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Evropská předmluva
Tento dokument (EN 50318:2018) vypracovala subkomise CLC/SC 9XC Elektrické zdroje
a uzemňovací systémy pro zařízení hromadné dopravy a pomocné přístroje (pevná zařízení)
technické komise CLC/TC 9X Elektrické a elektronické zařízení pro železnice.
Jsou stanovena tato data:
– nejzazší datum zavedení dokumentu na národní úrovni
vydáním identické národní normy nebo vydáním
oznámení o schválení k přímému používání
jako normy národní
– nejzazší datum zrušení národních norem,
které jsou s dokumentem v rozporu

(dop)

2019-12-07

(dow)

2021-12-07

Tento dokument nahrazuje EN 50318:2002.
Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových
práv. CENELEC nelze činit odpovědným za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv.
EN 50318:2018 zahrnuje následující významné technické změny s ohledem na EN 50318:2002:
– doplnění nově používaných termínů (kapitola 3);
– zdokonalení procesu ověřování (kapitola 5);
– doplnění procesu ověřování modelu pantografového sběrače (kapitola 6);
– zlepšení požadavků na data pro modelování nadzemního trolejového vedení (7.2);
– zahrnutí požadavků na statické kontroly nadzemního trolejového vedení (7.3);
– přidání matematických parametrů popisujících odchylku od Gaussova rozdělení
k požadovanému výstupu
(kapitola 9);
– zlepšení ověřování s naměřenými hodnotami (kapitola 10);
– zahrnutí naměřených dat z traťových zkoušek pro tři hlavní typy trolejových vedení do přílohy
B pro umožnění ověřování normalizovaných systémů bez dalšího měření;
– rozšíření referenčních modelů na různé typy trolejových vedení (kapitola 11 a příloha A) pro
snadnou kontrolu simulací před ověřováním.
Tento dokument byl vypracován na základě mandátu uděleného CENELEC Evropskou komisí
a Evropským sdružením volného obchodu a podporuje splnění základních požadavků směrnice
(směrnic) EU.
Vztah ke směrnici EU 2008/57/ES je uveden v informativní příloze ZZ, která je nedílnou součástí
tohoto dokumentu.
Přílohy označené jako „normativní“ jsou součástí normy. V této normě je normativní příloha A a
příloha B.

1 Rozsah platnosti
Simulační techniky jsou používány k posouzení dynamické interakce mezi trolejovým vedením
a pantografovými sběrači, jako součást prognózy kvality odběru proudu. Tento dokument specifikuje
simulační metody a funkční požadavky pro ověřování a pro zajištění vzájemného přijetí výsledků
simulací.
Tento dokument se zabývá:
– vstupními a výstupními parametry simulace;
– porovnáním zkoušek měření na vedení a charakteristikami těchto zkoušek na vedení;
– ověřováním modelů pantografových sběračů;
– porovnáním různých metod simulace;
– meze aplikování ověřovaných metod při posuzování pantografových sběračů a trolejového
vedení.
Tento dokument platí pro pantografové sběrače, namontované na drážním vozidle, zajišťující odběr
proudu z trolejového vedení. Neplatí pro trolejbusové systémy.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.

