> 
                <xs:annotation> 
                    <xs:documentation>Petrol with 98 octane.</xs:documentation> 
                </xs:annotation> 
            </xs:enumeration> 
            <xs:enumeration value="petrolBatteryHybrid"> 
                <xs:annotation> 
                    <xs:documentation>Petrol and battery hybrid.</xs:documentation> 
                </xs:annotation> 
            </xs:enumeration> 
            <xs:enumeration value="petrolLeaded"> 
                <xs:annotation> 
                    <xs:documentation>Leaded petrol.</xs:documentation> 
                </xs:annotation> 
            </xs:enumeration> 
            <xs:enumeration value="petrolUnleaded"> 
                <xs:annotation> 
                    <xs:documentation>Unleaded petrol.</xs:documentation> 
                </xs:annotation> 
            </xs:enumeration> 
            <xs:enumeration value="unknown"> 
                <xs:annotation> 
                    <xs:documentation>The sort of fuel is not known.</xs:documentation> 
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                </xs:annotation> 
            </xs:enumeration> 
            <xs:enumeration value="other"> 
                <xs:annotation> 
                    <xs:documentation>Other.</xs:documentation> 
                </xs:annotation> 
            </xs:enumeration> 
            <xs:enumeration value="_extended" /> 
        </xs:restriction> 
    </xs:simpleType> 
    <xs:complexType name="GenericPublication"> 
        <xs:annotation> 
            <xs:documentation>A publication used to make level B extensions at the publication level.</xs:documentation> 
        </xs:annotation> 
        <xs:complexContent> 
            <xs:extension base="com:PayloadPublication"> 
                <xs:sequence> 
                    <xs:element name="genericPublicationName" type="com:String" minOccurs="1" maxOccurs="1"> 
                        <xs:annotation> 
                            <xs:documentation>The name of the generic publication.</xs:documentation> 
                        </xs:annotation> 
                    </xs:element> 
                    <xs:element name="_genericPublicationExtension" type="com:_ExtensionType" minOccurs="0" /> 
                </xs:sequence> 
            </xs:extension> 
        </xs:complexContent> 
    </xs:complexType> 
    <xs:complexType name="GlobalReference" abstract="true"> 
        <xs:annotation> 
            <xs:documentation>A versioned reference to an object that may be in another publication from another 
publisher.</xs:documentation> 
        </xs:annotation> 
        <xs:sequence> 
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            <xs:element name="externalPublicationIdentifier" type="com:String" minOccurs="0" maxOccurs="1"> 
                <xs:annotation> 
                    <xs:documentation>Identifier for an external DATEX II publication</xs:documentation> 
                </xs:annotation> 
            </xs:element> 
            <xs:element name="externalPublisher" type="com:InternationalIdentifier" minOccurs="0"> 
                <xs:annotation> 
                    <xs:documentation>Identifier for an external DATEX II publisher</xs:documentation> 
                </xs:annotation> 
            </xs:element> 
            <xs:element name="_globalReferenceExtension" type="com:_ExtensionType" minOccurs="0" /> 
        </xs:sequence> 
    </xs:complexType> 
    <xs:complexType name="GrossWeightCharacteristic"> 
        <xs:annotation> 
            <xs:documentation>Gross weight characteristic of a vehicle.</xs:documentation> 
        </xs:annotation> 
        <xs:sequence> 
            <xs:element name="comparisonOperator" type="com:_ComparisonOperatorEnum" minOccurs="1" maxOccurs="1"> 
                <xs:annotation> 
                    <xs:documentation>The operator to be used in the vehicle characteristic comparison operation.</xs:documentation> 
                </xs:annotation> 
            </xs:element> 
            <xs:element name="grossVehicleWeight" type="com:Tonnes" minOccurs="1" maxOccurs="1"> 
                <xs:annotation> 
                    <xs:documentation>The gross weight of the vehicle and its load, including any trailers.</xs:documentation> 
                </xs:annotation> 
            </xs:element> 
            <xs:element name="typeOfWeight" type="com:_WeightTypeEnum" minOccurs="1" maxOccurs="1"> 
                <xs:annotation> 
                    <xs:documentation>The meaning of the weight value</xs:documentation> 
                </xs:annotation> 
            </xs:element> 
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            <xs:element name="_grossWeightCharacteristicExtension" type="com:_ExtensionType" minOccurs="0" /> 
        </xs:sequence> 
    </xs:complexType> 
    <xs:complexType name="GroupOfVehiclesInvolved"> 
        <xs:annotation> 
            <xs:documentation>Group of the vehicles involved having common characteristics and/or status.</xs:documentation> 
        </xs:annotation> 
        <xs:sequence> 
            <xs:element name="numberOfVehicles" type="com:NonNegativeInteger" minOccurs="0" maxOccurs="1"> 
                <xs:annotation> 
                    <xs:documentation>The number of vehicles of this group that are involved.</xs:documentation> 
                </xs:annotation> 
            </xs:element> 
            <xs:element name="vehicleStatus" type="com:_VehicleStatusEnum" minOccurs="0" maxOccurs="1"> 
                <xs:annotation> 
                    <xs:documentation>Vehicle status.</xs:documentation> 
                </xs:annotation> 
            </xs:element> 
            <xs:element name="vehicleCharacteristics" type="com:VehicleCharacteristics" minOccurs="0" /> 
            <xs:element name="_groupOfVehiclesInvolvedExtension" type="com:_ExtensionType" minOccurs="0" /> 
        </xs:sequence> 
    </xs:complexType> 
    <xs:complexType name="HazardousMaterials"> 
        <xs:annotation> 
            <xs:documentation>Details of hazardous materials.</xs:documentation> 
        </xs:annotation> 
        <xs:sequence> 
            <xs:element name="chemicalName" type="com:MultilingualString" minOccurs="1" maxOccurs="1"> 
                <xs:annotation> 
                    <xs:documentation>The chemical name of the hazardous substance carried by the vehicle.</xs:documentation> 
                </xs:annotation> 
            </xs:element> 
            <xs:element name="dangerousGoodsFlashPoint" type="com:TemperatureCelsius" minOccurs="0" maxOccurs="1"> 
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                <xs:annotation> 
                    <xs:documentation>The temperature at which the vapour from a hazardous substance will ignite in air.</xs:documentation> 
                </xs:annotation> 
            </xs:element> 
            <xs:element name="dangerousGoodsRegulations" type="com:_DangerousGoodsRegulationsEnum" minOccurs="0" 
maxOccurs="1"> 
                <xs:annotation> 
                    <xs:documentation>The code defining the regulations, international or national, applicable for a means of 
transport.</xs:documentation> 
                </xs:annotation> 
            </xs:element> 
            <xs:element name="hazardCodeIdentification" type="com:String" minOccurs="0" maxOccurs="1"> 
                <xs:annotation> 
                    <xs:documentation>The dangerous goods description code.</xs:documentation> 
                </xs:annotation> 
            </xs:element> 
            <xs:element name="hazardCodeVersionNumber" type="com:NonNegativeInteger" minOccurs="0" maxOccurs="1"> 
                <xs:annotation> 
                    <xs:documentation>The version/revision number of date of issuance of the hazardous material code 
used.</xs:documentation> 
                </xs:annotation> 
            </xs:element> 
            <xs:element name="hazardSubstanceItemPageNumber" type="com:String" minOccurs="0" maxOccurs="1"> 
                <xs:annotation> 
                    <xs:documentation>A number giving additional hazard code classification of a goods item within the applicable dangerous 
goods regulation.</xs:documentation> 
                </xs:annotation> 
            </xs:element> 
            <xs:element name="tremCardNumber" type="com:String" minOccurs="0" maxOccurs="1"> 
                <xs:annotation> 
                    <xs:documentation>The identification of a transport emergency card giving advice for emergency 
actions.</xs:documentation> 
                </xs:annotation> 
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            </xs:element> 
            <xs:element name="undgNumber" type="com:String" minOccurs="0" maxOccurs="1"> 
                <xs:annotation> 
                    <xs:documentation>A unique serial number assigned within the United Nations to substances and articles contained in a list 
of the dangerous goods most commonly carried.</xs:documentation> 
                </xs:annotation> 
            </xs:element> 
            <xs:element name="volumeOfDangerousGoods" type="com:CubicMetres" minOccurs="0" maxOccurs="1"> 
                <xs:annotation> 
                    <xs:documentation>The volume of dangerous goods on the vehicle(s) reported in a traffic/travel 
situation.</xs:documentation> 
                </xs:annotation> 
            </xs:element> 
            <xs:element name="weightOfDangerousGoods" type="com:Tonnes" minOccurs="0" maxOccurs="1"> 
                <xs:annotation> 
                    <xs:documentation>The weight of dangerous goods on the vehicle(s) reported in a traffic/travel 
situation.</xs:documentation> 
                </xs:annotation> 
            </xs:element> 
            <xs:element name="_hazardousMaterialsExtension" type="com:_ExtensionType" minOccurs="0" /> 
        </xs:sequence> 
    </xs:complexType> 
    <xs:complexType name="HeaderInformation"> 
        <xs:annotation> 
            <xs:documentation>Management information relating to the data contained within a publication.</xs:documentation> 
        </xs:annotation> 
        <xs:sequence> 
            <xs:element name="confidentiality" type="com:_ConfidentialityValueEnum" minOccurs="0" maxOccurs="1"> 
                <xs:annotation> 
                    <xs:documentation>The extent to which the related information may be circulated, according to the recipient 
type.</xs:documentation> 
                </xs:annotation> 
            </xs:element> 
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            <xs:element name="allowedDeliveryChannel" type="com:_InformationDeliveryServicesEnum" minOccurs="0" 
maxOccurs="unbounded"> 
                <xs:annotation> 
                    <xs:documentation>The allowed delivery channel.</xs:documentation> 
                </xs:annotation> 
            </xs:element> 
            <xs:element name="informationStatus" type="com:_InformationStatusEnum" minOccurs="1" maxOccurs="1"> 
                <xs:annotation> 
                    <xs:documentation>The status of the related information (real, test, exercise ....).</xs:documentation> 
                </xs:annotation> 
            </xs:element> 
            <xs:element name="_headerInformationExtension" type="com:_ExtensionType" minOccurs="0" /> 
        </xs:sequence> 
    </xs:complexType> 
    <xs:complexType name="HeaviestAxleWeightCharacteristic"> 
        <xs:annotation> 
            <xs:documentation>Weight characteristic of the heaviest axle on the vehicle.</xs:documentation> 
        </xs:annotation> 
        <xs:sequence> 
            <xs:element name="comparisonOperator" type="com:_ComparisonOperatorEnum" minOccurs="1" maxOccurs="1"> 
                <xs:annotation> 
                    <xs:documentation>The operator to be used in the vehicle characteristic comparison operation.</xs:documentation> 
                </xs:annotation> 
            </xs:element> 
            <xs:element name="heaviestAxleWeight" type="com:Tonnes" minOccurs="1" maxOccurs="1"> 
                <xs:annotation> 
                    <xs:documentation>The weight of the heaviest axle on the vehicle.</xs:documentation> 
                </xs:annotation> 
            </xs:element> 
            <xs:element name="_heaviestAxleWeightCharacteristicExtension" type="com:_ExtensionType" minOccurs="0" /> 
        </xs:sequence> 
    </xs:complexType> 
    <xs:simpleType name="Hectopascal"> 
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        <xs:annotation> 
            <xs:documentation>A measure of pressure defined in hectopascal.</xs:documentation> 
        </xs:annotation> 
        <xs:restriction base="com:Float" /> 
    </xs:simpleType> 
    <xs:complexType name="HeightCharacteristic"> 
        <xs:annotation> 
            <xs:documentation>Height characteristic of a vehicle.</xs:documentation> 
        </xs:annotation> 
        <xs:sequence> 
            <xs:element name="comparisonOperator" type="com:_ComparisonOperatorEnum" minOccurs="1" maxOccurs="1"> 
                <xs:annotation> 
                    <xs:documentation>The operator to be used in the vehicle characteristic comparison operation.</xs:documentation> 
                </xs:annotation> 
            </xs:element> 
            <xs:element name="vehicleHeight" type="com:MetresAsFloat" minOccurs="1" maxOccurs="1"> 
                <xs:annotation> 
                    <xs:documentation>The height of the highest part, excluding antennae, of an individual vehicle above the road surface, in 
metres.</xs:documentation> 
                </xs:annotation> 
            </xs:element> 
            <xs:element name="_heightCharacteristicExtension" type="com:_ExtensionType" minOccurs="0" /> 
        </xs:sequence> 
    </xs:complexType> 
    <xs:complexType name="Humidity"> 
        <xs:annotation> 
            <xs:documentation>Details of atmospheric humidity.</xs:documentation> 
        </xs:annotation> 
        <xs:sequence> 
            <xs:element name="relativeHumidity" type="com:PercentageValue"> 
                <xs:annotation> 
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                    <xs:documentation>The amount of water vapour in the air, as a percentage of the amount of water vapour in saturated air at 
the same temperature and at atmospheric pressure. The measurement is taken between 1.5 and 2 m above the ground and behind a 
meteorological screen.</xs:documentation> 
                </xs:annotation> 
            </xs:element> 
            <xs:element name="_humidityExtension" type="com:_ExtensionType" minOccurs="0" /> 
        </xs:sequence> 
    </xs:complexType> 
    <xs:simpleType name="InformationDeliveryServicesEnum"> 
        <xs:annotation> 
            <xs:documentation>List of service channels or devices on which information or data exchanged can be 
delivered.</xs:documentation> 
        </xs:annotation> 
        <xs:restriction base="xs:string"> 
            <xs:enumeration value="anyGeneralDeliveryService"> 
                <xs:annotation> 
                    <xs:documentation>Includes any general delivery channel such as broadcast channels (e.g. radio, tv, RDS-TMC, TPEG 
services, etc.) or web publishing available to public or to specific users, depending on Service Provider policies.</xs:documentation> 
                </xs:annotation> 
            </xs:enumeration> 
            <xs:enumeration value="safetyServices"> 
                <xs:annotation> 
                    <xs:documentation>Specific services which deliver warning alerts to end users to enhance safety via any specific application 
available to drivers, including C-ITS services.</xs:documentation> 
                </xs:annotation> 
            </xs:enumeration> 
            <xs:enumeration value="vms"> 
                <xs:annotation> 
                    <xs:documentation>Variable Message Signs or any other visual roadside devices which information are accessible to drivers 
which aim to affect driving style improving safety and road network LoS.</xs:documentation> 
                </xs:annotation> 
            </xs:enumeration> 
            <xs:enumeration value="_extended" /> 
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        </xs:restriction> 
    </xs:simpleType> 
    <xs:simpleType name="InformationStatusEnum"> 
        <xs:annotation> 
            <xs:documentation>Status of the related information (i.e. real, test or exercise).</xs:documentation> 
        </xs:annotation> 
        <xs:restriction base="xs:string"> 
            <xs:enumeration value="real"> 
                <xs:annotation> 
                    <xs:documentation>The information is real. It is not a test or exercise.</xs:documentation> 
                </xs:annotation> 
            </xs:enumeration> 
            <xs:enumeration value="securityExercise"> 
                <xs:annotation> 
                    <xs:documentation>The information is part of an exercise which is for testing security.</xs:documentation> 
                </xs:annotation> 
            </xs:enumeration> 
            <xs:enumeration value="technicalExercise"> 
                <xs:annotation> 
                    <xs:documentation>The information is part of an exercise which includes tests of associated technical 
subsystems.</xs:documentation> 
                </xs:annotation> 
            </xs:enumeration> 
            <xs:enumeration value="test"> 
                <xs:annotation> 
                    <xs:documentation>The information is part of a test for checking the exchange of this type of 
information.</xs:documentation> 
                </xs:annotation> 
            </xs:enumeration> 
            <xs:enumeration value="_extended" /> 
        </xs:restriction> 
    </xs:simpleType> 
    <xs:simpleType name="InstanceOfDayEnum"> 
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        <xs:annotation> 
            <xs:documentation>Instances of a day of the week in a month</xs:documentation> 
        </xs:annotation> 
        <xs:restriction base="xs:string"> 
            <xs:enumeration value="firstInstance"> 
                <xs:annotation> 
                    <xs:documentation>First instance of specified day of week in month.</xs:documentation> 
                </xs:annotation> 
            </xs:enumeration> 
            <xs:enumeration value="secondInstance"> 
                <xs:annotation> 
                    <xs:documentation>Second instance of specified day of week in month.</xs:documentation> 
                </xs:annotation> 
            </xs:enumeration> 
            <xs:enumeration value="thirdInstance"> 
                <xs:annotation> 
                    <xs:documentation>Third instance of specified day of week in month.</xs:documentation> 
                </xs:annotation> 
            </xs:enumeration> 
            <xs:enumeration value="fourthInstance"> 
                <xs:annotation> 
                    <xs:documentation>Fourth instance of specified day of week in month.</xs:documentation> 
                </xs:annotation> 
            </xs:enumeration> 
            <xs:enumeration value="fifthInstance"> 
                <xs:annotation> 
                    <xs:documentation>Fifth instance of specified day of week in month.</xs:documentation> 
                </xs:annotation> 
            </xs:enumeration> 
            <xs:enumeration value="lastInstance"> 
                <xs:annotation> 
                    <xs:documentation>Last instance of specified day of week in month (regardless its actual instance 
number).</xs:documentation> 
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                </xs:annotation> 
            </xs:enumeration> 
            <xs:enumeration value="_extended" /> 
        </xs:restriction> 
    </xs:simpleType> 
    <xs:complexType name="InstanceOfDayWithinMonth"> 
        <xs:annotation> 
            <xs:documentation>Specification of periods defined by the instance of a specific weekday within a month (e.g. 3rd Tuesday in 
May)</xs:documentation> 
        </xs:annotation> 
        <xs:complexContent> 
            <xs:extension base="com:DayWeekMonth"> 
                <xs:sequence> 
                    <xs:element name="applicableInstanceOfDayWithinMonth" type="com:_InstanceOfDayEnum" minOccurs="1" 
maxOccurs="5"> 
                        <xs:annotation> 
                            <xs:documentation>The specified integer instance of the specified applicable day within a month.</xs:documentation> 
                        </xs:annotation> 
                    </xs:element> 
                    <xs:element name="_instanceOfDayWithinMonthExtension" type="com:_ExtensionType" minOccurs="0" /> 
                </xs:sequence> 
            </xs:extension> 
        </xs:complexContent> 
    </xs:complexType> 
    <xs:simpleType name="Integer"> 
        <xs:annotation> 
            <xs:documentation>An integer number whose value space is the set {-2147483648, -2147483647, -2147483646, ..., -2, -1, 0, 1, 
2, ..., 2147483645, 2147483646, 2147483647}.</xs:documentation> 
        </xs:annotation> 
        <xs:restriction base="xs:integer" /> 
    </xs:simpleType> 
    <xs:complexType name="IntegerMetreDistanceValue"> 
        <xs:annotation> 
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            <xs:documentation>A measured or calculated value of distance in whole metres.</xs:documentation> 
        </xs:annotation> 
        <xs:complexContent> 
            <xs:extension base="com:DataValue"> 
                <xs:sequence> 
                    <xs:element name="integerMetreDistance" type="com:MetresAsNonNegativeInteger" minOccurs="1" maxOccurs="1"> 
                        <xs:annotation> 
                            <xs:documentation>A value of distance expressed in metres in a non-negative integer format.</xs:documentation> 
                        </xs:annotation> 
                    </xs:element> 
                    <xs:element name="_integerMetreDistanceValueExtension" type="com:_ExtensionType" minOccurs="0" /> 
                </xs:sequence> 
            </xs:extension> 
        </xs:complexContent> 
    </xs:complexType> 
    <xs:simpleType name="IntensityKilogramsPerSquareMetre"> 
        <xs:annotation> 
