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ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

Табло за модернизация* на автоматични прелезни устройства ТМАПУ е
предназначено за разширение на функционалността на съществуващи релейни
автоматични прелезни устройства АПУ.
Предоставя възможност за управление и контрол на енергоефективни
светодиодни сигнали за СПШ, ПСПШ и ППС. Реализира безопасна логическа проверка на
състоянието на АПУ и разрешава активиране на сигнално показание „бяла мигаща“ на
СПШ.
Основно приложение на ТМАПУ е преустройство за привеждане на съществуващо
АПУ в съответствие с изискванията на „Наредба № 17 за регулиране движението по
пътищата със светлинни сигнали“.
Функционалността на ТМАПУ е съобразена с изискванията на ТС ЖИ-002-2005.

*Модернизация - усъвършенстване и съобразяване със съвременните изисквания, посредством прилагане на най-

новите технологии. Частична замяна на елементи от съоръжение с нови, целяща разширяване на функционалността му и/или
подобряване на отделни технически характеристики.
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ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•
•
•

Входно напрежение - 220 +20% -30% V АС (154÷264 V АС).
Изходно напрежение към АПУ – 21.6 V DC ÷ 28 V DC (24VDC при DC/DC конвертор).
Максимален изходен ток към АПУ – 5…24 А DC (в зависимост от конфигурацията).
Честота на мигане на червените светлини на СПШ – 60 ± 5 (120 ± 10) мигания / min.
Честота на мигане на жълтите светлини на ПСПШ – 60 ± 5 мигания / min.
Честота на мигане на бялата светлина на СПШ – 30 ± 5 мигания /min.
Честота на мигане на бялата светлина на ППС – 60 ± 5 мигания / min.
Изолационно съпротивление между електрически вериги, несвързани помежду
си, както и между всички тоководещи части и корпус при нормални климатични
условия – 55 MΩ.
Изолационно съпротивление между електрически вериги, несвързани помежду
си, както и между всички тоководещи части и корпус при относителна влажност
на въздуха 80% и температура 25оС – 2,5 MΩ.
Електрическа якост на изолацията между тоководещите части и корпус 1000V/50Hz, съгласно БДС EN60439:2002.
Работен температурен диапазон: - 25 о С ÷ + 60о С.
Габаритни размери 590 х 470 х 200 mm.

СЪСТАВНИ ЧАСТИ
ТМАПУ е съставено от три взаимно свързани съставни части (Фигура 1) –
безопасен логически контролер, електронен интерфейс към сигналите и
токозахранване.

Фигура 1
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БЕЗОПАСЕН ЛОГИЧЕСКИ КОНТРОЛЕР
Индустриалните безопасни контролери от серията TRISAFE на Phoenix Contact
обединяват функционалност и гъвкавост. Съдържат интегрирани безопасни входове и
изходи.

Фигура 2

Позволяват разширение на броя на вход/изходите посредством добавяне на
допълнителни модули, свързани посредством PSR-TBUS шина (Фигура 2). Входно
изходните параметри са подходящи за директен интерфейс с релейната апаратурата на
АПУ и безконтактно функционално управление на МУКС2. Дава възможност за
интегриране към АПУ, посредством преустройство и обвързване към конкретни контакти
и бобини на първокласни релета от АПУ. Конфигурирането на контролера се
осъществява с фирмения софтуер SAFECONF. Контролерът притежава сертификат за
ниво на безопасност SIL3 по стандарта IEC 61508 (Приложение 4).
Входния модул чете състоянието на фронтови контакти на първокласни релета от
АПУ, посредством тактови импулси. Противофазните тактови импулси UТ1 и UT2 (Фигура
3) се генерират от входния модул и се контролират хардуерно. Използва се
препоръчаната от производителя схема.

Фигура 3

При едноканално четене на фронтов контакт на първокласно реле с тактов сигнал
UT1 се гарантира достоверността на информацията. Разпознава се късо съединение
между вход и захранване положителен/отрицателен полюс или между вход и вериги
работещи с тактов сигнал UT2.
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ЕЛЕКТРОНЕН ИНТЕРФЕЙС

Модули за управление и контрол на
сигнали МУКС2, подредени в касета,
обвързани с безопасния PLC и сигналите СПШ,
ПСПШ и ППС.
МУКС2 (Фигура 4) е микропроцесорен
модул за управление и контрол на светлинни
сигнали в АПУ, съобразен с изискванията на ТС
ЖИ-002-2005. Конфигурира се за различни
режимни на работа, като подържа сигнални
модули CVE-LED/STARLED2 на La Semaforica srl.
Предлага възможност за обвръзка с PLC или
релейна логика, като запазва обратна
съвместимост с електронните блокове в
съществуващи релейни устройства.

