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Evropská předmluva
Tento dokument (EN 50121-3-1:2017) vypracovala technická komise CLC/TC 9X Elektrická
a elektronická drážní zařízení.

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 (dop) 2017-10-24
–    nejzazší datum zrušení národních norem,
které jsou s dokumentem v rozporu (dow) 2019-10-24
Tento dokument nahrazuje EN 50121-3-1:2015.

EN 50121-3-1:2017 obsahuje následující technické změny proti EN 50121-3-1:2015:

–    upřesňuje se rozsah platnosti (kapitola 1);

–    zavádí se datované odkazy (kapitola 2);

–    upřesňuje se použitelnost (kapitola 4);

–    upřesňuje se rušení na telekomunikačních vedeních jiných provozovatelů (6.2), psofometrický
proud
(příloha A);

–    hodnoty pohyblivých emisí pro vyzařované H-pole v kmitočtovém rozsahu 9 kHz až 150 kHz se
přesunují
do nové přílohy C z následujících důvodů:

a)   je jen velmi málo vnějších příjemců rušení (např. radiové služby),

b)   emise šířená zářením měřená v 10 m není reprezentativní pro kompatibilitu s interními
drážními přístroji,

c)   EMC s jinými drážními přístroji je v tomto kmitočtovém rozsahu popsaná v jiných postupech
a normách, jako v souboru EN 50238,

d)   reprodukovatelnost je nízká.

–    redakční změny v evropské předmluvě, rozsahu platnosti a příloze A;

–    revize přílohy ZZ.

Tuto evropskou normu je třeba používat spolu s EN 50121-1.

Tento dokument byl vypracován na základě mandátu uděleného CENELEC Evropskou komisí
a Evropským sdružením pro volný obchod a pokrývá základní požadavky směrnice (směrnic) EU.

Vztah ke směrnici (směrnicím) EU je uveden v informativní příloze ZZ, která je nedílnou součástí
tohoto dokumentu.



Tato norma tvoří část 3-1 souboru evropských norem EN 50121, které jsou vydány pod společným
názvem Drážní zařízení – Elektromagnetická kompatibilita. Tento soubor se sestává z následujících
částí:

–    Část 1: Obecně;

–    Část 2: Emise celého drážního systému do vnějšího prostředí;

–    Část 3-1: Drážní vozidla – Vlak a celkové vozidlo;

–    Část 3-2: Drážní vozidla – Zařízení;

–    Část 4: Emise a odolnost zabezpečovacích a sdělovacích zařízení;

–    Část 5: Emise a odolnost pevných instalací a zařízení trakční napájecí soustavy.



Úvod
Elektrická zařízení o vysokých výkonech jsou ve vlacích instalována ve velkých počtech spolu
s mikropočítačovými řídicími zařízeními o nízkém výkonu a dalšími elektronickými zařízeními.
Elektromagnetická kompatibilita se proto stala kritickým problémem při konstrukci zařízení
souvisících s vlakem, jakož i vlaku jako celku.

Tato norma výrobku pro drážní vozidlo stanovuje meze pro elektromagnetickou emisi a odolnost, aby
se zajistilo fungování systému v jeho předpokládaném prostředí.

Meze odolnosti nejsou udány pro celé vozidlo. V EN 50121-3-2 jsou definovány požadavky na zařízení
instalovaná v drážním vozidle, protože není praktické zkoušet celou jednotku. Plán zajištění EMC
obsahuje zařízení, jichž se týká tato norma.

 

1 Rozsah platnosti
Tato evropská norma stanoví požadavky na emisi a odolnost pro všechny typy drážních vozidel.
Pokrývá hnací vozidlo, tažené vozidlo a soupravy vlaků včetně drážních vozidel městských drah
NP1). Tato Evropská norma stanoví meze pro emisi drážního vozidla do vnějšího prostředí.

Rozsah platnosti této části normy končí na rozhraní vozidla s jeho vstupy a výstupy energie.
V případě lokomotiv, souprav vlaků, tramvají a podobně, to je kluzný kontakt s trolejovým vedením
nebo přívodní kolejnicí (pantograf, sběrač proudu). V případě tažených vozidel je to konektor s AC
nebo DC napájecím kabelem. Protože je však sběrač proudu součástí hnacího vozidla, není zcela
možné vyloučit jevy tohoto rozhraní s napájecím vedením. Aby se tyto jevy minimalizovaly, navrhla se
zkouška při pomalém pohybu.

EMC plán může stanovit další požadavky na kompatibilitu drážního systému (například, jak je
specifikováno
v EN 50238).

Všechny přístroje, které se mají integrovat do vozidla, musí v zásadě splňovat požadavky EN
50121-3-2.
Ve výjimečných případech, kde přístroj splňuje požadavky jiných norem pro EMC, avšak není
prokázáno plné vyhovění EN 50121-3-2, se EMC musí zajistit odpovídajícími opatřeními při integraci
přístroje do systému vozidla a/nebo vhodnou analýzou EMC a zkouškou, která zdůvodní odchylky od
EN 50121-3-2.

Elektromagnetické interference, co se týče drážního systému jako celku, se týká EN 50121-2.

Tato zvláštní ustanovení je třeba použít spolu s obecnými ustanoveními v EN 50121-1.

Norma platí pro kmitočtový rozsah od 0 Hz (DC) do 400 GHz. Měření se nemusí provádět na
kmitočtech, pro které nejsou specifikovány požadavky.

 



 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.

NP1)   NÁRODNÍ POZNÁMKA V anglickém znění originálu této normy je použitý termín urban
vehicles for use in city streets (tj. drážní vozidla městských drah pro provoz na ulicích).
Použitý překlad vychází z terminologie používané v zákonu 266/1994 Sb. o dráhách, ve znění
pozdějších předpisů, a v souvisících předpisech. Viz též definici 3.4.