            <xs:documentation>A measure of the quantity of application of a substance to an area defined in kilograms per square 
metre.</xs:documentation> 
        </xs:annotation> 
        <xs:restriction base="com:Float" /> 
    </xs:simpleType> 
    <xs:simpleType name="IntensityMillimetresPerHour"> 
        <xs:annotation> 
            <xs:documentation>A measure of precipitation intensity defined in millimetres per hour.</xs:documentation> 
        </xs:annotation> 
        <xs:restriction base="com:Float" /> 
    </xs:simpleType> 
    <xs:complexType name="InternationalIdentifier"> 
        <xs:annotation> 
            <xs:documentation>An identifier/name whose range is specific to the particular country.</xs:documentation> 
        </xs:annotation> 
        <xs:sequence> 
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            <xs:element name="country" type="com:CountryCode" minOccurs="1" maxOccurs="1"> 
                <xs:annotation> 
                    <xs:documentation>EN ISO 3166-1 two-character country code.</xs:documentation> 
                </xs:annotation> 
            </xs:element> 
            <xs:element name="nationalIdentifier" type="com:String" minOccurs="1" maxOccurs="1"> 
                <xs:annotation> 
                    <xs:documentation>Identifier or name unique within the specified country.</xs:documentation> 
                </xs:annotation> 
            </xs:element> 
            <xs:element name="_internationalIdentifierExtension" type="com:_ExtensionType" minOccurs="0" /> 
        </xs:sequence> 
    </xs:complexType> 
    <xs:complexType name="KilogramsConcentrationValue"> 
        <xs:annotation> 
            <xs:documentation>A measured or calculated value of concentration of a substance in kilograms per unit 
volume.</xs:documentation> 
        </xs:annotation> 
        <xs:complexContent> 
            <xs:extension base="com:DataValue"> 
                <xs:sequence> 
                    <xs:element name="kilogramsConcentration" type="com:ConcentrationKilogramsPerCubicMetre" minOccurs="1" 
maxOccurs="1"> 
                        <xs:annotation> 
                            <xs:documentation>A value defining the amount of a substance in a given volume (concentration) expressed in 
kilograms per cubic metre.</xs:documentation> 
                        </xs:annotation> 
                    </xs:element> 
                    <xs:element name="_kilogramsConcentrationValueExtension" type="com:_ExtensionType" minOccurs="0" /> 
                </xs:sequence> 
            </xs:extension> 
        </xs:complexContent> 
    </xs:complexType> 
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    <xs:simpleType name="KilometresPerHour"> 
        <xs:annotation> 
            <xs:documentation>A measure of speed defined in kilometres per hour.</xs:documentation> 
        </xs:annotation> 
        <xs:restriction base="com:Float" /> 
    </xs:simpleType> 
    <xs:simpleType name="Language"> 
        <xs:annotation> 
            <xs:documentation>A language datatype, identifies a specified language by an ISO 639-1 2-alpha code.</xs:documentation> 
        </xs:annotation> 
        <xs:restriction base="xs:language" /> 
    </xs:simpleType> 
    <xs:complexType name="LengthCharacteristic"> 
        <xs:annotation> 
            <xs:documentation>Length characteristic of a vehicle.</xs:documentation> 
        </xs:annotation> 
        <xs:sequence> 
            <xs:element name="comparisonOperator" type="com:_ComparisonOperatorEnum" minOccurs="1" maxOccurs="1"> 
                <xs:annotation> 
                    <xs:documentation>The operator to be used in the vehicle characteristic comparison operation.</xs:documentation> 
                </xs:annotation> 
            </xs:element> 
            <xs:element name="vehicleLength" type="com:MetresAsFloat" minOccurs="1" maxOccurs="1"> 
                <xs:annotation> 
                    <xs:documentation>The overall distance between the front and back of an individual vehicle, including the length of any 
trailers, couplings, embedded features etc.</xs:documentation> 
                </xs:annotation> 
            </xs:element> 
            <xs:element name="_lengthCharacteristicExtension" type="com:_ExtensionType" minOccurs="0" /> 
        </xs:sequence> 
    </xs:complexType> 
    <xs:simpleType name="LoadTypeEnum"> 
        <xs:annotation> 
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            <xs:documentation>Types of load carried by a vehicle.</xs:documentation> 
        </xs:annotation> 
        <xs:restriction base="xs:string"> 
            <xs:enumeration value="abnormalLoad"> 
                <xs:annotation> 
                    <xs:documentation>A load that exceeds normal vehicle dimensions in terms of height, length, width, gross vehicle weight or 
axle weight or any combination of these. Generally termed an "abnormal load".</xs:documentation> 
                </xs:annotation> 
            </xs:enumeration> 
            <xs:enumeration value="ammunition"> 
                <xs:annotation> 
                    <xs:documentation>Ammunition.</xs:documentation> 
                </xs:annotation> 
            </xs:enumeration> 
            <xs:enumeration value="chemicals"> 
                <xs:annotation> 
                    <xs:documentation>Chemicals of unspecified type.</xs:documentation> 
                </xs:annotation> 
            </xs:enumeration> 
            <xs:enumeration value="combustibleMaterials"> 
                <xs:annotation> 
                    <xs:documentation>Combustible materials of unspecified type.</xs:documentation> 
                </xs:annotation> 
            </xs:enumeration> 
            <xs:enumeration value="corrosiveMaterials"> 
                <xs:annotation> 
                    <xs:documentation>Corrosive materials of unspecified type.</xs:documentation> 
                </xs:annotation> 
            </xs:enumeration> 
            <xs:enumeration value="debris"> 
                <xs:annotation> 
                    <xs:documentation>Debris of unspecified type.</xs:documentation> 
                </xs:annotation> 
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            </xs:enumeration> 
            <xs:enumeration value="empty"> 
                <xs:annotation> 
                    <xs:documentation>No load.</xs:documentation> 
                </xs:annotation> 
            </xs:enumeration> 
            <xs:enumeration value="explosiveMaterials"> 
                <xs:annotation> 
                    <xs:documentation>Explosive materials of unspecified type.</xs:documentation> 
                </xs:annotation> 
            </xs:enumeration> 
            <xs:enumeration value="extraHighLoad"> 
                <xs:annotation> 
                    <xs:documentation>A load of exceptional height.</xs:documentation> 
                </xs:annotation> 
            </xs:enumeration> 
            <xs:enumeration value="extraLongLoad"> 
                <xs:annotation> 
                    <xs:documentation>A load of exceptional length.</xs:documentation> 
                </xs:annotation> 
            </xs:enumeration> 
            <xs:enumeration value="extraWideLoad"> 
                <xs:annotation> 
                    <xs:documentation>A load of exceptional width.</xs:documentation> 
                </xs:annotation> 
            </xs:enumeration> 
            <xs:enumeration value="fuel"> 
                <xs:annotation> 
                    <xs:documentation>Fuel of unspecified type.</xs:documentation> 
                </xs:annotation> 
            </xs:enumeration> 
            <xs:enumeration value="glass"> 
                <xs:annotation> 
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                    <xs:documentation>Glass.</xs:documentation> 
                </xs:annotation> 
            </xs:enumeration> 
            <xs:enumeration value="goods"> 
                <xs:annotation> 
                    <xs:documentation>Any goods of a commercial nature.</xs:documentation> 
                </xs:annotation> 
            </xs:enumeration> 
            <xs:enumeration value="hazardousMaterials"> 
                <xs:annotation> 
                    <xs:documentation>Materials classed as being of a hazardous nature.</xs:documentation> 
                </xs:annotation> 
            </xs:enumeration> 
            <xs:enumeration value="liquid"> 
                <xs:annotation> 
                    <xs:documentation>Liquid of an unspecified nature.</xs:documentation> 
                </xs:annotation> 
            </xs:enumeration> 
            <xs:enumeration value="livestock"> 
                <xs:annotation> 
                    <xs:documentation>Livestock.</xs:documentation> 
                </xs:annotation> 
            </xs:enumeration> 
            <xs:enumeration value="materials"> 
                <xs:annotation> 
                    <xs:documentation>General materials of unspecified type.</xs:documentation> 
                </xs:annotation> 
            </xs:enumeration> 
            <xs:enumeration value="materialsDangerousForPeople"> 
                <xs:annotation> 
                    <xs:documentation>Materials classed as being of a danger to people or animals.</xs:documentation> 
                </xs:annotation> 
            </xs:enumeration> 
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            <xs:enumeration value="materialsDangerousForTheEnvironment"> 
                <xs:annotation> 
                    <xs:documentation>Materials classed as being potentially dangerous to the environment.</xs:documentation> 
                </xs:annotation> 
            </xs:enumeration> 
            <xs:enumeration value="materialsDangerousForWater"> 
                <xs:annotation> 
                    <xs:documentation>Materials classed as being dangerous when exposed to water (e.g. materials which may react 
exothermically with water).</xs:documentation> 
                </xs:annotation> 
            </xs:enumeration> 
            <xs:enumeration value="oil"> 
                <xs:annotation> 
                    <xs:documentation>Oil.</xs:documentation> 
                </xs:annotation> 
            </xs:enumeration> 
            <xs:enumeration value="ordinary"> 
                <xs:annotation> 
                    <xs:documentation>Materials that present limited environmental or health risk. Non-combustible, non-toxic, non-
corrosive.</xs:documentation> 
                </xs:annotation> 
            </xs:enumeration> 
            <xs:enumeration value="perishableProducts"> 
                <xs:annotation> 
                    <xs:documentation>Products or produce that will significantly degrade in quality or freshness over a short period of 
time.</xs:documentation> 
                </xs:annotation> 
            </xs:enumeration> 
            <xs:enumeration value="petrol"> 
                <xs:annotation> 
                    <xs:documentation>Petrol or petroleum.</xs:documentation> 
                </xs:annotation> 
            </xs:enumeration> 
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            <xs:enumeration value="pharmaceuticalMaterials"> 
                <xs:annotation> 
                    <xs:documentation>Pharmaceutical materials.</xs:documentation> 
                </xs:annotation> 
            </xs:enumeration> 
            <xs:enumeration value="radioactiveMaterials"> 
                <xs:annotation> 
                    <xs:documentation>Materials that emit significant quantities of electro-magnetic radiation that may present a risk to people, 
animals or the environment.</xs:documentation> 
                </xs:annotation> 
            </xs:enumeration> 
            <xs:enumeration value="refrigeratedGoods"> 
                <xs:annotation> 
                    <xs:documentation>Refrigerated goods.</xs:documentation> 
                </xs:annotation> 
            </xs:enumeration> 
            <xs:enumeration value="refuse"> 
                <xs:annotation> 
                    <xs:documentation>Refuse.</xs:documentation> 
                </xs:annotation> 
            </xs:enumeration> 
            <xs:enumeration value="toxicMaterials"> 
                <xs:annotation> 
                    <xs:documentation>Materials of a toxic nature which may damage the environment or endanger public 
health.</xs:documentation> 
                </xs:annotation> 
            </xs:enumeration> 
            <xs:enumeration value="vehicles"> 
                <xs:annotation> 
                    <xs:documentation>Vehicles of any type which are being transported.</xs:documentation> 
                </xs:annotation> 
            </xs:enumeration> 
            <xs:enumeration value="other"> 
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                <xs:annotation> 
                    <xs:documentation>Other than as defined in this enumeration.</xs:documentation> 
                </xs:annotation> 
            </xs:enumeration> 
            <xs:enumeration value="_extended" /> 
        </xs:restriction> 
    </xs:simpleType> 
    <xs:simpleType name="LongString"> 
        <xs:annotation> 
            <xs:documentation>A character string with no specified length limit, whose value space is the set of finite-length sequences of 
characters. Every character has a corresponding Universal Character Set code point (as defined in ISO/IEC 10646), which is an 
integer.</xs:documentation> 
        </xs:annotation> 
        <xs:restriction base="xs:string" /> 
    </xs:simpleType> 
    <xs:simpleType name="LowEmissionLevelEnum"> 
        <xs:annotation> 
            <xs:documentation>The emission level of a vehicle.</xs:documentation> 
        </xs:annotation> 
        <xs:restriction base="xs:string"> 
            <xs:enumeration value="lowLevelEmission"> 
                <xs:annotation> 
                    <xs:documentation>Vehicles with low level emission.</xs:documentation> 
                </xs:annotation> 
            </xs:enumeration> 
            <xs:enumeration value="freeOfEmission"> 
                <xs:annotation> 
                    <xs:documentation>Only vehicles that do not produce emissions (e.g. electric driven). Hybrid driven cars are allowed, when 
they switch to emission free mode within the considered situation.</xs:documentation> 
                </xs:annotation> 
            </xs:enumeration> 
            <xs:enumeration value="_extended" /> 
        </xs:restriction> 
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    </xs:simpleType> 
    <xs:simpleType name="MetresAsFloat"> 
        <xs:annotation> 
            <xs:documentation>A measure of distance defined in metres in a floating point format.</xs:documentation> 
        </xs:annotation> 
        <xs:restriction base="com:Float" /> 
    </xs:simpleType> 
    <xs:simpleType name="MetresAsNonNegativeInteger"> 
        <xs:annotation> 
            <xs:documentation>A measure of distance defined in metres in a non negative integer format.</xs:documentation> 
        </xs:annotation> 
        <xs:restriction base="com:NonNegativeInteger" /> 
    </xs:simpleType> 
    <xs:simpleType name="MetresPerSecond"> 
        <xs:annotation> 
            <xs:documentation>A measure of speed defined in metres per second.</xs:documentation> 
        </xs:annotation> 
        <xs:restriction base="com:Float" /> 
    </xs:simpleType> 
    <xs:complexType name="MicrogramsConcentrationValue"> 
        <xs:annotation> 
            <xs:documentation>A measured or calculated value of concentration of a substance in micrograms per unit 
volume.</xs:documentation> 
        </xs:annotation> 
        <xs:complexContent> 
            <xs:extension base="com:DataValue"> 
                <xs:sequence> 
                    <xs:element name="microgramsConcentration" type="com:ConcentrationMicrogramsPerCubicMetre" minOccurs="1" 
maxOccurs="1"> 
                        <xs:annotation> 
                            <xs:documentation>A value of the amount of a substance in a given volume (concentration) expressed in µg/m3 
(micrograms/cubic metre).</xs:documentation> 
                        </xs:annotation> 
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                    </xs:element> 
                    <xs:element name="_microgramsConcentrationValueExtension" type="com:_ExtensionType" minOccurs="0" /> 
                </xs:sequence> 
            </xs:extension> 
        </xs:complexContent> 
    </xs:complexType> 
    <xs:simpleType name="MonthOfYearEnum"> 
        <xs:annotation> 
            <xs:documentation>A list of the months of the year.</xs:documentation> 
        </xs:annotation> 
        <xs:restriction base="xs:string"> 
            <xs:enumeration value="january"> 
                <xs:annotation> 
                    <xs:documentation>The month of January.</xs:documentation> 
                </xs:annotation> 
            </xs:enumeration> 
            <xs:enumeration value="february"> 
                <xs:annotation> 
                    <xs:documentation>The month of February.</xs:documentation> 
                </xs:annotation> 
            </xs:enumeration> 
            <xs:enumeration value="march"> 
                <xs:annotation> 
                    <xs:documentation>The month of March.</xs:documentation> 
                </xs:annotation> 
            </xs:enumeration> 
            <xs:enumeration value="april"> 
                <xs:annotation> 
                    <xs:documentation>The month of April.</xs:documentation> 
                </xs:annotation> 
            </xs:enumeration> 
            <xs:enumeration value="may"> 
                <xs:annotation> 
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                    <xs:documentation>The month of May.</xs:documentation> 
                </xs:annotation> 
            </xs:enumeration> 
            <xs:enumeration value="june"> 
                <xs:annotation> 
                    <xs:documentation>The month of June.</xs:documentation> 
                </xs:annotation> 
            </xs:enumeration> 
            <xs:enumeration value="july"> 
                <xs:annotation> 
                    <xs:documentation>The month of July.</xs:documentation> 
                </xs:annotation> 
            </xs:enumeration> 
            <xs:enumeration value="august"> 
                <xs:annotation> 
                    <xs:documentation>The month of August.</xs:documentation> 
                </xs:annotation> 
            </xs:enumeration> 
            <xs:enumeration value="september"> 
                <xs:annotation> 
                    <xs:documentation>The month of September.</xs:documentation> 
                </xs:annotation> 
            </xs:enumeration> 
            <xs:enumeration value="october"> 
                <xs:annotation> 
                    <xs:documentation>The month of October.</xs:documentation> 
                </xs:annotation> 
            </xs:enumeration> 
            <xs:enumeration value="november"> 
                <xs:annotation> 
                    <xs:documentation>The month of November.</xs:documentation> 
                </xs:annotation> 
            </xs:enumeration> 
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            <xs:enumeration value="december"> 
                <xs:annotation> 
                    <xs:documentation>The month of December.</xs:documentation> 
                </xs:annotation> 
            </xs:enumeration> 
            <xs:enumeration value="_extended" /> 
        </xs:restriction> 
    </xs:simpleType> 
    <xs:complexType name="MultilingualString"> 
        <xs:sequence> 
            <xs:element name="values"> 
                <xs:complexType> 
                    <xs:sequence> 
                        <xs:element name="value" type="com:MultilingualStringValue" maxOccurs="unbounded" /> 
                    </xs:sequence> 
                </xs:complexType> 
            </xs:element> 
        </xs:sequence> 
    </xs:complexType> 
    <xs:complexType name="MultilingualStringValue"> 
        <xs:simpleContent> 
            <xs:extension base="com: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:complexType name="NamedArea" abstract="true"> 
        <xs:annotation> 
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            <xs:documentation>An abstract hook class to hook in a model for a named area.</xs:documentation> 
        </xs:annotation> 
        <xs:sequence> 
            <xs:element name="_namedAreaExtension" type="com:_ExtensionType" minOccurs="0" /> 
        </xs:sequence> 
    </xs:complexType> 
    <xs:simpleType name="NonNegativeInteger"> 
        <xs:annotation> 
            <xs:documentation>An integer number whose value space is the set {0, 1, 2, ..., 2147483645, 2147483646, 
2147483647}.</xs:documentation> 
        </xs:annotation> 
        <xs:restriction base="xs:nonNegativeInteger" /> 
    </xs:simpleType> 
    <xs:complexType name="NumberOfAxlesCharacteristic"> 
        <xs:annotation> 
            <xs:documentation>Number of axles characteristic of a vehicle.</xs:documentation> 
        </xs:annotation> 
        <xs:sequence> 
            <xs:element name="comparisonOperator" type="com:_ComparisonOperatorEnum" minOccurs="1" maxOccurs="1"> 
                <xs:annotation> 
                    <xs:documentation>The operator to be used in the vehicle characteristic comparison operation.</xs:documentation> 
                </xs:annotation> 
            </xs:element> 
            <xs:element name="numberOfAxles" type="com:NonNegativeInteger" minOccurs="1" maxOccurs="1"> 
                <xs:annotation> 
                    <xs:documentation>The total number of axles of an individual vehicle.</xs:documentation> 
                </xs:annotation> 
            </xs:element> 
            <xs:element name="_numberOfAxlesCharacteristicExtension" type="com:_ExtensionType" minOccurs="0" /> 
        </xs:sequence> 
    </xs:complexType> 
    <xs:complexType name="OverallPeriod"> 
        <xs:annotation> 
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            <xs:documentation>A continuous or discontinuous period of validity defined by overall bounding start and end times and the 