Фигура 4

Контролът на светене се осъществява посредством динамично отчитане на
консумираната мощност и сравняване с предварително зададени параметри за
съответния тип LED модул. Това позволява да се установи късо съединение в изхода или
повреден (или с намалена осветеност) LED модул.
Текущата версия на хардуера е надградена до 2.0, което включва:
•

Разширена възможност за индикация на състоянието – трицветен LED
индикатор със зелен, жълт и червен цвят.

Текущата версия на софтуера е надградена до 2.0, което включва:
•
•

Три допълнителни режима на работа.
Възможност за задаване на подрежем посредством статично
въздействие.

ИНДИКАЦИЯ

За индикацията на състоянията на модула се използват два светодиода
монтирани на фронталния панел, които могат да бъдат със зелен, жълт или червен цвят.
Индикацията работи в два режима посочени в документацията на модул МУКС2.

НАСТРОЙКА

Настройката на модула МУКС2 за съответния режим на работа се задава статично,
посредством микропревключвателя (SW1). Режимите за конфигуриране са посочени в
документацията на модул МУКС2.
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ТОКОЗАХРАНВАНЕ

Токозахранването в старите релейни АПУ не е предвидено да осигурява стабилна
работа на PLC и електронни интерфейсни модули за управление на сигнали. При
модернизиране на стари АПУ с ТМАПУ за гарантиране на надеждна работа е
препоръчително да се надгради токозахранването. Поради голямото разнообразие на
стари релейни АПУ е разработено модулно токозахранване, позволяващо гъвкава
конфигурация спрямо спецификата на конкретното АПУ.
Модулното токозахранване е изградено от следните модули:
• Токоизправител – подбира се според консумацията на АПУ и типа на
използваната акумулаторна батерия АБ. Използват се индустриални
импулсни токоизправители с висок КПД, широк работен диапазон на
входното напрежение и висока надеждност.
• Акумулаторна батерия АБ – работи в буферен режим, като постоянно се
зарежда от токоизправителя с препоръчаното от производителя
напрежение. Подбира се в зависимост от типа на прелеза и наличието на
допълнителни консуматори, като броячи на оси или бариерни механизми.
При АПС е подходяща АБ на 12 V, като за повишаване на надеждността се
добавя втора АБ в паралел. При АПУ с бариери е подходяща АБ на 24 V.
• Блок заряд батерията – контролиращ напрежението върху АБ и изключващ
товара при достигане на долна граница. Притежава възможност за работа
с АБ на 12 V и 24V.
• DC/DC конвертор за галванично разделяне на АБ от консуматорите.
Основно приложение е захранване на PLC и респективно релейната логика
на АПУ с константно напрежение 24 V DC (независимо от напрежението на
АБ), което гарантира стабилна работа на модернизираната система, като
цяло.
Базовата конфигурация на модулното токозахранване (Приложение 3) включва:
токоизправител 220 VАС / 24 VDC, акумулаторна батерия 24 V за резервиране на
захранването и измервателни уреди за контрол на изходящото напрежение и
консумирания ток от АПУ.
Алтернативната конфигурация на модулното токозахранване, която е подходяща
при АПС включва: токоизправител 220 VАС / 12 VDC, акумулаторна батерия 12 V (при
необходимост се предвижда втора АБ, работеща в паралел), DC/DC конвертор 12/24VDC.
Модулността и подбора на компоненти за токозахранване е с цел постигане на
максимално КПД, което се постига в определена работна точка от характеристиката на
отделните компоненти.
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ФУНКЦИОНИРАНЕ НА СЪОРЪЖЕНИЕТО

