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Evropská předmluva
Text dokumentu (EN 50463-3:2017) vypracovala technická komise CLC/TC 9X Elektrická
a elektronická zařízené 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 (dop) 2018-04-06
–    nejzazší datum zrušení národních norem,
které jsou s dokumentem v rozporu (dow) 2020-10-06
Tento dokument nahrazuje EN 50463-3:2012.

V porovnání s EN 50463-3:2012 obsahuje EN 50463-3 následující významné technické změny.

–    aktualizované požadavky na DCS, CEBD, kódy kvality a logy (kapitola 4).

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.

Tato evropská norma byla vypracována na základě mandátu uděleného CENELEC Evropskou komisí
a Evropským sdružením volného obchodu a pokrývá základní požadavky evropské směrnice
(směrnic) EU.

Vztah se směrnicí (směrnicemi) EU je uveden v informativní příloze ZZ, která je nedílnou součástí
tohoto dokumentu.

Tento dokument je 3 částí souboru EN 50463, který se skládá z následujících částí se společným
názvem Drážní zařízení – Energetické měření na palubě vlaku:

?    Část 1: Obecně;

?    Část 2: Měření energie;

?    Část 3: Zpracování dat;

?    Část 4: Komunikace;

?    Část 5: Posuzování shody.

Tento soubor evropských norem se řídí popisem praktických instrukcí uvedených v příloze A,
EN ISO/IEC 17000:2004 „Principy posuzování shody“ přizpůsobených systému měření energie
(EMS).

Tento soubor evropských norem podporuje požadavky na systémy měření energie uvedených
v příslušných technických specifikacích pro interoperabilitu.



Úvod
Systém měření energie poskytuje měření a data vhodná pro fakturování ceny a může být také
použitý mana-
gementem pro hospodaření energií např. pro úspory energie.

Tento soubor evropských norem uvádí praktický přístup k popsání systému měření energie a k
pozemní službě sběru dat. Tyto funkce jsou implementovány do jednoho nebo více fyzikálních
zařízení. Uživatel tohoto souboru se může volně rozhodnout pro provedení fyzikálního uspořádání.

a)   Uspořádání a hlavní obsah souboru EN 50463:

Tento soubor Evropské normy je rozdělen do pěti částí. Názvy a stručné popisy jednotlivých částí
jsou uvedeny níže.

1)   EN 50463-1 – Obecně

Předmětem EN 50463-1 je Systém měření energie (EMS).

EN 50463-1 uvádí požadavky na uspořádání systému pro kompletní EMS a obecné požadavky
pro všechna zařízení obsahující jednu nebo více funkcí EMS.

2)   EN 50463-2 – Měření energie

Předmětem EN 50463-2 je funkce měření energie (EMF).

EMF umožňuje měření spotřebované a rekuperované činné elektrické energie drážní trakční
jednotky.
Pokud je trakční jednotka určená pro AC trakční soustavu, EMF umožňuje taktéž měření jalové
elektrické energie. EMF umožňuje předávání měřených veličin přes rozhraní do systému
zpracování dat.

EMF se skládá ze tří funkcí: Funkce měření napětí, funkce měření proudu a funkce výpočtu
energie. Pro každou z těchto funkcí, jsou specifikovány třídy přesnosti a definovány přidružené
referenční podmínky. EN 50463-2 také stanovuje všechny specifické požadavky pro všechny
funkce EMF.

Funkce měření napětí měří napětí soustavy trolejového vedení a funkce měření proudu měří
proud odebíraný z a rekuperovaný do soustavy trolejového vedení. Tyto funkce poskytují
signální vstupy pro funkci výpočtu spotřeba energie.

Signály pro funkci výpočtu energie vstupují z funkcí měření proudu a napětí, kde z množiny
těchto hodnot je vypočítáno množství odebrané a rekuperované energie. Tyto hodnoty jsou
přenášeny do systému zpracování dat a jsou použité pro vytvoření sestavy na zpracování údajů
pro výpočet spotřeby energie (CEDB).

Tato norma byla vypracována s přihlédnutím k tomu, že v některých aplikacích, může EMF
podléhat
zákonné metrologické kontrole. Veškerá významná metrologická hlediska jsou popsaná
v EN 50463-2.

EN 50463-2 také definuje posuzování shody EMF.



3)   EN 50463-3 – Zpracování dat

Předmětem EN 50463-3 je systém zpracování dat (DHS) a souvisící požadavky systému sběru
dat (DCS)

DHS na palubě vlaku přijímá, vytváří a ukládá data, připravená k přenosu k oprávněnému
přijímači dat na palubě vlaku nebo pozemní stanici. Hlavním cílem DHS je vytvářet údaje pro
fakturaci spotřeby energie (CEBD)a přenášet je do systému sběru dat (DCS). DHS může
podporovat další funkce na palubě nebo pozemní stanici (např. pro management hospodaření
s energií, systém řízení apod.) pokud to není v rozporu s hlavním cílem.

DCS na pozemní stanici přijímá fakturační údaje o spotřebě energie a přenese je do
zúčtovacího systému

EN 50463-3 také definuje posuzování shody DHS a přenos CEBD do pozemního systému sběru
dat (DCS).

4)   EN 50463-4 – Komunikace

Předmětem EN 50463-4 jsou komunikační služby.

Tato část EN 50463 stanovuje požadavky a pokyny týkající se datové komunikace mezi
funkcemi realizovanými uvnitř EMS, stejně jako mezi dalšími funkcemi na palubě jednotek, kde
data jsou přenášena pomocí komunikačních protokolů přes vyhrazené fyzické rozhraní nebo
sdílenou síť.

Zahrnuje odkaz na komunikační službu mezi palubou a pozemní stanicí a pokrývá požadavky
nezbytné pro podporu přenosu dat mezi DHS a DCS, včetně přenosu CEBD na základech
interoperability.

EN 50463-4 také definuje posuzování shody komunikačních služeb.



5)   EN 50463-5 – Komunikace

Předmětem EN 50463-5 je proces posuzování shody pro EMS.

EN 50463-5 také obsahuje opětný ověřovací proces posuzování shody v případě nahrazení
zařízení EMS.

b)   Funkční uspořádání EMS a toku dat:

Obrázek 1 je informativní a ukazuje funkční uspořádání EMS, hlavní podfunkce a uspořádání toku
dat. Pouze hlavní rozhraní požadovaná touto normou jsou znázorněna šipkami.

Od té doby, co je funkce komunikace přenášena přes EMS, bylo znázornění této funkce vynecháno
pro větší přehlednost, kromě komunikace mezi vlakem a pozemní stanicí. Všechna rozhraní nejsou
uvedena.

Obrázek 1 – Funkční uspořádání EMS a schéma přenosu dat



1 Rozsah platnosti
Tato evropská norma zahrnuje požadavky vztahující se na systém zpracování dat (DHS) v systému
měření energie (EMS).

Tento dokument také obsahuje základní požadavky pro pozemní systém sběru dat (DSC), které se
týkají získání a ukládání a exportování dat pro fakturaci energie (CEBD).

V tomto dokumentu jsou rovněž uvedeny postupy pro ověřování shody systémů DHS a DCS.

Systém vypořádání/fakturace a specifikace rozhraní mezi systémem DCS a systémem vypořádání je
mimo rozsah této normy.

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.