possible intersection of valid periods (potentially recurring) with the complement of exception periods (also potentially 
recurring).</xs:documentation> 
        </xs:annotation> 
        <xs:sequence> 
            <xs:element name="overallStartTime" type="com:DateTime" minOccurs="1" maxOccurs="1"> 
                <xs:annotation> 
                    <xs:documentation>Start of bounding period of validity defined by date and time.</xs:documentation> 
                </xs:annotation> 
            </xs:element> 
            <xs:element name="overallEndTime" type="com:DateTime" minOccurs="0" maxOccurs="1"> 
                <xs:annotation> 
                    <xs:documentation>End of bounding period of validity defined by date and time.</xs:documentation> 
                </xs:annotation> 
            </xs:element> 
            <xs:element name="validPeriod" type="com:Period" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> 
                <xs:annotation> 
                    <xs:documentation>A single time period, a recurring time period or a set of different recurring time periods during which 
validity is true.</xs:documentation> 
                </xs:annotation> 
            </xs:element> 
            <xs:element name="exceptionPeriod" type="com:Period" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> 
                <xs:annotation> 
                    <xs:documentation>A single time period, a recurring time period or a set of different recurring time periods during which 
validity is false.</xs:documentation> 
                </xs:annotation> 
            </xs:element> 
            <xs:element name="_overallPeriodExtension" type="com:_ExtensionType" minOccurs="0" /> 
        </xs:sequence> 
    </xs:complexType> 
    <xs:complexType name="PayloadPublication" abstract="true"> 
        <xs:annotation> 
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            <xs:documentation>A payload publication of traffic related information or associated management information created at a 
specific point in time that can be exchanged via a DATEX II interface.</xs:documentation> 
        </xs:annotation> 
        <xs:sequence> 
            <xs:element name="feedDescription" type="com:MultilingualString" minOccurs="0" maxOccurs="1"> 
                <xs:annotation> 
                    <xs:documentation>A description of the information which is to be found in the publications originating from the particular 
feed (URL).</xs:documentation> 
                </xs:annotation> 
            </xs:element> 
            <xs:element name="feedType" type="com:String" minOccurs="0" maxOccurs="1"> 
                <xs:annotation> 
                    <xs:documentation>A classification of the information which is to be found in the publications originating from the particular 
feed.</xs:documentation> 
                </xs:annotation> 
            </xs:element> 
            <xs:element name="publicationTime" type="com:DateTime" minOccurs="1" maxOccurs="1"> 
                <xs:annotation> 
                    <xs:documentation>Date/time at which the payload publication was created.</xs:documentation> 
                </xs:annotation> 
            </xs:element> 
            <xs:element name="publicationCreator" type="com:InternationalIdentifier" /> 
            <xs:element name="_payloadPublicationExtension" type="com:_ExtensionType" minOccurs="0" /> 
        </xs:sequence> 
        <xs:attribute name="lang" type="com:Language" use="required"> 
            <xs:annotation> 
                <xs:documentation>The default language used throughout the payload publication.</xs:documentation> 
            </xs:annotation> 
        </xs:attribute> 
        <xs:attribute name="modelBaseVersion" type="xs:string" use="required" fixed="3" /> 
        <xs:attribute name="extensionName" type="xs:string" use="optional" /> 
        <xs:attribute name="extensionVersion" type="xs:string" use="optional" /> 
        <xs:attribute name="profileName" type="xs:string" use="optional" /> 
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        <xs:attribute name="profileVersion" type="xs:string" use="optional" /> 
    </xs:complexType> 
    <xs:simpleType name="Percentage"> 
        <xs:annotation> 
            <xs:documentation>A measure of percentage.</xs:documentation> 
        </xs:annotation> 
        <xs:restriction base="com:Float" /> 
    </xs:simpleType> 
    <xs:complexType name="PercentageValue"> 
        <xs:annotation> 
            <xs:documentation>A measured or calculated value expressed as a percentage.</xs:documentation> 
        </xs:annotation> 
        <xs:complexContent> 
            <xs:extension base="com:DataValue"> 
                <xs:sequence> 
                    <xs:element name="percentage" type="com:Percentage" minOccurs="1" maxOccurs="1"> 
                        <xs:annotation> 
                            <xs:documentation>A value expressed as a percentage.</xs:documentation> 
                        </xs:annotation> 
                    </xs:element> 
                    <xs:element name="_percentageValueExtension" type="com:_ExtensionType" minOccurs="0" /> 
                </xs:sequence> 
            </xs:extension> 
        </xs:complexContent> 
    </xs:complexType> 
    <xs:complexType name="Period"> 
        <xs:annotation> 
            <xs:documentation>A continuous time period or a set of discontinuous time periods defined by the intersection of a set of criteria 
all within an overall delimiting interval.</xs:documentation> 
        </xs:annotation> 
        <xs:sequence> 
            <xs:element name="startOfPeriod" type="com:DateTime" minOccurs="0" maxOccurs="1"> 
                <xs:annotation> 
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                    <xs:documentation>Start of period.</xs:documentation> 
                </xs:annotation> 
            </xs:element> 
            <xs:element name="endOfPeriod" type="com:DateTime" minOccurs="0" maxOccurs="1"> 
                <xs:annotation> 
                    <xs:documentation>End of a period.</xs:documentation> 
                </xs:annotation> 
            </xs:element> 
            <xs:element name="periodName" type="com:MultilingualString" minOccurs="0" maxOccurs="1"> 
                <xs:annotation> 
                    <xs:documentation>The name of the period.</xs:documentation> 
                </xs:annotation> 
            </xs:element> 
            <xs:element name="recurringTimePeriodOfDay" type="com:TimePeriodOfDay" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> 
                <xs:annotation> 
                    <xs:documentation>A recurring period of a day.</xs:documentation> 
                </xs:annotation> 
            </xs:element> 
            <xs:element name="recurringDayWeekMonthPeriod" type="com:DayWeekMonth" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> 
                <xs:annotation> 
                    <xs:documentation>A recurring period defined in terms of days of the week, weeks of the month and months of the year. 
</xs:documentation> 
                </xs:annotation> 
            </xs:element> 
            <xs:element name="recurringSpecialDay" type="com:SpecialDay" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> 
                <xs:annotation> 
                    <xs:documentation>A recurring period in terms of special days.</xs:documentation> 
                </xs:annotation> 
            </xs:element> 
            <xs:element name="_periodExtension" type="com:_ExtensionType" minOccurs="0" /> 
        </xs:sequence> 
    </xs:complexType> 
    <xs:simpleType name="PollutantTypeEnum"> 
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        <xs:annotation> 
            <xs:documentation>Types of pollutant that can be measured in the atmosphere.</xs:documentation> 
        </xs:annotation> 
        <xs:restriction base="xs:string"> 
            <xs:enumeration value="benzeneTolueneXylene"> 
                <xs:annotation> 
                    <xs:documentation>Benzene, toluene or xylene.</xs:documentation> 
                </xs:annotation> 
            </xs:enumeration> 
            <xs:enumeration value="carbonMonoxide"> 
                <xs:annotation> 
                    <xs:documentation>Carbon monoxide.</xs:documentation> 
                </xs:annotation> 
            </xs:enumeration> 
            <xs:enumeration value="lead"> 
                <xs:annotation> 
                    <xs:documentation>Lead.</xs:documentation> 
                </xs:annotation> 
            </xs:enumeration> 
            <xs:enumeration value="methane"> 
                <xs:annotation> 
                    <xs:documentation>Methane.</xs:documentation> 
                </xs:annotation> 
            </xs:enumeration> 
            <xs:enumeration value="nitricOxide"> 
                <xs:annotation> 
                    <xs:documentation>Nitric oxide.</xs:documentation> 
                </xs:annotation> 
            </xs:enumeration> 
            <xs:enumeration value="nitrogenDioxide"> 
                <xs:annotation> 
                    <xs:documentation>Nitrogen dioxide.</xs:documentation> 
                </xs:annotation> 
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            </xs:enumeration> 
            <xs:enumeration value="nitrogenMonoxide"> 
                <xs:annotation> 
                    <xs:documentation>Nitrogen monoxide.</xs:documentation> 
                </xs:annotation> 
            </xs:enumeration> 
            <xs:enumeration value="nitrogenOxides"> 
                <xs:annotation> 
                    <xs:documentation>Nitrogen oxides.</xs:documentation> 
                </xs:annotation> 
            </xs:enumeration> 
            <xs:enumeration value="nonMethaneHydrocarbons"> 
                <xs:annotation> 
                    <xs:documentation>Non-methane hydrocarbons.</xs:documentation> 
                </xs:annotation> 
            </xs:enumeration> 
            <xs:enumeration value="ozone"> 
                <xs:annotation> 
                    <xs:documentation>Ozone.</xs:documentation> 
                </xs:annotation> 
            </xs:enumeration> 
            <xs:enumeration value="particulates10"> 
                <xs:annotation> 
                    <xs:documentation>Particulate matter which passes through a size-selective inlet with a 50% cut-off efficiency at an 
aerodynamic diameter of 10 µm (micrometres).</xs:documentation> 
                </xs:annotation> 
            </xs:enumeration> 
            <xs:enumeration value="polycyclicAromaticHydrocarbons"> 
                <xs:annotation> 
                    <xs:documentation>Polycyclic aromatic hydrocarbons.</xs:documentation> 
                </xs:annotation> 
            </xs:enumeration> 
            <xs:enumeration value="primaryParticulate"> 
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                <xs:annotation> 
                    <xs:documentation>Primary particulate particles.</xs:documentation> 
                </xs:annotation> 
            </xs:enumeration> 
            <xs:enumeration value="sulphurDioxide"> 
                <xs:annotation> 
                    <xs:documentation>Sulphur dioxide.</xs:documentation> 
                </xs:annotation> 
            </xs:enumeration> 
            <xs:enumeration value="totalHydrocarbons"> 
                <xs:annotation> 
                    <xs:documentation>Total hydrocarbons, i.e. including methane and non-methane.</xs:documentation> 
                </xs:annotation> 
            </xs:enumeration> 
            <xs:enumeration value="_extended" /> 
        </xs:restriction> 
    </xs:simpleType> 
    <xs:complexType name="Pollution"> 
        <xs:annotation> 
            <xs:documentation>Details of atmospheric pollution.</xs:documentation> 
        </xs:annotation> 
        <xs:sequence> 
            <xs:element name="pollutantType" type="com:_PollutantTypeEnum" minOccurs="1" maxOccurs="1"> 
                <xs:annotation> 
                    <xs:documentation>The type of pollutant in the air.</xs:documentation> 
                </xs:annotation> 
            </xs:element> 
            <xs:element name="pollutantConcentration" type="com:MicrogramsConcentrationValue" minOccurs="0"> 
                <xs:annotation> 
                    <xs:documentation>The average concentration of the pollutant in the air.</xs:documentation> 
                </xs:annotation> 
            </xs:element> 
            <xs:element name="_pollutionExtension" type="com:_ExtensionType" minOccurs="0" /> 
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        </xs:sequence> 
    </xs:complexType> 
    <xs:complexType name="PrecipitationDetail"> 
        <xs:annotation> 
            <xs:documentation>Details of precipitation (rain, snow etc.).</xs:documentation> 
        </xs:annotation> 
        <xs:sequence> 
            <xs:element name="precipitationType" type="com:_PrecipitationTypeEnum" minOccurs="0" maxOccurs="1"> 
                <xs:annotation> 
                    <xs:documentation>The type of precipitation which is affecting the driving conditions.</xs:documentation> 
                </xs:annotation> 
            </xs:element> 
            <xs:element name="precipitationIntensityGrade" type="com:_PrecipitationIntensityEnum" minOccurs="0" maxOccurs="1"> 
                <xs:annotation> 
                    <xs:documentation>The intensity of precipitation expressed by enumerated value,</xs:documentation> 
                </xs:annotation> 
            </xs:element> 
            <xs:element name="precipitationIntensity" type="com:PrecipitationIntensityValue" minOccurs="0"> 
                <xs:annotation> 
                    <xs:documentation>The height of the precipitation received per unit time.</xs:documentation> 
                </xs:annotation> 
            </xs:element> 
            <xs:element name="depositionDepth" type="com:FloatingPointMetreDistanceValue" minOccurs="0"> 
                <xs:annotation> 
                    <xs:documentation>The equivalent depth of the water layer resulting from precipitation or deposition on a non-porous 
horizontal surface. Non liquid precipitation is considered as melted in water form.</xs:documentation> 
                </xs:annotation> 
            </xs:element> 
            <xs:element name="_precipitationDetailExtension" type="com:_ExtensionType" minOccurs="0" /> 
        </xs:sequence> 
    </xs:complexType> 
    <xs:simpleType name="PrecipitationIntensityEnum"> 
        <xs:annotation> 
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            <xs:documentation>Intensity of precipitation.</xs:documentation> 
        </xs:annotation> 
        <xs:restriction base="xs:string"> 
            <xs:enumeration value="noPhenomena"> 
                <xs:annotation> 
                    <xs:documentation>No precipitation phenomena.</xs:documentation> 
                </xs:annotation> 
            </xs:enumeration> 
            <xs:enumeration value="light"> 
                <xs:annotation> 
                    <xs:documentation>Light precipitation.</xs:documentation> 
                </xs:annotation> 
            </xs:enumeration> 
            <xs:enumeration value="moderate"> 
                <xs:annotation> 
                    <xs:documentation>Moderate precipitation.</xs:documentation> 
                </xs:annotation> 
            </xs:enumeration> 
            <xs:enumeration value="heavy"> 
                <xs:annotation> 
                    <xs:documentation>Heavy precipitation.</xs:documentation> 
                </xs:annotation> 
            </xs:enumeration> 
            <xs:enumeration value="violent"> 
                <xs:annotation> 
                    <xs:documentation>Violent precipitation.</xs:documentation> 
                </xs:annotation> 
            </xs:enumeration> 
            <xs:enumeration value="severe"> 
                <xs:annotation> 
                    <xs:documentation>#</xs:documentation> 
                </xs:annotation> 
            </xs:enumeration> 
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            <xs:enumeration value="_extended" /> 
        </xs:restriction> 
    </xs:simpleType> 
    <xs:complexType name="PrecipitationIntensityValue"> 
        <xs:annotation> 
            <xs:documentation>A measured or calculated value of the accumulation rate of precipitation.</xs:documentation> 
        </xs:annotation> 
        <xs:complexContent> 
            <xs:extension base="com:DataValue"> 
                <xs:sequence> 
                    <xs:element name="millimetresPerHourIntensity" type="com:IntensityMillimetresPerHour" minOccurs="1" maxOccurs="1"> 
                        <xs:annotation> 
                            <xs:documentation>A value of precipitation intensity expressed in units of millimetres per hour.</xs:documentation> 
                        </xs:annotation> 
                    </xs:element> 
                    <xs:element name="_precipitationIntensityValueExtension" type="com:_ExtensionType" minOccurs="0" /> 
                </xs:sequence> 
            </xs:extension> 
        </xs:complexContent> 
    </xs:complexType> 
    <xs:simpleType name="PrecipitationTypeEnum"> 
        <xs:annotation> 
            <xs:documentation>Types of precipitation.</xs:documentation> 
        </xs:annotation> 
        <xs:restriction base="xs:string"> 
            <xs:enumeration value="clearIce"> 
                <xs:annotation> 
                    <xs:documentation>Clear ice.</xs:documentation> 
                </xs:annotation> 
            </xs:enumeration> 
            <xs:enumeration value="dew"> 
                <xs:annotation> 
                    <xs:documentation>Dew.</xs:documentation> 
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                </xs:annotation> 
            </xs:enumeration> 
            <xs:enumeration value="diamondDust"> 
                <xs:annotation> 
                    <xs:documentation>Diamond dust.</xs:documentation> 
                </xs:annotation> 
            </xs:enumeration> 
            <xs:enumeration value="drizzle"> 
                <xs:annotation> 
                    <xs:documentation>Light, fine rain.</xs:documentation> 
                </xs:annotation> 
            </xs:enumeration> 
            <xs:enumeration value="freezingRain"> 
                <xs:annotation> 
                    <xs:documentation>Freezing rain.</xs:documentation> 
                </xs:annotation> 
            </xs:enumeration> 
            <xs:enumeration value="glaze"> 
                <xs:annotation> 
                    <xs:documentation>Glaze.</xs:documentation> 
                </xs:annotation> 
            </xs:enumeration> 
            <xs:enumeration value="hail"> 
                <xs:annotation> 
                    <xs:documentation>Small balls of ice and compacted snow.</xs:documentation> 
                </xs:annotation> 
            </xs:enumeration> 
            <xs:enumeration value="hardRime"> 
                <xs:annotation> 
                    <xs:documentation>Hard rime.</xs:documentation> 
                </xs:annotation> 
            </xs:enumeration> 
            <xs:enumeration value="hoarFrost"> 
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                <xs:annotation> 
                    <xs:documentation>Hoar frost.</xs:documentation> 
                </xs:annotation> 
            </xs:enumeration> 
            <xs:enumeration value="iceCrystals"> 
                <xs:annotation> 
                    <xs:documentation>Ice crystals.</xs:documentation> 
                </xs:annotation> 
            </xs:enumeration> 
            <xs:enumeration value="icePellets"> 
                <xs:annotation> 
                    <xs:documentation>Ice pellets.</xs:documentation> 
                </xs:annotation> 
            </xs:enumeration> 
            <xs:enumeration value="liquidFreezing"> 
                <xs:annotation> 
                    <xs:documentation>Liquid, freezing precipitation.</xs:documentation> 
                </xs:annotation> 
            </xs:enumeration> 
            <xs:enumeration value="liquidNotFreezing"> 
                <xs:annotation> 
                    <xs:documentation>Liquid precipitation but not freezing.</xs:documentation> 
                </xs:annotation> 
            </xs:enumeration> 
            <xs:enumeration value="noPrecipitation"> 
                <xs:annotation> 
                    <xs:documentation>No precipitation.</xs:documentation> 
                </xs:annotation> 
            </xs:enumeration> 
            <xs:enumeration value="rain"> 
                <xs:annotation> 
                    <xs:documentation>Rain.</xs:documentation> 
                </xs:annotation> 
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            </xs:enumeration> 
            <xs:enumeration value="rime"> 
                <xs:annotation> 
                    <xs:documentation>Rime.</xs:documentation> 
                </xs:annotation> 
            </xs:enumeration> 
            <xs:enumeration value="sleet"> 
                <xs:annotation> 
                    <xs:documentation>Wet snow mixed with rain.</xs:documentation> 
                </xs:annotation> 
            </xs:enumeration> 
            <xs:enumeration value="smallHail"> 
                <xs:annotation> 
                    <xs:documentation>Small Hail.</xs:documentation> 
                </xs:annotation> 
            </xs:enumeration> 
            <xs:enumeration value="snow"> 
                <xs:annotation> 
                    <xs:documentation>Snow.</xs:documentation> 
                </xs:annotation> 
            </xs:enumeration> 
            <xs:enumeration value="snowGrains"> 
                <xs:annotation> 
                    <xs:documentation>Snow grains.</xs:documentation> 
                </xs:annotation> 
            </xs:enumeration> 
            <xs:enumeration value="snowPellets"> 
                <xs:annotation> 
                    <xs:documentation> Snow pellets.</xs:documentation> 
                </xs:annotation> 
            </xs:enumeration> 
            <xs:enumeration value="softRime"> 
                <xs:annotation> 



прДСТУ EN 16157-7:20ХХ  

169 
 

                    <xs:documentation>Soft rime.</xs:documentation> 
                </xs:annotation> 
            </xs:enumeration> 
            <xs:enumeration value="solid"> 
                <xs:annotation> 
                    <xs:documentation>Solid precipitation.</xs:documentation> 
                </xs:annotation> 
            </xs:enumeration> 
            <xs:enumeration value="wetSnow"> 
                <xs:annotation> 
                    <xs:documentation>Wet snow.</xs:documentation> 
                </xs:annotation> 
            </xs:enumeration> 
            <xs:enumeration value="whiteDev"> 
                <xs:annotation> 
                    <xs:documentation>White Dev.</xs:documentation> 
                </xs:annotation> 
            </xs:enumeration> 
            <xs:enumeration value="unknown"> 
                <xs:annotation> 
                    <xs:documentation>Unknown type of precipitation.</xs:documentation> 
                </xs:annotation> 
            </xs:enumeration> 
            <xs:enumeration value="_extended" /> 
        </xs:restriction> 
    </xs:simpleType> 
    <xs:complexType name="Pressure"> 
        <xs:annotation> 
            <xs:documentation>Details of atmospheric pressure.</xs:documentation> 
        </xs:annotation> 
        <xs:sequence> 
            <xs:element name="pressureValue" type="com:PressureValue" /> 
            <xs:element name="_pressureExtension" type="com:_ExtensionType" minOccurs="0" /> 
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        </xs:sequence> 
    </xs:complexType> 
    <xs:complexType name="PressureValue"> 
        <xs:annotation> 
            <xs:documentation>A measured or calculated value of atmospheric pressure.</xs:documentation> 
        </xs:annotation> 
        <xs:complexContent> 
            <xs:extension base="com:DataValue"> 
                <xs:sequence> 
                    <xs:element name="pressure" type="com:Hectopascal" minOccurs="1" maxOccurs="1"> 
                        <xs:annotation> 
                            <xs:documentation>Atmospheric pressure.</xs:documentation> 
                        </xs:annotation> 
                    </xs:element> 
                    <xs:element name="_pressureValueExtension" type="com:_ExtensionType" minOccurs="0" /> 
                </xs:sequence> 
            </xs:extension> 
        </xs:complexContent> 
    </xs:complexType> 
    <xs:simpleType name="PublicEventTypeEnum"> 
        <xs:annotation> 
            <xs:documentation>Types of public events.</xs:documentation> 
        </xs:annotation> 
        <xs:restriction base="xs:string"> 
            <xs:enumeration value="agriculturalShow"> 
                <xs:annotation> 
                    <xs:documentation>Agricultural show or event which could disrupt traffic.</xs:documentation> 
                </xs:annotation> 
            </xs:enumeration> 
            <xs:enumeration value="airShow"> 
                <xs:annotation> 
                    <xs:documentation>Air show or other aeronautical event which could disrupt traffic.</xs:documentation> 
                </xs:annotation> 
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            </xs:enumeration> 
            <xs:enumeration value="artEvent"> 
                <xs:annotation> 
                    <xs:documentation>Art event</xs:documentation> 
                </xs:annotation> 
            </xs:enumeration> 
            <xs:enumeration value="athleticsMeeting"> 
                <xs:annotation> 
                    <xs:documentation>Athletics event that could disrupt traffic.</xs:documentation> 
                </xs:annotation> 
            </xs:enumeration> 
            <xs:enumeration value="commercialEvent"> 
                <xs:annotation> 
                    <xs:documentation>Commercial event which could disrupt traffic.</xs:documentation> 
                </xs:annotation> 
            </xs:enumeration> 
            <xs:enumeration value="culturalEvent"> 
                <xs:annotation> 
                    <xs:documentation>Cultural event which could disrupt traffic.</xs:documentation> 
                </xs:annotation> 
            </xs:enumeration> 
            <xs:enumeration value="ballGame"> 
                <xs:annotation> 
                    <xs:documentation>Ball game event that could disrupt traffic.</xs:documentation> 
                </xs:annotation> 
            </xs:enumeration> 
            <xs:enumeration value="baseballGame"> 
                <xs:annotation> 
                    <xs:documentation>Baseball game event that could disrupt traffic.</xs:documentation> 
                </xs:annotation> 
            </xs:enumeration> 
            <xs:enumeration value="basketballGame"> 
                <xs:annotation> 
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                    <xs:documentation>Basketball game event that could disrupt traffic.</xs:documentation> 
                </xs:annotation> 
            </xs:enumeration> 
            <xs:enumeration value="beerFestival"> 
                <xs:annotation> 
                    <xs:documentation>Beer festival</xs:documentation> 
                </xs:annotation> 
            </xs:enumeration> 
            <xs:enumeration value="bicycleRace"> 
                <xs:annotation> 
                    <xs:documentation>Bicycle race that could disrupt traffic.</xs:documentation> 
                </xs:annotation> 
            </xs:enumeration> 
            <xs:enumeration value="boatRace"> 
                <xs:annotation> 
                    <xs:documentation>Regatta (boat race event of sailing, powerboat or rowing) that could disrupt traffic.</xs:documentation> 
                </xs:annotation> 
            </xs:enumeration> 
            <xs:enumeration value="boatShow"> 
                <xs:annotation> 
                    <xs:documentation>Boat show which could disrupt traffic.</xs:documentation> 
                </xs:annotation> 
            </xs:enumeration> 
            <xs:enumeration value="boxingTournament"> 
                <xs:annotation> 
                    <xs:documentation>Boxing event that could disrupt traffic.</xs:documentation> 
                </xs:annotation> 
            </xs:enumeration> 
            <xs:enumeration value="bullFight"> 
                <xs:annotation> 
                    <xs:documentation>Bull fighting event that could disrupt traffic.</xs:documentation> 
                </xs:annotation> 
            </xs:enumeration> 
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            <xs:enumeration value="ceremonialEvent"> 
                <xs:annotation> 
                    <xs:documentation>Formal or religious act, rite or ceremony that could disrupt traffic.</xs:documentation> 
                </xs:annotation> 
            </xs:enumeration> 
            <xs:enumeration value="concert"> 
                <xs:annotation> 
                    <xs:documentation>Concert event that could disrupt traffic.</xs:documentation> 
                </xs:annotation> 
            </xs:enumeration> 
            <xs:enumeration value="cricketMatch"> 
                <xs:annotation> 
                    <xs:documentation>Cricket match that could disrupt traffic.</xs:documentation> 
                </xs:annotation> 
            </xs:enumeration> 
            <xs:enumeration value="exhibition"> 
                <xs:annotation> 
                    <xs:documentation>Major display or trade show which could disrupt traffic.</xs:documentation> 
                </xs:annotation> 
            </xs:enumeration> 
            <xs:enumeration value="fair"> 
                <xs:annotation> 
                    <xs:documentation>Periodic (e.g. annual), often traditional, gathering for entertainment or trade promotion, which could 
disrupt traffic.</xs:documentation> 
                </xs:annotation> 
            </xs:enumeration> 
            <xs:enumeration value="festival"> 
                <xs:annotation> 
                    <xs:documentation>Celebratory event or series of events which could disrupt traffic.</xs:documentation> 
                </xs:annotation> 
            </xs:enumeration> 
            <xs:enumeration value="filmFestival"> 
                <xs:annotation> 
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                    <xs:documentation>Film festival</xs:documentation> 
                </xs:annotation> 
            </xs:enumeration> 
            <xs:enumeration value="filmTVMaking"> 
                <xs:annotation> 
                    <xs:documentation>Film or TV making event which could disrupt traffic.</xs:documentation> 
                </xs:annotation> 
            </xs:enumeration> 
            <xs:enumeration value="fireworkDisplay"> 
                <xs:annotation> 
                    <xs:documentation>Firework display</xs:documentation> 
                </xs:annotation> 
            </xs:enumeration> 
            <xs:enumeration value="flowerEvent"> 
                <xs:annotation> 
                    <xs:documentation>Flower event</xs:documentation> 
                </xs:annotation> 
            </xs:enumeration> 
            <xs:enumeration value="foodFestival"> 
                <xs:annotation> 
                    <xs:documentation>Food festival</xs:documentation> 
                </xs:annotation> 
            </xs:enumeration> 
            <xs:enumeration value="footballMatch"> 
                <xs:annotation> 
                    <xs:documentation>Football match that could disrupt traffic.</xs:documentation> 
                </xs:annotation> 
            </xs:enumeration> 
            <xs:enumeration value="funfair"> 
                <xs:annotation> 
                    <xs:documentation>Periodic (e.g. annual), often traditional, gathering for entertainment, which could disrupt 
traffic.</xs:documentation> 
                </xs:annotation> 
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            </xs:enumeration> 
            <xs:enumeration value="gardeningOrFlowerShow"> 
                <xs:annotation> 
                    <xs:documentation>Gardening and/or flower show or event which could disrupt traffic.</xs:documentation> 
                </xs:annotation> 
            </xs:enumeration> 
            <xs:enumeration value="golfTournament"> 
                <xs:annotation> 
                    <xs:documentation>Golf tournament event that could disrupt traffic.</xs:documentation> 
                </xs:annotation> 
            </xs:enumeration> 
            <xs:enumeration value="hockeyGame"> 
                <xs:annotation> 
                    <xs:documentation>Hockey game event that could disrupt traffic.</xs:documentation> 
                </xs:annotation> 
            </xs:enumeration> 
            <xs:enumeration value="horseRaceMeeting"> 
                <xs:annotation> 
                    <xs:documentation>Horse race meeting that could disrupt traffic.</xs:documentation> 
                </xs:annotation> 
            </xs:enumeration> 
            <xs:enumeration value="internationalSportsMeeting"> 
                <xs:annotation> 
                    <xs:documentation>Large sporting event of an international nature that could disrupt traffic.</xs:documentation> 
                </xs:annotation> 
            </xs:enumeration> 
            <xs:enumeration value="majorEvent"> 
                <xs:annotation> 
                    <xs:documentation>Significant organised event either on or near the roadway which could disrupt 
traffic.</xs:documentation> 
                </xs:annotation> 
            </xs:enumeration> 
            <xs:enumeration value="marathon"> 
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                <xs:annotation> 
                    <xs:documentation>Marathon, cross-country or road running event that could disrupt traffic.</xs:documentation> 
                </xs:annotation> 
            </xs:enumeration> 
            <xs:enumeration value="market"> 
                <xs:annotation> 
                    <xs:documentation>Periodic (e.g. weekly) gathering for buying and selling, which could disrupt traffic.</xs:documentation> 
                </xs:annotation> 
            </xs:enumeration> 
            <xs:enumeration value="match"> 
                <xs:annotation> 
                    <xs:documentation>Sports match of unspecified type that could disrupt traffic.</xs:documentation> 
                </xs:annotation> 
            </xs:enumeration> 
            <xs:enumeration value="motorShow"> 
                <xs:annotation> 
                    <xs:documentation>Motor show which could disrupt traffic.</xs:documentation> 
                </xs:annotation> 
            </xs:enumeration> 
            <xs:enumeration value="motorSportRaceMeeting"> 
                <xs:annotation> 
                    <xs:documentation>Motor sport race meeting that could disrupt traffic.</xs:documentation> 
                </xs:annotation> 
            </xs:enumeration> 
            <xs:enumeration value="openAirConcert"> 
                <xs:annotation> 
                    <xs:documentation>Open air concert</xs:documentation> 
                </xs:annotation> 
            </xs:enumeration> 
            <xs:enumeration value="parade"> 
                <xs:annotation> 
                    <xs:documentation>Formal display or organised procession which could disrupt traffic.</xs:documentation> 
                </xs:annotation> 
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            </xs:enumeration> 
            <xs:enumeration value="procession"> 
                <xs:annotation> 
                    <xs:documentation>An organised procession which could disrupt traffic.</xs:documentation> 
                </xs:annotation> 
            </xs:enumeration> 
            <xs:enumeration value="raceMeeting"> 
                <xs:annotation> 
                    <xs:documentation>Race meeting (other than horse or motor sport) that could disrupt traffic.</xs:documentation> 
                </xs:annotation> 
            </xs:enumeration> 
            <xs:enumeration value="rugbyMatch"> 
                <xs:annotation> 
                    <xs:documentation>Rugby match that could disrupt traffic.</xs:documentation> 
                </xs:annotation> 
            </xs:enumeration> 
            <xs:enumeration value="severalMajorEvents"> 
                <xs:annotation> 
                    <xs:documentation>A series of significant organised events either on or near the roadway which could disrupt 
traffic.</xs:documentation> 
                </xs:annotation> 
            </xs:enumeration> 
            <xs:enumeration value="show"> 
                <xs:annotation> 
                    <xs:documentation>Entertainment event that could disrupt traffic.</xs:documentation> 
                </xs:annotation> 
            </xs:enumeration> 
            <xs:enumeration value="showJumping"> 
                <xs:annotation> 
                    <xs:documentation>Horse showing jumping and tournament event that could disrupt traffic.</xs:documentation> 
                </xs:annotation> 
            </xs:enumeration> 
            <xs:enumeration value="soundAndLightShow"> 



прДСТУ EN 16157-7:20ХХ  

178 
 

                <xs:annotation> 
                    <xs:documentation>Sound and light show.</xs:documentation> 
                </xs:annotation> 
            </xs:enumeration> 
            <xs:enumeration value="sportsMeeting"> 
                <xs:annotation> 
                    <xs:documentation>Sports event of unspecified type that could disrupt traffic.</xs:documentation> 
                </xs:annotation> 
            </xs:enumeration> 
            <xs:enumeration value="stateOccasion"> 
                <xs:annotation> 
                    <xs:documentation>Public ceremony or visit of national or international significance which could disrupt 
traffic.</xs:documentation> 
                </xs:annotation> 
            </xs:enumeration> 
            <xs:enumeration value="streetFestival"> 
                <xs:annotation> 
                    <xs:documentation>Street festival</xs:documentation> 
                </xs:annotation> 
            </xs:enumeration> 
            <xs:enumeration value="tennisTournament"> 
                <xs:annotation> 
                    <xs:documentation>Tennis tournament that could disrupt traffic.</xs:documentation> 
                </xs:annotation> 
            </xs:enumeration> 
            <xs:enumeration value="theatricalEvent"> 
                <xs:annotation> 
                    <xs:documentation>Theatrical event</xs:documentation> 
                </xs:annotation> 
            </xs:enumeration> 
            <xs:enumeration value="tournament"> 
                <xs:annotation> 
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                    <xs:documentation>Sporting event or series of events of unspecified type lasting more than one day which could disrupt 
traffic.</xs:documentation> 
                </xs:annotation> 
            </xs:enumeration> 
            <xs:enumeration value="tradeFair"> 
                <xs:annotation> 
                    <xs:documentation>A periodic (e.g. annual), often traditional, gathering for trade promotion, which could disrupt 
traffic.</xs:documentation> 
                </xs:annotation> 
            </xs:enumeration> 
            <xs:enumeration value="waterSportsMeeting"> 
                <xs:annotation> 
                    <xs:documentation>Water sports meeting that could disrupt traffic.</xs:documentation> 
                </xs:annotation> 
            </xs:enumeration> 
            <xs:enumeration value="wineFestival"> 
                <xs:annotation> 
                    <xs:documentation>Wine festival</xs:documentation> 
                </xs:annotation> 
            </xs:enumeration> 
            <xs:enumeration value="winterSportsMeeting"> 
                <xs:annotation> 
                    <xs:documentation>Winter sports meeting or event (e.g. skiing, ski jumping, skating) that could disrupt 
traffic.</xs:documentation> 
                </xs:annotation> 
            </xs:enumeration> 
            <xs:enumeration value="unknown"> 
                <xs:annotation> 
                    <xs:documentation>Service provider does not know at time of message generation.</xs:documentation> 
                </xs:annotation> 
            </xs:enumeration> 
            <xs:enumeration value="other"> 
                <xs:annotation> 
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                    <xs:documentation>Other than as defined in this enumeration.</xs:documentation> 
                </xs:annotation> 
            </xs:enumeration> 
            <xs:enumeration value="_extended" /> 
        </xs:restriction> 
    </xs:simpleType> 
    <xs:complexType name="PublicHoliday"> 
        <xs:annotation> 
            <xs:documentation>Specification of a specific public holiday in case specialDayType is set to 'publicHoliday'.</xs:documentation> 
        </xs:annotation> 
        <xs:complexContent> 
            <xs:extension base="com:SpecialDay"> 
                <xs:sequence> 
                    <xs:element name="publicHolidayName" type="com:MultilingualString" minOccurs="1" maxOccurs="1"> 
                        <xs:annotation> 
                            <xs:documentation>Specification of a specific public holiday by its name.</xs:documentation> 
                        </xs:annotation> 
                    </xs:element> 
                    <xs:element name="_publicHolidayExtension" type="com:_ExtensionType" minOccurs="0" /> 
                </xs:sequence> 
            </xs:extension> 
        </xs:complexContent> 
    </xs:complexType> 
    <xs:complexType name="Reference"> 
        <xs:attribute name="id" type="xs:string" use="required" /> 
    </xs:complexType> 
    <xs:complexType name="RoadSurfaceConditionMeasurements"> 
        <xs:annotation> 
            <xs:documentation>Measurements of the road surface condition which relate specifically to the weather.</xs:documentation> 
        </xs:annotation> 
        <xs:sequence> 
            <xs:element name="temperatureBelowOrAboveRoadSurface" type="com:TemperatureBelowOrAboveRoadSurface" 
minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> 
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                <xs:annotation> 
                    <xs:documentation>Temperature measurements below or above the road surface.</xs:documentation> 
                </xs:annotation> 
            </xs:element> 
            <xs:element name="roadSurfaceTemperature" type="com:TemperatureValue" minOccurs="0"> 
                <xs:annotation> 
                    <xs:documentation>The temperature measured on the road surface.</xs:documentation> 
                </xs:annotation> 
            </xs:element> 
            <xs:element name="protectionTemperature" type="com:TemperatureValue" minOccurs="0"> 
                <xs:annotation> 
                    <xs:documentation>The road surface temperature down to which the surface is protected from 
freezing.</xs:documentation> 
                </xs:annotation> 
            </xs:element> 
            <xs:element name="deIcingApplicationRate" type="com:ApplicationRateValue" minOccurs="0"> 
                <xs:annotation> 
                    <xs:documentation>Indicates the rate at which de-icing agents have been applied to the specified road.</xs:documentation> 
                </xs:annotation> 
            </xs:element> 
            <xs:element name="deIcingConcentration" type="com:KilogramsConcentrationValue" minOccurs="0"> 
                <xs:annotation> 
                    <xs:documentation>Indicates the concentration of de-icing agent present in surface water on the specified 
road.</xs:documentation> 
                </xs:annotation> 
            </xs:element> 
            <xs:element name="friction" type="com:FrictionValue" minOccurs="0"> 
                <xs:annotation> 
                    <xs:documentation>The friction value of the road.</xs:documentation> 
                </xs:annotation> 
            </xs:element> 
            <xs:element name="depthOfSnow" type="com:FloatingPointMetreDistanceValue" minOccurs="0"> 
                <xs:annotation> 
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                    <xs:documentation>The depth of snow recorded on the road surface.</xs:documentation> 
                </xs:annotation> 
            </xs:element> 
            <xs:element name="waterFilmThickness" type="com:FloatingPointMetreDistanceValue" minOccurs="0"> 
                <xs:annotation> 
                    <xs:documentation>The depth of standing water to be found on the road surface.</xs:documentation> 
                </xs:annotation> 
            </xs:element> 
            <xs:element name="iceLayerThickness" type="com:FloatingPointMetreDistanceValue" minOccurs="0"> 
                <xs:annotation> 
                    <xs:documentation>The depth of ice to be found on the road surface.</xs:documentation> 
                </xs:annotation> 
            </xs:element> 
            <xs:element name="icePercentage" type="com:PercentageValue" minOccurs="0"> 
                <xs:annotation> 
                    <xs:documentation>The percentage of ice in the water.</xs:documentation> 
                </xs:annotation> 
            </xs:element> 
            <xs:element name="_roadSurfaceConditionMeasurementsExtension" type="com:_ExtensionType" minOccurs="0" /> 
        </xs:sequence> 
    </xs:complexType> 
    <xs:simpleType name="Seconds"> 
        <xs:annotation> 
            <xs:documentation>Seconds.</xs:documentation> 
        </xs:annotation> 
        <xs:restriction base="com:Float" /> 
    </xs:simpleType> 
    <xs:complexType name="Source"> 
        <xs:annotation> 
            <xs:documentation>Details of the source from which the information was obtained.</xs:documentation> 
        </xs:annotation> 
        <xs:sequence> 
            <xs:element name="sourceCountry" type="com:CountryCode" minOccurs="0" maxOccurs="1"> 
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                <xs:annotation> 
                    <xs:documentation>EN ISO 3166-1 two-character country code of the source of the information.</xs:documentation> 
                </xs:annotation> 
            </xs:element> 
            <xs:element name="sourceIdentification" type="com:String" minOccurs="0" maxOccurs="1"> 
                <xs:annotation> 
                    <xs:documentation>Language independent textual code or identifier for the organisation or the equipment that has produced 
the information.</xs:documentation> 
                </xs:annotation> 
            </xs:element> 
            <xs:element name="sourceName" type="com:MultilingualString" minOccurs="0" maxOccurs="1"> 
                <xs:annotation> 
                    <xs:documentation>The name of the organisation which has produced the information relating to this version of the 
information.</xs:documentation> 
                </xs:annotation> 
            </xs:element> 
            <xs:element name="sourceType" type="com:_SourceTypeEnum" minOccurs="0" maxOccurs="1"> 
                <xs:annotation> 
                    <xs:documentation>Information about the technology used for measuring the data or the method used for obtaining 
qualitative descriptions relating to this version of the information.</xs:documentation> 
                </xs:annotation> 
            </xs:element> 
            <xs:element name="reliable" type="com:Boolean" minOccurs="0" maxOccurs="1"> 
                <xs:annotation> 
                    <xs:documentation>An indication as to whether the source deems the associated information to be reliable/correct. "True" 
indicates it is deemed reliable.</xs:documentation> 
                </xs:annotation> 
            </xs:element> 
            <xs:element name="_sourceExtension" type="com:_ExtensionType" minOccurs="0" /> 
        </xs:sequence> 
    </xs:complexType> 
    <xs:simpleType name="SourceTypeEnum"> 
        <xs:annotation> 
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            <xs:documentation>Type of sources from which situation information may be derived.</xs:documentation> 
        </xs:annotation> 
        <xs:restriction base="xs:string"> 
            <xs:enumeration value="automobileClubPatrol"> 
                <xs:annotation> 
                    <xs:documentation>A patrol of an automobile club.</xs:documentation> 
                </xs:annotation> 
            </xs:enumeration> 
            <xs:enumeration value="cameraObservation"> 
                <xs:annotation> 
                    <xs:documentation>A camera observation (either still or video camera).</xs:documentation> 
                </xs:annotation> 
            </xs:enumeration> 
            <xs:enumeration value="freightVehicleOperator"> 
                <xs:annotation> 
                    <xs:documentation>An operator of freight vehicles.</xs:documentation> 
                </xs:annotation> 
            </xs:enumeration> 
            <xs:enumeration value="inductionLoopMonitoringStation"> 
                <xs:annotation> 
                    <xs:documentation>A station dedicated to the monitoring of the road network by processing inductive loop 
information.</xs:documentation> 
                </xs:annotation> 
            </xs:enumeration> 
            <xs:enumeration value="infraredMonitoringStation"> 
                <xs:annotation> 
                    <xs:documentation>A station dedicated to the monitoring of the road network by processing infrared image 
information.</xs:documentation> 
                </xs:annotation> 
            </xs:enumeration> 
            <xs:enumeration value="microwaveMonitoringStation"> 
                <xs:annotation> 
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                    <xs:documentation>A station dedicated to the monitoring of the road network by processing microwave 
information.</xs:documentation> 
                </xs:annotation> 
            </xs:enumeration> 
            <xs:enumeration value="mobileTelephoneCaller"> 
                <xs:annotation> 
                    <xs:documentation>A caller using a mobile telephone (who may be or not on the road network).</xs:documentation> 
                </xs:annotation> 
            </xs:enumeration> 
            <xs:enumeration value="nonPoliceEmergencyServicePatrol"> 
                <xs:annotation> 
                    <xs:documentation>Emergency service patrols other than police.</xs:documentation> 
                </xs:annotation> 
            </xs:enumeration> 
            <xs:enumeration value="otherInformation"> 
                <xs:annotation> 
                    <xs:documentation>Other sources of information.</xs:documentation> 
                </xs:annotation> 
            </xs:enumeration> 
            <xs:enumeration value="otherOfficialVehicle"> 
                <xs:annotation> 
                    <xs:documentation>Personnel from a vehicle belonging to the road operator or authority or any emergency service, 
including authorised breakdown service organisations.</xs:documentation> 
                </xs:annotation> 
            </xs:enumeration> 
            <xs:enumeration value="policePatrol"> 
                <xs:annotation> 
                    <xs:documentation>A police patrol.</xs:documentation> 
                </xs:annotation> 
            </xs:enumeration> 
            <xs:enumeration value="privateBreakdownService"> 
                <xs:annotation> 
                    <xs:documentation>A private breakdown service.</xs:documentation> 
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                </xs:annotation> 
            </xs:enumeration> 
            <xs:enumeration value="publicAndPrivateUtilities"> 
                <xs:annotation> 
                    <xs:documentation>A utility organisation, either public or private.</xs:documentation> 
                </xs:annotation> 
            </xs:enumeration> 
            <xs:enumeration value="registeredMotoristObserver"> 
                <xs:annotation> 
                    <xs:documentation>A motorist who is an officially registered observer.</xs:documentation> 
                </xs:annotation> 
            </xs:enumeration> 
            <xs:enumeration value="roadAuthorities"> 
                <xs:annotation> 
                    <xs:documentation>A road authority.</xs:documentation> 
                </xs:annotation> 
            </xs:enumeration> 
            <xs:enumeration value="roadOperatorPatrol"> 
                <xs:annotation> 
                    <xs:documentation>A patrol of the road operator or authority.</xs:documentation> 
                </xs:annotation> 
            </xs:enumeration> 
            <xs:enumeration value="roadsideTelephoneCaller"> 
                <xs:annotation> 
                    <xs:documentation>A caller who is using an emergency roadside telephone.</xs:documentation> 
                </xs:annotation> 
            </xs:enumeration> 
            <xs:enumeration value="spotterAircraft"> 
                <xs:annotation> 
                    <xs:documentation>A spotter aircraft of an organisation specifically assigned to the monitoring of the traffic 
network.</xs:documentation> 
                </xs:annotation> 
            </xs:enumeration> 
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            <xs:enumeration value="trafficMonitoringStation"> 
                <xs:annotation> 
                    <xs:documentation>A station, usually automatic, dedicated to the monitoring of the road network.</xs:documentation> 
                </xs:annotation> 
            </xs:enumeration> 
            <xs:enumeration value="transitOperator"> 
                <xs:annotation> 
                    <xs:documentation>An operator of a transit service, e.g. bus link operator.</xs:documentation> 
                </xs:annotation> 
            </xs:enumeration> 
            <xs:enumeration value="vehicleProbeMeasurement"> 
                <xs:annotation> 
                    <xs:documentation>A specially equipped vehicle used to provide measurements.</xs:documentation> 
                </xs:annotation> 
            </xs:enumeration> 
            <xs:enumeration value="videoProcessingMonitoringStation"> 
                <xs:annotation> 
                    <xs:documentation>A station dedicated to the monitoring of the road network by processing video image 
information.</xs:documentation> 
                </xs:annotation> 
            </xs:enumeration> 
            <xs:enumeration value="_extended" /> 
        </xs:restriction> 
    </xs:simpleType> 
    <xs:complexType name="SpecialDay"> 
        <xs:annotation> 
            <xs:documentation>Specification of a special type of day, possibly also a public holiday. Can be country or region 
specific.</xs:documentation> 
        </xs:annotation> 
        <xs:sequence> 
            <xs:element name="intersectWithApplicableDays" type="com:Boolean" minOccurs="1" maxOccurs="1"> 
                <xs:annotation> 
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                    <xs:documentation>When true, the period is the intersection of applicable days and this special day. When false, the period 
is the union of applicable days and this special day.</xs:documentation> 
                </xs:annotation> 
            </xs:element> 
            <xs:element name="specialDayType" type="com:_SpecialDayTypeEnum" minOccurs="1" maxOccurs="1"> 
                <xs:annotation> 
                    <xs:documentation>Specification of a special day, for example schoolDay, publicHoliday, ...</xs:documentation> 
                </xs:annotation> 
            </xs:element> 
            <xs:element name="publicEvent" type="com:_PublicEventTypeEnum" minOccurs="0" maxOccurs="1"> 
                <xs:annotation> 
                    <xs:documentation>Type of public event on this special day.</xs:documentation> 
                </xs:annotation> 
            </xs:element> 
            <xs:element name="namedArea" type="com:NamedArea" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" /> 
            <xs:element name="_specialDayExtension" type="com:_ExtensionType" minOccurs="0" /> 
        </xs:sequence> 
    </xs:complexType> 
    <xs:simpleType name="SpecialDayTypeEnum"> 
        <xs:annotation> 
            <xs:documentation>Collection of special types of days.</xs:documentation> 
        </xs:annotation> 
        <xs:restriction base="xs:string"> 
            <xs:enumeration value="dayBeforePublicHoliday"> 
                <xs:annotation> 
                    <xs:documentation>The day preceding a public holiday.</xs:documentation> 
                </xs:annotation> 
            </xs:enumeration> 
            <xs:enumeration value="publicHoliday"> 
                <xs:annotation> 
                    <xs:documentation>A public holiday in general. You may use the PublicHoliday class to refer on a specific public 
holiday.</xs:documentation> 
                </xs:annotation> 
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            </xs:enumeration> 
            <xs:enumeration value="dayFollowingPublicHoliday"> 
                <xs:annotation> 
                    <xs:documentation>A day following a public holiday.</xs:documentation> 
                </xs:annotation> 
            </xs:enumeration> 
            <xs:enumeration value="longWeekendDay"> 
                <xs:annotation> 
                    <xs:documentation>A day between a public holiday and the weekend.</xs:documentation> 
                </xs:annotation> 
            </xs:enumeration> 
            <xs:enumeration value="inLieuOfPublicHoliday"> 
                <xs:annotation> 
                    <xs:documentation>A holiday in lieu of a public holiday that falls on a weekend.</xs:documentation> 
                </xs:annotation> 
            </xs:enumeration> 
            <xs:enumeration value="schoolDay"> 
                <xs:annotation> 
                    <xs:documentation>A school day.</xs:documentation> 
                </xs:annotation> 
            </xs:enumeration> 
            <xs:enumeration value="schoolHolidays"> 
                <xs:annotation> 
                    <xs:documentation>A day within the school holidays.</xs:documentation> 
                </xs:annotation> 
            </xs:enumeration> 
            <xs:enumeration value="publicEventDay"> 
                <xs:annotation> 
                    <xs:documentation>A day of a public event. You may use the publicEvent attribute to specify the corresponding 
event.</xs:documentation> 
                </xs:annotation> 
            </xs:enumeration> 
            <xs:enumeration value="other"> 
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                <xs:annotation> 
                    <xs:documentation>Some other special day.</xs:documentation> 
                </xs:annotation> 
            </xs:enumeration> 
            <xs:enumeration value="_extended" /> 
        </xs:restriction> 
    </xs:simpleType> 
    <xs:complexType name="SpeedValue"> 
        <xs:annotation> 
            <xs:documentation>A measured or calculated value of speed.</xs:documentation> 
        </xs:annotation> 
        <xs:complexContent> 
            <xs:extension base="com:DataValue"> 
                <xs:sequence> 
                    <xs:element name="speed" type="com:KilometresPerHour" minOccurs="1" maxOccurs="1"> 
                        <xs:annotation> 
                            <xs:documentation>A value of speed expressed in kilometres per hour.</xs:documentation> 
                        </xs:annotation> 
                    </xs:element> 
                    <xs:element name="_speedValueExtension" type="com:_ExtensionType" minOccurs="0" /> 
                </xs:sequence> 
            </xs:extension> 
        </xs:complexContent> 
    </xs:complexType> 
    <xs:simpleType name="String"> 
        <xs:annotation> 
            <xs:documentation>A character string whose value space is the set of finite-length sequences of characters. Every character has 
a corresponding Universal Character Set code point (as defined in ISO/IEC 10646), which is an integer.</xs:documentation> 
        </xs:annotation> 
        <xs:restriction base="xs:string"> 
            <xs:maxLength value="1024" /> 
        </xs:restriction> 
    </xs:simpleType> 
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    <xs:complexType name="Temperature"> 
        <xs:annotation> 
            <xs:documentation>Details of atmospheric temperature.</xs:documentation> 
        </xs:annotation> 
        <xs:sequence> 
            <xs:element name="airTemperature" type="com:TemperatureValue" minOccurs="0"> 
                <xs:annotation> 
                    <xs:documentation>The air temperature measured in the shade between 1.5 and 2 metres above ground 
level.</xs:documentation> 
                </xs:annotation> 
            </xs:element> 
            <xs:element name="dewPointTemperature" type="com:TemperatureValue" minOccurs="0"> 
                <xs:annotation> 
                    <xs:documentation>The temperature to which the air would have to cool (at constant pressure and water vapour content) in 
order to reach saturation.</xs:documentation> 
                </xs:annotation> 
            </xs:element> 
            <xs:element name="maximumTemperature" type="com:TemperatureValue" minOccurs="0"> 
                <xs:annotation> 
                    <xs:documentation>The maximum temperature during the forecast or measurement period.</xs:documentation> 
                </xs:annotation> 
            </xs:element> 
            <xs:element name="minimumTemperature" type="com:TemperatureValue" minOccurs="0"> 
                <xs:annotation> 
                    <xs:documentation>The minimum temperature during the forecast or measurement period.</xs:documentation> 
                </xs:annotation> 
            </xs:element> 
            <xs:element name="_temperatureExtension" type="com:_ExtensionType" minOccurs="0" /> 
        </xs:sequence> 
    </xs:complexType> 
    <xs:complexType name="TemperatureBelowOrAboveRoadSurface"> 
        <xs:annotation> 
            <xs:documentation>Mesurement of temperature below or above the road surface.</xs:documentation> 
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        </xs:annotation> 
        <xs:sequence> 
            <xs:element name="heightBelowOrAboveRoadSurface" type="com:MetresAsFloat" minOccurs="1" maxOccurs="1"> 
                <xs:annotation> 
                    <xs:documentation>The height of the measurement either below (negative value) or above (positive value) the road 
surface.</xs:documentation> 
                </xs:annotation> 
            </xs:element> 
            <xs:element name="temperatureBelowOrAboveRoadSurface" type="com:TemperatureValue"> 
                <xs:annotation> 
                    <xs:documentation>The temperature measured at the specified height below or above the road 
surface.</xs:documentation> 
                </xs:annotation> 
            </xs:element> 
            <xs:element name="_temperatureBelowOrAboveRoadSurfaceExtension" type="com:_ExtensionType" minOccurs="0" /> 
        </xs:sequence> 
    </xs:complexType> 
    <xs:simpleType name="TemperatureCelsius"> 
        <xs:annotation> 
            <xs:documentation>A measure of temperature defined in degrees Celsius.</xs:documentation> 
        </xs:annotation> 
        <xs:restriction base="com:Float" /> 
    </xs:simpleType> 
    <xs:complexType name="TemperatureValue"> 
        <xs:annotation> 
            <xs:documentation>A measured or calculated value of temperature.</xs:documentation> 
        </xs:annotation> 
        <xs:complexContent> 
            <xs:extension base="com:DataValue"> 
                <xs:sequence> 
                    <xs:element name="temperature" type="com:TemperatureCelsius" minOccurs="1" maxOccurs="1"> 
                        <xs:annotation> 
                            <xs:documentation>A value of temperature expressed in degrees Celsius.</xs:documentation> 
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                        </xs:annotation> 
                    </xs:element> 
                    <xs:element name="_temperatureValueExtension" type="com:_ExtensionType" minOccurs="0" /> 
                </xs:sequence> 
            </xs:extension> 
        </xs:complexContent> 
    </xs:complexType> 
    <xs:simpleType name="Time"> 
        <xs:annotation> 
            <xs:documentation>An instant of time that recurs every day. The value space of time is the space of time of day values as 
defined in § 5.3 of [ISO 8601]. Specifically, it is a set of zero-duration daily time instances.</xs:documentation> 
        </xs:annotation> 
        <xs:restriction base="xs:time" /> 
    </xs:simpleType> 
    <xs:complexType name="TimePeriodOfDay"> 
        <xs:annotation> 
            <xs:documentation>Specification of a continuous period of time within a 24 hour period.</xs:documentation> 
        </xs:annotation> 
        <xs:sequence> 
            <xs:element name="startTimeOfPeriod" type="com:Time" minOccurs="1" maxOccurs="1"> 
                <xs:annotation> 
                    <xs:documentation>Start of time period.</xs:documentation> 
                </xs:annotation> 
            </xs:element> 
            <xs:element name="endTimeOfPeriod" type="com:Time" minOccurs="1" maxOccurs="1"> 
                <xs:annotation> 
                    <xs:documentation>End of time period.</xs:documentation> 
                </xs:annotation> 
            </xs:element> 
            <xs:element name="_timePeriodOfDayExtension" type="com:_ExtensionType" minOccurs="0" /> 
        </xs:sequence> 
    </xs:complexType> 
    <xs:simpleType name="TimePrecisionEnum"> 
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        <xs:annotation> 
            <xs:documentation>List of precisions to which times can be given.</xs:documentation> 
        </xs:annotation> 
        <xs:restriction base="xs:string"> 
            <xs:enumeration value="tenthsOfSecond"> 
                <xs:annotation> 
                    <xs:documentation>Time given to the nearest tenth of a second.</xs:documentation> 
                </xs:annotation> 
            </xs:enumeration> 
            <xs:enumeration value="second"> 
                <xs:annotation> 
                    <xs:documentation>Time given to the nearest second.</xs:documentation> 
                </xs:annotation> 
            </xs:enumeration> 
            <xs:enumeration value="minute"> 
                <xs:annotation> 
                    <xs:documentation>Time given to the nearest minute.</xs:documentation> 
                </xs:annotation> 
            </xs:enumeration> 
            <xs:enumeration value="quarterHour"> 
                <xs:annotation> 
                    <xs:documentation>Time given to the nearest quarter hour.</xs:documentation> 
                </xs:annotation> 
            </xs:enumeration> 
            <xs:enumeration value="halfHour"> 
                <xs:annotation> 
                    <xs:documentation>Time given to the nearest half hour.</xs:documentation> 
                </xs:annotation> 
            </xs:enumeration> 
            <xs:enumeration value="hour"> 
                <xs:annotation> 
                    <xs:documentation>Time given to the nearest hour.</xs:documentation> 
                </xs:annotation> 
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            </xs:enumeration> 
            <xs:enumeration value="_extended" /> 
        </xs:restriction> 
    </xs:simpleType> 
    <xs:simpleType name="Tonnes"> 
        <xs:annotation> 
            <xs:documentation>A measure of weight defined in metric tonnes.</xs:documentation> 
        </xs:annotation> 
        <xs:restriction base="com:Float" /> 
    </xs:simpleType> 
    <xs:simpleType name="TrafficTrendTypeEnum"> 
        <xs:annotation> 
            <xs:documentation>List of terms used to describe the trend in traffic conditions.</xs:documentation> 
        </xs:annotation> 
        <xs:restriction base="xs:string"> 
            <xs:enumeration value="trafficBuildingUp"> 
                <xs:annotation> 
                    <xs:documentation>Traffic conditions are changing from free-flow to heavy or slow service levels. Queues may also be 
expected.</xs:documentation> 
                </xs:annotation> 
            </xs:enumeration> 
            <xs:enumeration value="trafficEasing"> 
                <xs:annotation> 
                    <xs:documentation>Traffic conditions are changing from heavy or slow service levels to free-flow.</xs:documentation> 
                </xs:annotation> 
            </xs:enumeration> 
            <xs:enumeration value="trafficStable"> 
                <xs:annotation> 
                    <xs:documentation>Traffic conditions are currently stable.</xs:documentation> 
                </xs:annotation> 
            </xs:enumeration> 
            <xs:enumeration value="unknown"> 
                <xs:annotation> 
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                    <xs:documentation>The trend of traffic conditions is currently unknown.</xs:documentation> 
                </xs:annotation> 
            </xs:enumeration> 
            <xs:enumeration value="_extended" /> 
        </xs:restriction> 
    </xs:simpleType> 
    <xs:simpleType name="Url"> 
        <xs:annotation> 
            <xs:documentation>A Uniform Resource Locator (URL) address comprising a compact string of characters for a resource 
available on the Internet.</xs:documentation> 
        </xs:annotation> 
        <xs:restriction base="xs:anyURI" /> 
    </xs:simpleType> 
    <xs:complexType name="UrlLink"> 
        <xs:annotation> 
            <xs:documentation>Details of a Uniform Resource Locator (URL) address pointing to a resource available on the Internet from 
where further relevant information may be obtained.</xs:documentation> 
        </xs:annotation> 
        <xs:sequence> 
            <xs:element name="urlLinkAddress" type="com:Url" minOccurs="1" maxOccurs="1"> 
                <xs:annotation> 
                    <xs:documentation>A Uniform Resource Locator (URL) address pointing to a resource available on the Internet from where 
further relevant information may be obtained.</xs:documentation> 
                </xs:annotation> 
            </xs:element> 
            <xs:element name="urlLinkDescription" type="com:MultilingualString" minOccurs="0" maxOccurs="1"> 
                <xs:annotation> 
                    <xs:documentation>Description of the relevant information available on the Internet from the URL link.</xs:documentation> 
                </xs:annotation> 
            </xs:element> 
            <xs:element name="urlLinkType" type="com:_UrlLinkTypeEnum" minOccurs="0" maxOccurs="1"> 
                <xs:annotation> 
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                    <xs:documentation>Details of the type of relevant information available on the Internet from the URL 
link.</xs:documentation> 
                </xs:annotation> 
            </xs:element> 
            <xs:element name="_urlLinkExtension" type="com:_ExtensionType" minOccurs="0" /> 
        </xs:sequence> 
    </xs:complexType> 
    <xs:simpleType name="UrlLinkTypeEnum"> 
        <xs:annotation> 
            <xs:documentation>Types of URL links.</xs:documentation> 
        </xs:annotation> 
        <xs:restriction base="xs:string"> 
            <xs:enumeration value="documentPdf"> 
                <xs:annotation> 
                    <xs:documentation>URL link to a pdf document.</xs:documentation> 
                </xs:annotation> 
            </xs:enumeration> 
            <xs:enumeration value="html"> 
                <xs:annotation> 
                    <xs:documentation>URL link to an html page.</xs:documentation> 
                </xs:annotation> 
            </xs:enumeration> 
            <xs:enumeration value="image"> 
                <xs:annotation> 
                    <xs:documentation>URL link to an image.</xs:documentation> 
                </xs:annotation> 
            </xs:enumeration> 
            <xs:enumeration value="rss"> 
                <xs:annotation> 
                    <xs:documentation>URL link to an RSS feed.</xs:documentation> 
                </xs:annotation> 
            </xs:enumeration> 
            <xs:enumeration value="videoStream"> 
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                <xs:annotation> 
                    <xs:documentation>URL link to a video stream.</xs:documentation> 
                </xs:annotation> 
            </xs:enumeration> 
            <xs:enumeration value="voiceStream"> 
                <xs:annotation> 
                    <xs:documentation>URL link to a voice stream.</xs:documentation> 
                </xs:annotation> 
            </xs:enumeration> 
            <xs:enumeration value="other"> 
                <xs:annotation> 
                    <xs:documentation>Other than as defined in this enumeration.</xs:documentation> 
                </xs:annotation> 
            </xs:enumeration> 
            <xs:enumeration value="_extended" /> 
        </xs:restriction> 
    </xs:simpleType> 
    <xs:complexType name="Validity"> 
        <xs:annotation> 
            <xs:documentation>Specification of validity, either explicitly or by a validity time period specification which may be 
discontinuous.</xs:documentation> 
        </xs:annotation> 
        <xs:sequence> 
            <xs:element name="validityStatus" type="com:_ValidityStatusEnum" minOccurs="1" maxOccurs="1"> 
                <xs:annotation> 
                    <xs:documentation>Specification of validity, either explicitly overriding the validity time specification or confirming 
it.</xs:documentation> 
                </xs:annotation> 
            </xs:element> 
            <xs:element name="overrunning" type="com:Boolean" minOccurs="0" maxOccurs="1"> 
                <xs:annotation> 
                    <xs:documentation>The activity or action described by the SituationRecord is still in progress, overrunning its planned 
duration as indicated in a previous version of this record or even in current version.</xs:documentation> 



прДСТУ EN 16157-7:20ХХ  

199 
 

                </xs:annotation> 
            </xs:element> 
            <xs:element name="validityTimeSpecification" type="com:OverallPeriod"> 
                <xs:annotation> 
                    <xs:documentation>A specification of periods of validity defined by overall bounding start and end times and the possible 
intersection of valid periods with exception periods (exception periods overriding valid periods).</xs:documentation> 
                </xs:annotation> 
            </xs:element> 
            <xs:element name="_validityExtension" type="com:_ExtensionType" minOccurs="0" /> 
        </xs:sequence> 
    </xs:complexType> 
    <xs:simpleType name="ValidityStatusEnum"> 
        <xs:annotation> 
            <xs:documentation>Values of validity status that can be assigned to a described event, action or item.</xs:documentation> 
        </xs:annotation> 
        <xs:restriction base="xs:string"> 
            <xs:enumeration value="active"> 
                <xs:annotation> 
                    <xs:documentation>The described event, action or item is currently active regardless of the definition of the validity time 
specification.</xs:documentation> 
                </xs:annotation> 
            </xs:enumeration> 
            <xs:enumeration value="planned"> 
                <xs:annotation> 
                    <xs:documentation>The described event, action or item is currently planned regardless of the definition of the validity time 
specification.</xs:documentation> 
                </xs:annotation> 
            </xs:enumeration> 
            <xs:enumeration value="suspended"> 
                <xs:annotation> 
                    <xs:documentation>The described event, action or item is currently suspended, that is inactive, regardless of the definition 
of the validity time specification.</xs:documentation> 
                </xs:annotation> 



прДСТУ EN 16157-7:20ХХ  

200 
 

            </xs:enumeration> 
            <xs:enumeration value="definedByValidityTimeSpec"> 
                <xs:annotation> 
                    <xs:documentation>The validity status of the described event, action or item is in accordance with the definition of the 
validity time specification.</xs:documentation> 
                </xs:annotation> 
            </xs:enumeration> 
            <xs:enumeration value="_extended" /> 
        </xs:restriction> 
    </xs:simpleType> 
    <xs:complexType name="Vehicle"> 
        <xs:annotation> 
            <xs:documentation>Details of an individual vehicle.</xs:documentation> 
        </xs:annotation> 
        <xs:sequence> 
            <xs:element name="anonymizedVehicleReference" type="com:String" minOccurs="0" maxOccurs="1"> 
                <xs:annotation> 
                    <xs:documentation>A reference for a vehicle derived from vehicle properties such as registration number but encoded so 
that it does not allow a human to identify the vehicle directly from the encoded value</xs:documentation> 
                </xs:annotation> 
            </xs:element> 
            <xs:element name="vehicleColour" type="com:MultilingualString" minOccurs="0" maxOccurs="1"> 
                <xs:annotation> 
                    <xs:documentation>The colour of the vehicle.</xs:documentation> 
                </xs:annotation> 
            </xs:element> 
            <xs:element name="vehicleCountryOfOrigin" type="com:CountryCode" minOccurs="0" maxOccurs="1"> 
                <xs:annotation> 
                    <xs:documentation>Specification of the country in which the vehicle is registered. The code is the 2-alpha code as given in 
EN ISO 3166-1 which is updated by the ISO 3166 Maintenance Agency.</xs:documentation> 
                </xs:annotation> 
            </xs:element> 
            <xs:element name="vehicleIdentifier" type="com:String" minOccurs="0" maxOccurs="1"> 
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                <xs:annotation> 
                    <xs:documentation>A vehicle identification number (VIN) comprising 17 characters that is based on either ISO 3779 or ISO 
3780 and uniquely identifies the individual vehicle. This is normally securely attached to the vehicle chassis.</xs:documentation> 
                </xs:annotation> 
            </xs:element> 
            <xs:element name="vehicleManufacturer" type="com:String" minOccurs="0" maxOccurs="1"> 
                <xs:annotation> 
                    <xs:documentation>Indicates the stated manufacturer of the vehicle, e.g. Ford.</xs:documentation> 
                </xs:annotation> 
            </xs:element> 
            <xs:element name="vehicleModel" type="com:String" minOccurs="0" maxOccurs="1"> 
                <xs:annotation> 
                    <xs:documentation>Indicates the model (or range name) of the vehicle, e.g. Mondeo.</xs:documentation> 
                </xs:annotation> 
            </xs:element> 
            <xs:element name="vehicleRegistrationPlateIdentifier" type="com:String" minOccurs="0" maxOccurs="1"> 
                <xs:annotation> 
                    <xs:documentation>An identifier or code displayed on a vehicle registration plate attached to the vehicle used for official 
identification purposes. The registration identifier is numeric or alphanumeric and is unique within the issuing authority's 
region.</xs:documentation> 
                </xs:annotation> 
            </xs:element> 
            <xs:element name="vehicleStatus" type="com:_VehicleStatusEnum" minOccurs="0" maxOccurs="1"> 
                <xs:annotation> 
                    <xs:documentation>Vehicle status.</xs:documentation> 
                </xs:annotation> 
            </xs:element> 
            <xs:element name="vehicleCharacteristics" type="com:VehicleCharacteristics" minOccurs="0" /> 
            <xs:element name="axleSpacingOnVehicle" type="com:AxleSpacing" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> 
                <xs:annotation> 
                    <xs:documentation>The spacing between axles on the vehicles.</xs:documentation> 
                </xs:annotation> 
            </xs:element> 
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            <xs:element name="specificAxleWeight" type="com:AxleWeight" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> 
                <xs:annotation> 
                    <xs:documentation>The weight details relating to a specific axle on the vehicle.</xs:documentation> 
                </xs:annotation> 
            </xs:element> 
            <xs:element name="hazardousGoodsAssociatedWithVehicle" type="com:HazardousMaterials" minOccurs="0"> 
                <xs:annotation> 
                    <xs:documentation>Details of hazardous goods carried by the vehicle.</xs:documentation> 
                </xs:annotation> 
            </xs:element> 
            <xs:element name="_vehicleExtension" type="com:_ExtensionType" minOccurs="0" /> 
        </xs:sequence> 
    </xs:complexType> 
    <xs:complexType name="VehicleCharacteristics"> 
        <xs:annotation> 
            <xs:documentation>The characteristics of a vehicle, e.g. lorry of gross weight greater than 30 tonnes.</xs:documentation> 
        </xs:annotation> 
        <xs:sequence> 
            <xs:element name="fuelType" type="com:_FuelTypeEnum" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> 
                <xs:annotation> 
                    <xs:documentation>The type of fuel used by the vehicle.</xs:documentation> 
                </xs:annotation> 
            </xs:element> 
            <xs:element name="loadType" type="com:_LoadTypeEnum" minOccurs="0" maxOccurs="1"> 
                <xs:annotation> 
                    <xs:documentation>The type of load carried by the vehicle, especially in respect of hazardous loads.</xs:documentation> 
                </xs:annotation> 
            </xs:element> 
            <xs:element name="vehicleEquipment" type="com:_VehicleEquipmentEnum" minOccurs="0" maxOccurs="1"> 
                <xs:annotation> 
                    <xs:documentation>The type of equipment in use or on board the vehicle.</xs:documentation> 
                </xs:annotation> 
            </xs:element> 
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            <xs:element name="vehicleType" type="com:_VehicleTypeEnum" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> 
                <xs:annotation> 
                    <xs:documentation>Vehicle type.</xs:documentation> 
                </xs:annotation> 
            </xs:element> 
            <xs:element name="vehicleUsage" type="com:_VehicleUsageEnum" minOccurs="0" maxOccurs="1"> 
                <xs:annotation> 
                    <xs:documentation>The type of usage of the vehicle (i.e. for what purpose is the vehicle being used).</xs:documentation> 
                </xs:annotation> 
            </xs:element> 
            <xs:element name="yearOfFirstRegistration" type="com:Year" minOccurs="0" maxOccurs="1"> 
                <xs:annotation> 
                    <xs:documentation>Year of first registration of the vehicle</xs:documentation> 
                </xs:annotation> 
            </xs:element> 
            <xs:element name="grossWeightCharacteristic" type="com:GrossWeightCharacteristic" minOccurs="0" maxOccurs="2" /> 
            <xs:element name="heightCharacteristic" type="com:HeightCharacteristic" minOccurs="0" maxOccurs="2" /> 
            <xs:element name="lengthCharacteristic" type="com:LengthCharacteristic" minOccurs="0" maxOccurs="2" /> 
            <xs:element name="widthCharacteristic" type="com:WidthCharacteristic" minOccurs="0" maxOccurs="2" /> 
            <xs:element name="heaviestAxleWeightCharacteristic" type="com:HeaviestAxleWeightCharacteristic" minOccurs="0" 
maxOccurs="2" /> 
            <xs:element name="numberOfAxlesCharacteristic" type="com:NumberOfAxlesCharacteristic" minOccurs="0" maxOccurs="2" /> 
            <xs:element name="emissions" type="com:Emissions" minOccurs="0" /> 
            <xs:element name="_vehicleCharacteristicsExtension" type="com:_ExtensionType" minOccurs="0" /> 
        </xs:sequence> 
    </xs:complexType> 
    <xs:simpleType name="VehicleEquipmentEnum"> 
        <xs:annotation> 
            <xs:documentation>Types of vehicle equipment in use or on board.</xs:documentation> 
        </xs:annotation> 
        <xs:restriction base="xs:string"> 
            <xs:enumeration value="notUsingSnowChains"> 
                <xs:annotation> 
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                    <xs:documentation>Vehicle not using snow chains.</xs:documentation> 
                </xs:annotation> 
            </xs:enumeration> 
            <xs:enumeration value="notUsingSnowChainsOrTyres"> 
                <xs:annotation> 
                    <xs:documentation>Vehicle not using either snow tyres or snow chains.</xs:documentation> 
                </xs:annotation> 
            </xs:enumeration> 
            <xs:enumeration value="snowChainsInUse"> 
                <xs:annotation> 
                    <xs:documentation>Vehicle using snow chains.</xs:documentation> 
                </xs:annotation> 
            </xs:enumeration> 
            <xs:enumeration value="snowTyresInUse"> 
                <xs:annotation> 
                    <xs:documentation>Vehicle using snow tyres.</xs:documentation> 
                </xs:annotation> 
            </xs:enumeration> 
            <xs:enumeration value="snowChainsOrTyresInUse"> 
                <xs:annotation> 
                    <xs:documentation>Vehicle using snow tyres or snow chains.</xs:documentation> 
                </xs:annotation> 
            </xs:enumeration> 
            <xs:enumeration value="withoutSnowTyresOrChainsOnBoard"> 
                <xs:annotation> 
                    <xs:documentation>Vehicle which is not carrying on board snow tyres or chains.</xs:documentation> 
                </xs:annotation> 
            </xs:enumeration> 
            <xs:enumeration value="_extended" /> 
        </xs:restriction> 
    </xs:simpleType> 
    <xs:complexType name="VehicleFlowValue"> 
        <xs:annotation> 
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            <xs:documentation>A measured or calculated value of the flow rate of vehicles.</xs:documentation> 
        </xs:annotation> 
        <xs:complexContent> 
            <xs:extension base="com:DataValue"> 
                <xs:sequence> 
                    <xs:element name="vehicleFlowRate" type="com:VehiclesPerHour" minOccurs="1" maxOccurs="1"> 
                        <xs:annotation> 
                            <xs:documentation>A value of vehicle flow rate expressed in vehicles per hour.</xs:documentation> 
                        </xs:annotation> 
                    </xs:element> 
                    <xs:element name="_vehicleFlowValueExtension" type="com:_ExtensionType" minOccurs="0" /> 
                </xs:sequence> 
            </xs:extension> 
        </xs:complexContent> 
    </xs:complexType> 
    <xs:simpleType name="VehiclesPerHour"> 
        <xs:annotation> 
            <xs:documentation>Vehicles per hour.</xs:documentation> 
        </xs:annotation> 
        <xs:restriction base="com:NonNegativeInteger" /> 
    </xs:simpleType> 
    <xs:simpleType name="VehicleStatusEnum"> 
        <xs:annotation> 
            <xs:documentation>The status of a vehicle.</xs:documentation> 
        </xs:annotation> 
        <xs:restriction base="xs:string"> 
            <xs:enumeration value="abandoned"> 
                <xs:annotation> 
                    <xs:documentation>Abandoned vehicle.</xs:documentation> 
                </xs:annotation> 
            </xs:enumeration> 
            <xs:enumeration value="brokenDown"> 
                <xs:annotation> 
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                    <xs:documentation>Broken down vehicle (i.e. it is immobile due to mechanical breakdown).</xs:documentation> 
                </xs:annotation> 
            </xs:enumeration> 
            <xs:enumeration value="burntOut"> 
                <xs:annotation> 
                    <xs:documentation>Burnt out vehicle, but fire is extinguished.</xs:documentation> 
                </xs:annotation> 
            </xs:enumeration> 
            <xs:enumeration value="damaged"> 
                <xs:annotation> 
                    <xs:documentation>Vehicle is damaged following an incident or collision. It may be able or not to move by 
itself.</xs:documentation> 
                </xs:annotation> 
            </xs:enumeration> 
            <xs:enumeration value="damagedAndImmobilized"> 
                <xs:annotation> 
                    <xs:documentation>Vehicle is damaged following an incident or collision. It is immobilized and therefore needs assistance to 
be moved.</xs:documentation> 
                </xs:annotation> 
            </xs:enumeration> 
            <xs:enumeration value="inDitch"> 
                <xs:annotation> 
                    <xs:documentation>Vehicle has left roadway and ended in a ditch next to the roadway</xs:documentation> 
                </xs:annotation> 
            </xs:enumeration> 
            <xs:enumeration value="jacknifed"> 
                <xs:annotation> 
                    <xs:documentation>The pulling vehicle is in a jackknifed position with its trailer</xs:documentation> 
                </xs:annotation> 
            </xs:enumeration> 
            <xs:enumeration value="offRoad"> 
                <xs:annotation> 
                    <xs:documentation>Vehicle has left the carriageway</xs:documentation> 
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                </xs:annotation> 
            </xs:enumeration> 
            <xs:enumeration value="onFire"> 
                <xs:annotation> 
                    <xs:documentation>Vehicle is on fire.</xs:documentation> 
                </xs:annotation> 
            </xs:enumeration> 
            <xs:enumeration value="onTopOfCrashBarrier"> 
                <xs:annotation> 
                    <xs:documentation>Vehicle is on top of the crash barrier, and cannot leave that position autonomously</xs:documentation> 
                </xs:annotation> 
            </xs:enumeration> 
            <xs:enumeration value="onWheels"> 
                <xs:annotation> 
                    <xs:documentation>Vehicle is in its upright position after the accident. No special lifting equipment is needed to put it on its 
wheels</xs:documentation> 
                </xs:annotation> 
            </xs:enumeration> 
            <xs:enumeration value="overturned"> 
                <xs:annotation> 
                    <xs:documentation>Vehicle is on its side or upside down</xs:documentation> 
                </xs:annotation> 
            </xs:enumeration> 
            <xs:enumeration value="rollable"> 
                <xs:annotation> 
                    <xs:documentation>The vehicle can be rolled on its own wheels. There is no special equipment needed to lift the vehicle, 
because of blocked wheels or other mechanical problems.</xs:documentation> 
                </xs:annotation> 
            </xs:enumeration> 
            <xs:enumeration value="spunAround"> 
                <xs:annotation> 
                    <xs:documentation>Vehicle has come to rest not facing its intended line of travel.</xs:documentation> 
                </xs:annotation> 
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            </xs:enumeration> 
            <xs:enumeration value="_extended" /> 
        </xs:restriction> 
    </xs:simpleType> 
    <xs:simpleType name="VehicleTypeEnum"> 
        <xs:annotation> 
            <xs:documentation>Types of vehicle.</xs:documentation> 
        </xs:annotation> 
        <xs:restriction base="xs:string"> 
            <xs:enumeration value="agriculturalVehicle"> 
                <xs:annotation> 
                    <xs:documentation>Vehicle normally used for agricultural purposes, e.g. tractor, combined harvester 
etc.</xs:documentation> 
                </xs:annotation> 
            </xs:enumeration> 
            <xs:enumeration value="anyVehicle"> 
                <xs:annotation> 
                    <xs:documentation>Vehicle of any type.</xs:documentation> 
                </xs:annotation> 
            </xs:enumeration> 
            <xs:enumeration value="articulatedBus"> 
                <xs:annotation> 
                    <xs:documentation>Articulated bus</xs:documentation> 
                </xs:annotation> 
            </xs:enumeration> 
            <xs:enumeration value="articulatedTrolleyBus"> 
                <xs:annotation> 
                    <xs:documentation>Articulated trolley bus</xs:documentation> 
                </xs:annotation> 
            </xs:enumeration> 
            <xs:enumeration value="articulatedVehicle"> 
                <xs:annotation> 
                    <xs:documentation>Articulated vehicle.</xs:documentation> 
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                </xs:annotation> 
            </xs:enumeration> 
            <xs:enumeration value="bicycle"> 
                <xs:annotation> 
                    <xs:documentation>Bicycle.</xs:documentation> 
                </xs:annotation> 
            </xs:enumeration> 
            <xs:enumeration value="bus"> 
                <xs:annotation> 
                    <xs:documentation>Bus.</xs:documentation> 
                </xs:annotation> 
            </xs:enumeration> 
            <xs:enumeration value="car"> 
                <xs:annotation> 
                    <xs:documentation>Vehicles designed and constructed for the carriage of passengers and comprising no more than eight 
seats in addition to the driver’s seat, and having a maximum mass (“technically permissible maximum laden mass”) not exceeding 3.5 
tons (M1).</xs:documentation> 
                </xs:annotation> 
            </xs:enumeration> 
            <xs:enumeration value="caravan"> 
                <xs:annotation> 
                    <xs:documentation>Caravan.</xs:documentation> 
                </xs:annotation> 
            </xs:enumeration> 
            <xs:enumeration value="carOrLightVehicle"> 
                <xs:annotation> 
                    <xs:documentation>Car or light vehicle.</xs:documentation> 
                </xs:annotation> 
            </xs:enumeration> 
            <xs:enumeration value="carWithCaravan"> 
                <xs:annotation> 
                    <xs:documentation>Car towing a caravan.</xs:documentation> 
                </xs:annotation> 
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            </xs:enumeration> 
            <xs:enumeration value="carWithTrailer"> 
                <xs:annotation> 
                    <xs:documentation>Car towing a trailer.</xs:documentation> 
                </xs:annotation> 
            </xs:enumeration> 
            <xs:enumeration value="constructionOrMaintenanceVehicle"> 
                <xs:annotation> 
                    <xs:documentation>Vehicle normally used for construction or maintenance purposes, e.g. digger, excavator, bulldozer, lorry 
mounted crane etc.</xs:documentation> 
                </xs:annotation> 
            </xs:enumeration> 
            <xs:enumeration value="fourWheelDrive"> 
                <xs:annotation> 
                    <xs:documentation>Four wheel drive vehicle.</xs:documentation> 
                </xs:annotation> 
            </xs:enumeration> 
            <xs:enumeration value="heavyGoodsVehicle"> 
                <xs:annotation> 
                    <xs:documentation>Vehicles with a total weight above 3,500 kg (vehicle and load).</xs:documentation> 
                </xs:annotation> 
            </xs:enumeration> 
            <xs:enumeration value="heavyGoodsVehicleWithTrailer"> 
                <xs:annotation> 
                    <xs:documentation>Heavy goods vehicle with trailer</xs:documentation> 
                </xs:annotation> 
            </xs:enumeration> 
            <xs:enumeration value="heavyDutyTransporter"> 
                <xs:annotation> 
                    <xs:documentation>A transporter for heavy duty (usually with abnormal dimensions).</xs:documentation> 
                </xs:annotation> 
            </xs:enumeration> 
            <xs:enumeration value="heavyVehicle"> 
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                <xs:annotation> 
                    <xs:documentation>Vehicle whose weight means it should be classed as a heavy vehicle</xs:documentation> 
                </xs:annotation> 
            </xs:enumeration> 
            <xs:enumeration value="highSidedVehicle"> 
                <xs:annotation> 
                    <xs:documentation>High sided vehicle.</xs:documentation> 
                </xs:annotation> 
            </xs:enumeration> 
            <xs:enumeration value="lightCommercialVehicle"> 
                <xs:annotation> 
                    <xs:documentation>Vehicles for the carriage of goods and having a maximum mass not exceeding 3.5 tonnes (class 
N1).</xs:documentation> 
                </xs:annotation> 
            </xs:enumeration> 
            <xs:enumeration value="largeCar"> 
                <xs:annotation> 
                    <xs:documentation>Large car</xs:documentation> 
                </xs:annotation> 
            </xs:enumeration> 
            <xs:enumeration value="largeGoodsVehicle"> 
                <xs:annotation> 
                    <xs:documentation>Vehicles for the carriage of goods and having a maximum mass exceeding 3.5 tonnes (belonging to 
class N2 when not exceeding 12 tonnes, otherwise class N3).</xs:documentation> 
                </xs:annotation> 
            </xs:enumeration> 
            <xs:enumeration value="lightCommercialVehicleWithTrailer"> 
                <xs:annotation> 
                    <xs:documentation>Light goods vehicle with trailer</xs:documentation> 
                </xs:annotation> 
            </xs:enumeration> 
            <xs:enumeration value="longHeavyLorry"> 
                <xs:annotation> 
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                    <xs:documentation>A heavy lorry that is longer than normal.</xs:documentation> 
                </xs:annotation> 
            </xs:enumeration> 
            <xs:enumeration value="lorry"> 
                <xs:annotation> 
                    <xs:documentation>Lorry of any type.</xs:documentation> 
                </xs:annotation> 
            </xs:enumeration> 
            <xs:enumeration value="metro"> 
                <xs:annotation> 
                    <xs:documentation>Metro</xs:documentation> 
                </xs:annotation> 
            </xs:enumeration> 
            <xs:enumeration value="minibus"> 
                <xs:annotation> 
                    <xs:documentation>Vehicles designed and constructed for the carriage of passengers, comprising more than eight seats in 
addition to the driver’s seat, and having a maximum mass not exceeding 5 tonnes (class M2).</xs:documentation> 
                </xs:annotation> 
            </xs:enumeration> 
            <xs:enumeration value="moped"> 
                <xs:annotation> 
                    <xs:documentation>Moped (a two wheeled motor vehicle characterized by a small engine typically less than 50cc and by 
normally having pedals).</xs:documentation> 
                </xs:annotation> 
            </xs:enumeration> 
            <xs:enumeration value="motorcycle"> 
                <xs:annotation> 
                    <xs:documentation>Motorcycle.</xs:documentation> 
                </xs:annotation> 
            </xs:enumeration> 
            <xs:enumeration value="motorcycleWithSideCar"> 
                <xs:annotation> 
                    <xs:documentation>Three wheeled vehicle comprising a motorcycle with an attached side car.</xs:documentation> 
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                </xs:annotation> 
            </xs:enumeration> 
            <xs:enumeration value="motorhome"> 
                <xs:annotation> 
                    <xs:documentation>Motorhome</xs:documentation> 
                </xs:annotation> 
            </xs:enumeration> 
            <xs:enumeration value="motorscooter"> 
                <xs:annotation> 
                    <xs:documentation>Motorscooter (a two wheeled motor vehicle characterized by a step-through frame and small diameter 
wheels).</xs:documentation> 
                </xs:annotation> 
            </xs:enumeration> 
            <xs:enumeration value="passengerCar"> 
                <xs:annotation> 
                    <xs:documentation>Passenger car</xs:documentation> 
                </xs:annotation> 
            </xs:enumeration> 
            <xs:enumeration value="smallCar"> 
                <xs:annotation> 
                    <xs:documentation>Small car</xs:documentation> 
                </xs:annotation> 
            </xs:enumeration> 
            <xs:enumeration value="tanker"> 
                <xs:annotation> 
                    <xs:documentation>Vehicle with large tank for carrying bulk liquids.</xs:documentation> 
                </xs:annotation> 
            </xs:enumeration> 
            <xs:enumeration value="threeWheeledVehicle"> 
                <xs:annotation> 
                    <xs:documentation>Three wheeled vehicle of unspecified type.</xs:documentation> 
                </xs:annotation> 
            </xs:enumeration> 
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            <xs:enumeration value="trailer"> 
                <xs:annotation> 
                    <xs:documentation>Trailer.</xs:documentation> 
                </xs:annotation> 
            </xs:enumeration> 
            <xs:enumeration value="tram"> 
                <xs:annotation> 
                    <xs:documentation>Tram.</xs:documentation> 
                </xs:annotation> 
            </xs:enumeration> 
            <xs:enumeration value="trolleyBus"> 
                <xs:annotation> 
                    <xs:documentation>Trolley bus</xs:documentation> 
                </xs:annotation> 
            </xs:enumeration> 
            <xs:enumeration value="twoWheeledVehicle"> 
                <xs:annotation> 
                    <xs:documentation>Two wheeled vehicle of unspecified type.</xs:documentation> 
                </xs:annotation> 
            </xs:enumeration> 
            <xs:enumeration value="van"> 
                <xs:annotation> 
                    <xs:documentation>Van.</xs:documentation> 
                </xs:annotation> 
            </xs:enumeration> 
            <xs:enumeration value="vehicleWithCaravan"> 
                <xs:annotation> 
                    <xs:documentation>Vehicle (of unspecified type) towing a caravan.</xs:documentation> 
                </xs:annotation> 
            </xs:enumeration> 
            <xs:enumeration value="vehicleWithCatalyticConverter"> 
                <xs:annotation> 
                    <xs:documentation>Vehicle with catalytic converter.</xs:documentation> 
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                </xs:annotation> 
            </xs:enumeration> 
            <xs:enumeration value="vehicleWithoutCatalyticConverter"> 
                <xs:annotation> 
                    <xs:documentation>Vehicle without catalytic converter.</xs:documentation> 
                </xs:annotation> 
            </xs:enumeration> 
            <xs:enumeration value="vehicleWithTrailer"> 
                <xs:annotation> 
                    <xs:documentation>Vehicle (of unspecified type) towing a trailer.</xs:documentation> 
                </xs:annotation> 
            </xs:enumeration> 
            <xs:enumeration value="withEvenNumberedRegistrationPlates"> 
                <xs:annotation> 
                    <xs:documentation>Vehicle with even numbered registration plate.</xs:documentation> 
                </xs:annotation> 
            </xs:enumeration> 
            <xs:enumeration value="withOddNumberedRegistrationPlates"> 
                <xs:annotation> 
                    <xs:documentation>Vehicle with odd numbered registration plate.</xs:documentation> 
                </xs:annotation> 
            </xs:enumeration> 
            <xs:enumeration value="unknown"> 
                <xs:annotation> 
                    <xs:documentation>Unknown.</xs:documentation> 
                </xs:annotation> 
            </xs:enumeration> 
            <xs:enumeration value="other"> 
                <xs:annotation> 
                    <xs:documentation>Other than as defined in this enumeration.</xs:documentation> 
                </xs:annotation> 
            </xs:enumeration> 
            <xs:enumeration value="_extended" /> 
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        </xs:restriction> 
    </xs:simpleType> 
    <xs:simpleType name="VehicleUsageEnum"> 
        <xs:annotation> 
            <xs:documentation>Types of usage of a vehicle.</xs:documentation> 
        </xs:annotation> 
        <xs:restriction base="xs:string"> 
            <xs:enumeration value="agricultural"> 
                <xs:annotation> 
                    <xs:documentation>Vehicle used for agricultural purposes.</xs:documentation> 
                </xs:annotation> 
            </xs:enumeration> 
            <xs:enumeration value="carSharing"> 
                <xs:annotation> 
                    <xs:documentation>Vehicles operated by a car-sharing company.</xs:documentation> 
                </xs:annotation> 
            </xs:enumeration> 
            <xs:enumeration value="cityLogistics"> 
                <xs:annotation> 
                    <xs:documentation>Vehicles that are used to deliver goods in a city area.</xs:documentation> 
                </xs:annotation> 
            </xs:enumeration> 
            <xs:enumeration value="commercial"> 
                <xs:annotation> 
                    <xs:documentation>Vehicle which is limited to non-private usage or public transport usage.</xs:documentation> 
                </xs:annotation> 
            </xs:enumeration> 
            <xs:enumeration value="emergencyServices"> 
                <xs:annotation> 
                    <xs:documentation>Vehicle used by the emergency services.</xs:documentation> 
                </xs:annotation> 
            </xs:enumeration> 
            <xs:enumeration value="military"> 
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                <xs:annotation> 
                    <xs:documentation>Vehicle used by the military.</xs:documentation> 
                </xs:annotation> 
            </xs:enumeration> 
            <xs:enumeration value="nonCommercial"> 
                <xs:annotation> 
                    <xs:documentation>Vehicle used for non-commercial or private purposes.</xs:documentation> 
                </xs:annotation> 
            </xs:enumeration> 
            <xs:enumeration value="patrol"> 
                <xs:annotation> 
                    <xs:documentation>Vehicle used as part of a patrol service, e.g. road operator or automobile association patrol 
vehicle.</xs:documentation> 
                </xs:annotation> 
            </xs:enumeration> 
            <xs:enumeration value="recoveryServices"> 
                <xs:annotation> 
                    <xs:documentation>Vehicle used to provide a recovery service.</xs:documentation> 
                </xs:annotation> 
            </xs:enumeration> 
            <xs:enumeration value="roadMaintenanceOrConstruction"> 
                <xs:annotation> 
                    <xs:documentation>Vehicle used for road maintenance or construction work purposes.</xs:documentation> 
                </xs:annotation> 
            </xs:enumeration> 
            <xs:enumeration value="roadOperator"> 
                <xs:annotation> 
                    <xs:documentation>Vehicle used by the road operator.</xs:documentation> 
                </xs:annotation> 
            </xs:enumeration> 
            <xs:enumeration value="taxi"> 
                <xs:annotation> 
                    <xs:documentation>Vehicle used to provide an authorised taxi service.</xs:documentation> 



прДСТУ EN 16157-7:20ХХ  

218 
 

                </xs:annotation> 
            </xs:enumeration> 
            <xs:enumeration value="_extended" /> 
        </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="optional" /> 
    </xs:complexType> 
    <xs:complexType name="Visibility"> 
        <xs:annotation> 
            <xs:documentation>Details of atmospheric visibility.</xs:documentation> 
        </xs:annotation> 
        <xs:sequence> 
            <xs:element name="minimumVisibilityDistance" type="com:IntegerMetreDistanceValue"> 
                <xs:annotation> 
                    <xs:documentation>The minimum distance, measured or estimated, beyond which drivers may be unable to clearly see a 
vehicle or an obstacle.</xs:documentation> 
                </xs:annotation> 
            </xs:element> 
            <xs:element name="_visibilityExtension" type="com:_ExtensionType" minOccurs="0" /> 
        </xs:sequence> 
    </xs:complexType> 
    <xs:simpleType name="WeatherRelatedRoadConditionTypeEnum"> 
        <xs:annotation> 
            <xs:documentation>Types of road surface conditions which are related to the weather.</xs:documentation> 
        </xs:annotation> 
        <xs:restriction base="xs:string"> 
            <xs:enumeration value="blackIce"> 
                <xs:annotation> 
                    <xs:documentation>Severe skid risk due to black ice (i.e. clear ice, which is impossible or very difficult to 
see).</xs:documentation> 
                </xs:annotation> 
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            </xs:enumeration> 
            <xs:enumeration value="deepSnow"> 
                <xs:annotation> 
                    <xs:documentation>Deep snow on the roadway.</xs:documentation> 
                </xs:annotation> 
            </xs:enumeration> 
            <xs:enumeration value="dry"> 
                <xs:annotation> 
                    <xs:documentation>There is no humidity over the sensor.</xs:documentation> 
                </xs:annotation> 
            </xs:enumeration> 
            <xs:enumeration value="freezingOfWetRoads"> 
                <xs:annotation> 
                    <xs:documentation>The wet road surface is subject to freezing.</xs:documentation> 
                </xs:annotation> 
            </xs:enumeration> 
            <xs:enumeration value="freezingPavements"> 
                <xs:annotation> 
                    <xs:documentation>The pavements for pedestrians are subject to freezing.</xs:documentation> 
                </xs:annotation> 
            </xs:enumeration> 
            <xs:enumeration value="freezingRain"> 
                <xs:annotation> 
                    <xs:documentation>Severe skid risk due to rain falling on sub-zero temperature road surface and 
freezing.</xs:documentation> 
                </xs:annotation> 
            </xs:enumeration> 
            <xs:enumeration value="freshSnow"> 
                <xs:annotation> 
                    <xs:documentation>Fresh snow (with little or no traffic yet) on the roadway.</xs:documentation> 
                </xs:annotation> 
            </xs:enumeration> 
            <xs:enumeration value="glaze"> 
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                <xs:annotation> 
                    <xs:documentation>Glaze of the road surface.</xs:documentation> 
                </xs:annotation> 
            </xs:enumeration> 
            <xs:enumeration value="ice"> 
                <xs:annotation> 
                    <xs:documentation>Increased skid risk due to ice (of any kind).</xs:documentation> 
                </xs:annotation> 
            </xs:enumeration> 
            <xs:enumeration value="iceBuildUp"> 
                <xs:annotation> 
                    <xs:documentation>Ice is building up on the roadway causing a serious skid hazard.</xs:documentation> 
                </xs:annotation> 
            </xs:enumeration> 
            <xs:enumeration value="iceWithWheelBarTracks"> 
                <xs:annotation> 
                    <xs:documentation>Ice on the road frozen in the form of wheel tracks.</xs:documentation> 
                </xs:annotation> 
            </xs:enumeration> 
            <xs:enumeration value="icyPatches"> 
                <xs:annotation> 
                    <xs:documentation>Severe skid risk due to icy patches (i.e. intermittent ice on roadway).</xs:documentation> 
                </xs:annotation> 
            </xs:enumeration> 
            <xs:enumeration value="looseSnow"> 
                <xs:annotation> 
                    <xs:documentation>Powdery snow on the road which is subject to being blown by the wind.</xs:documentation> 
                </xs:annotation> 
            </xs:enumeration> 
            <xs:enumeration value="moist"> 
                <xs:annotation> 
                    <xs:documentation>From (0,01 mm) water film thickness over the sensor</xs:documentation> 
                </xs:annotation> 
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            </xs:enumeration> 
            <xs:enumeration value="normalWinterConditionsForPedestrians"> 
                <xs:annotation> 
                    <xs:documentation>Conditions for pedestrians are consistent with those normally expected in winter.</xs:documentation> 
                </xs:annotation> 
            </xs:enumeration> 
            <xs:enumeration value="notDry"> 
                <xs:annotation> 
                    <xs:documentation>The road surface is not dry.</xs:documentation> 
                </xs:annotation> 
            </xs:enumeration> 
            <xs:enumeration value="packedSnow"> 
                <xs:annotation> 
                    <xs:documentation>Packed snow (heavily trafficked) on the roadway.</xs:documentation> 
                </xs:annotation> 
            </xs:enumeration> 
            <xs:enumeration value="rime"> 
                <xs:annotation> 
                    <xs:documentation>Fresh snow (with little or no traffic yet) on the roadway.</xs:documentation> 
                </xs:annotation> 
            </xs:enumeration> 
            <xs:enumeration value="roadSurfaceMelting"> 
                <xs:annotation> 
                    <xs:documentation>The road surface is melting, or has melted due to abnormally high temperatures.</xs:documentation> 
                </xs:annotation> 
            </xs:enumeration> 
            <xs:enumeration value="slippery"> 
                <xs:annotation> 
                    <xs:documentation>Detection at least of the presence of partly or wholly solidified aqueous solution over the 
sensor.</xs:documentation> 
                </xs:annotation> 
            </xs:enumeration> 
            <xs:enumeration value="slushOnRoad"> 
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                <xs:annotation> 
                    <xs:documentation>Increased skid risk due to melting snow (slush) on road.</xs:documentation> 
                </xs:annotation> 
            </xs:enumeration> 
            <xs:enumeration value="slushStrings"> 
                <xs:annotation> 
                    <xs:documentation>Melting snow (slush) on the roadway is formed into wheel tracks.</xs:documentation> 
                </xs:annotation> 
            </xs:enumeration> 
            <xs:enumeration value="snow"> 
                <xs:annotation> 
                    <xs:documentation>Fresh snow (with little or no traffic yet) on the roadway.</xs:documentation> 
                </xs:annotation> 
            </xs:enumeration> 
            <xs:enumeration value="snowDrifts"> 
                <xs:annotation> 
                    <xs:documentation>Snow drifting is in progress or patches of deep snow are present due to earlier 
drifting.</xs:documentation> 
                </xs:annotation> 
            </xs:enumeration> 
            <xs:enumeration value="snowOnPavement"> 
                <xs:annotation> 
                    <xs:documentation>Snow is on the pedestrian pavement.</xs:documentation> 
                </xs:annotation> 
            </xs:enumeration> 
            <xs:enumeration value="wetAndIcyRoad"> 
                <xs:annotation> 
                    <xs:documentation>Increased skid risk due to partly thawed, wet road with packed snow and ice, or rain falling on packed 
snow and ice.</xs:documentation> 
                </xs:annotation> 
            </xs:enumeration> 
            <xs:enumeration value="snowOnTheRoad"> 
                <xs:annotation> 
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                    <xs:documentation>Snow is lying on the road surface.</xs:documentation> 
                </xs:annotation> 
            </xs:enumeration> 
            <xs:enumeration value="wetIcyPavement"> 
                <xs:annotation> 
                    <xs:documentation>Partly thawed, wet pedestrian pavement with packed snow and ice, or rain falling on packed snow and 
ice.</xs:documentation> 
                </xs:annotation> 
            </xs:enumeration> 
            <xs:enumeration value="streamingWater"> 
                <xs:annotation> 
                    <xs:documentation>From (2 mm) water film thickness over the sensor.</xs:documentation> 
                </xs:annotation> 
            </xs:enumeration> 
            <xs:enumeration value="surfaceWater"> 
                <xs:annotation> 
                    <xs:documentation>Water is resting on the roadway which provides an increased hazard to vehicles.</xs:documentation> 
                </xs:annotation> 
            </xs:enumeration> 
            <xs:enumeration value="wet"> 
                <xs:annotation> 
                    <xs:documentation>From (0,2 mm) water film thickness over the sensor</xs:documentation> 
                </xs:annotation> 
            </xs:enumeration> 
            <xs:enumeration value="other"> 
                <xs:annotation> 
                    <xs:documentation>Other than as defined in this enumeration.</xs:documentation> 
                </xs:annotation> 
            </xs:enumeration> 
            <xs:enumeration value="_extended" /> 
        </xs:restriction> 
    </xs:simpleType> 
    <xs:simpleType name="WeightTypeEnum"> 
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        <xs:annotation> 
            <xs:documentation>Type of weight - describing the meaning of a vehicle weight value</xs:documentation> 
        </xs:annotation> 
        <xs:restriction base="xs:string"> 
            <xs:enumeration value="actual"> 
                <xs:annotation> 
                    <xs:documentation>The weight is the actual weight of a specific vehicle</xs:documentation> 
                </xs:annotation> 
            </xs:enumeration> 
            <xs:enumeration value="maximumPermitted"> 
                <xs:annotation> 
                    <xs:documentation>The weight is the maximum permitted weight for a vehicle</xs:documentation> 
                </xs:annotation> 
            </xs:enumeration> 
            <xs:enumeration value="_extended" /> 
        </xs:restriction> 
    </xs:simpleType> 
    <xs:complexType name="WidthCharacteristic"> 
        <xs:annotation> 
            <xs:documentation>Width characteristic of a vehicle.</xs:documentation> 
        </xs:annotation> 
        <xs:sequence> 
            <xs:element name="comparisonOperator" type="com:_ComparisonOperatorEnum" minOccurs="1" maxOccurs="1"> 
                <xs:annotation> 
                    <xs:documentation>The operator to be used in the vehicle characteristic comparison operation.</xs:documentation> 
                </xs:annotation> 
            </xs:element> 
            <xs:element name="vehicleWidth" type="com:MetresAsFloat" minOccurs="1" maxOccurs="1"> 
                <xs:annotation> 
                    <xs:documentation>The maximum width of an individual vehicle, including any features embedded or fixed on it, in 
metres.</xs:documentation> 
                </xs:annotation> 
            </xs:element> 
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            <xs:element name="_widthCharacteristicExtension" type="com:_ExtensionType" minOccurs="0" /> 
        </xs:sequence> 
    </xs:complexType> 
    <xs:complexType name="Wind"> 
        <xs:annotation> 
            <xs:documentation>Wind conditions on the road. </xs:documentation> 
        </xs:annotation> 
        <xs:sequence> 
            <xs:element name="windMeasurementHeight" type="com:MetresAsNonNegativeInteger" minOccurs="0" maxOccurs="1"> 
                <xs:annotation> 
                    <xs:documentation>The height in metres above the road surface at which the wind is measured.</xs:documentation> 
                </xs:annotation> 
            </xs:element> 
            <xs:element name="windSpeed" type="com:WindSpeedValue" minOccurs="0"> 
                <xs:annotation> 
                    <xs:documentation>The wind speed averaged over at least 10 minutes, measured at a default height of10 metres 
(meteorological standard) above the road surface, unless measurement height is specified.</xs:documentation> 
                </xs:annotation> 
            </xs:element> 
            <xs:element name="maximumWindSpeed" type="com:WindSpeedValue" minOccurs="0"> 
                <xs:annotation> 
                    <xs:documentation>The maximum wind speed in a measurement period of 10 minutes.</xs:documentation> 
                </xs:annotation> 
            </xs:element> 
            <xs:element name="windDirectionBearing" type="com:DirectionBearingValue" minOccurs="0"> 
                <xs:annotation> 
                    <xs:documentation>The average direction from which the wind blows, in terms of a bearing measured in degrees (0 - 
359).</xs:documentation> 
                </xs:annotation> 
            </xs:element> 
            <xs:element name="maximumWindDirectionBearing" type="com:DirectionBearingValue" minOccurs="0"> 
                <xs:annotation> 
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                    <xs:documentation>The direction from which the maximum wind blows, in terms of a bearing measured in degrees (0 - 
359).</xs:documentation> 
                </xs:annotation> 
            </xs:element> 
            <xs:element name="windDirectionCompass" type="com:DirectionCompassValue" minOccurs="0"> 
                <xs:annotation> 
                    <xs:documentation>The average direction from which the wind blows, in terms of points of the 
compass.</xs:documentation> 
                </xs:annotation> 
            </xs:element> 
            <xs:element name="maximumWindDirectionCompass" type="com:DirectionCompassValue" minOccurs="0"> 
                <xs:annotation> 
                    <xs:documentation>The direction from which the maximum wind blows, in terms of points of the 
compass.</xs:documentation> 
                </xs:annotation> 
            </xs:element> 
            <xs:element name="_windExtension" type="com:_ExtensionType" minOccurs="0" /> 
        </xs:sequence> 
    </xs:complexType> 
    <xs:complexType name="WindSpeedValue"> 
        <xs:annotation> 
            <xs:documentation>A measured or calculated value of wind speed.</xs:documentation> 
        </xs:annotation> 
        <xs:complexContent> 
            <xs:extension base="com:DataValue"> 
                <xs:sequence> 
                    <xs:element name="windSpeed" type="com:MetresPerSecond" minOccurs="1" maxOccurs="1"> 
                        <xs:annotation> 
                            <xs:documentation>A value of wind speed expressed in metres per second.</xs:documentation> 
                        </xs:annotation> 
                    </xs:element> 
                    <xs:element name="_windSpeedValueExtension" type="com:_ExtensionType" minOccurs="0" /> 
                </xs:sequence> 
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            </xs:extension> 
        </xs:complexContent> 
    </xs:complexType> 
    <xs:simpleType name="WinterEquipmentManagementTypeEnum"> 
        <xs:annotation> 
            <xs:documentation>Instructions relating to the use of winter equipment.</xs:documentation> 
        </xs:annotation> 
        <xs:restriction base="xs:string"> 
            <xs:enumeration value="doNotUseStudTyres"> 
                <xs:annotation> 
                    <xs:documentation>Do not use stud tyres.</xs:documentation> 
                </xs:annotation> 
            </xs:enumeration> 
            <xs:enumeration value="useSnowChains"> 
                <xs:annotation> 
                    <xs:documentation>Use snow chains.</xs:documentation> 
                </xs:annotation> 
            </xs:enumeration> 
            <xs:enumeration value="useSnowChainsOrTyres"> 
                <xs:annotation> 
                    <xs:documentation>Use snow chains or snow tyres.</xs:documentation> 
                </xs:annotation> 
            </xs:enumeration> 
            <xs:enumeration value="useSnowTyres"> 
                <xs:annotation> 
                    <xs:documentation>Use snow tyres.</xs:documentation> 
                </xs:annotation> 
            </xs:enumeration> 
            <xs:enumeration value="winterEquipmentOnBoardRequired"> 
                <xs:annotation> 
                    <xs:documentation>The carrying of winter equipment (snow chains and/or snow tyres) is required.</xs:documentation> 
                </xs:annotation> 
            </xs:enumeration> 
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            <xs:enumeration value="other"> 
                <xs:annotation> 
                    <xs:documentation>Other than as defined in this enumeration.</xs:documentation> 
                </xs:annotation> 
            </xs:enumeration> 
            <xs:enumeration value="_extended" /> 
        </xs:restriction> 
    </xs:simpleType> 
    <xs:simpleType name="Year"> 
        <xs:annotation> 
            <xs:documentation>A year.</xs:documentation> 
        </xs:annotation> 
        <xs:restriction base="com:NonNegativeInteger" /> 
    </xs:simpleType> 
</xs:schema> 
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