Таблото се захранва от батерията на АПУ посредством DC/DC конвертор,
осигуряващ константно напрежение 24VDC за контролера и електронния интерфейс към
сигналите.
Управлението и контрол при светене на LED модулите на СПШ, ПСПШ и ППС се
осъществява от модули МУКС2, разположени в касета. Всички модули МУКС2 са
идентични и се различават само в положението на ключетата на микропревключвателя
за конфигуриране, според предназначението си. Всеки един модул е предвиден за
обвръзка към два LED фара.
За управление и контрол на СПШ се предвиждат:
• Два модула МУКС2 за червените светлини на СПШ (СПШЛ и СПШД).
• Един модул МУКС2 за белите светлини на СПШ.
• Един модул МУКС2 за повторителите на СПШ, който се монтира
допълнително, според заданието.
• Един или два модул МУКС2 за ППС, които се монтират допълнително,
според заданието.
Контролерът на светодиодна шосейна сигнализация за АПУ управлява и
контролира работата на модулите МУКС2.
Модул МУКС2 следи параметрите на светене на всеки един от LED фаровете и при
нарушени параметри подава информация за неизправност или повреда към контролера.
За светене на бялата светлина на СПШ модулът генерира честота 30±5 мигания/min и
съотношение на импулс/пауза 1:1 ± 10%. Модулът генерира честота 60±5 мигания/min и
съотношение импулс/пауза 1:1 ± 10% за светене на червените светлини на СПШ и
жълтите светлини на ПСПШ. При двупътно АПУ се подържа генериране на честота 120±10
мигания/min и съотношение импулс/пауза 1:1 ± 10% за светене на червените светлини
на СПШ.
Контролерът се обвързва към релейната логика на АПУ както следва:
• Прекъсва се захранването (+24V) на веригите за релета НИР и ПИР в АПУ и те
се свързват към съответните безопасни изходи на логическия контролер.
Така се подава необходимата информация за неизправност и повреда към
релейната част на схемата от логическия контролер.
• Информация за състоянието на релета ПИР, ШСР и ДОР от АПУ се подава
към отделни безопасни входове на логическия контролер. Тази информация
служи за формиране на режима на работа на шосейната сигнализация
(таблица 1).
• При двупътен АПУ на два отделни безопасни входа логическия контролер
следи състоянието на релета за направление. Така се определя наличието
на второ ЖП возило в зоната на прелеза и при необходимост се активира
мигане на червените с двойна честота.
• Допълнително се следи състоянието на релето за далечно отваряне ДОР.
При команда за далечно отваряне от ТДИ СПШ остава неосветено.
Таблица 1

Показание на СПШ
1. Бяла
2. Не свети
3.

Червена

ШСР
↑
Х

ПИР
↑
Х

ДОР
↓
↑

↓

Х

↓

Забележка
Свободна зона, няма повреда и далечно отваряне.
Наличие на далечно отваряне.
При двупътно АПУ се следи наличие на второ ЖП возило.
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Логиката на действие на устройството е реализирана софтуерно. Безопасният
логически контролер е конфигуриран посредством FBD /функционални блок диаграми/.
Контролера е защитен от нерегламентиран достъп до конфигурацията с парола.

Фигура 5

Командата за светене на бяла мигаща на СПШ се потвърждава допълнително от
безопасния контролер, чрез подаване на захранване към веригата на модул МУКС2,
управляващ белите. Логиката за потвърждение е показна на Фигура 5. Обвръзката на
модула МУКС2 за белите е към безопасен изход на контролера.
Работата на модулите МУКС2 и управлението
им
от
контролера
е
асинхронно.
Управляващото въздействие от контролера
към
модулите
МУКС2
представлява
импулсно кодирана променлива, съдържаща
от един до четири импулса с период 1
секунда (Фигура 6 със син цвят). Тя се
формира според състоянието на релетата
обвързани с контролера (Таблица 1) и се
предава непрекъснато към всички модули в
касетата.
При промяна на състоянието на реле
ШСР (Фигура 6 с жълт цвят – тактови импулси
Фигура 6
Т0) контролера вежда междинно състояние
не осветено СПШ (кодирано с 3 импулса),
преди промяна на показанието на СПШ. Това е направено за да не се допусне
едновременно светене на бяла и червена светлина, което е нерегламентирано
показание на СПШ.
Поради изчакването на потвърждение (втори пакет импулси) при декодиране на
управляващото въздействие от модулите МУКС2, промяната на тяхното състояние става
след втория пакет. При така организиран цикъл на смяна на показанията на СПШ се
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очаква средно 2 секундно изгасване на СПШ, при промяна на режима съобразно
състоянието на ШСР. Неосветеното състояние на СПШ може да се разглежда като жълта
светлина на светофар от пътната сигнализация.
Състоянието на контролера се визуализира със зелени светодиоди, разположени
на лицевия панел (Фигура 7). В Таблица 2 е дадена функционалността и съответствието
на индикацията. Светодиодът свети при логическо състояние 1 – активен изход (24V) или
наличие на напрежение на входа. При логическо състояние 0 светодиодът не свети.
Светодиодът мига при грешка.

Фигура 7
Таблица 2
Функция

Тип

№

№

Тип

Функция

Безопасно разрешение към МОДУЛ 3

Изх.

О0

I0

Вх.

Фронтов контакт на ШСР от АПУ с импулси Т0

Захранване на верига НИР към АПУ

Изх.

О1

I1

Вх.

Фронтов контакт на ПИР от АПУ с импулси Т1

Захранване на верига ПИР към АПУ

Изх.

О2

I2

Вх.

Фронтов контакт на НР1 от АПУ

Изх.

О3

I3

Вх.

Фронтов контакт на НР2 от АПУ

Вх.

I12

I4

Вх.

Фронтов контакт на ДОР от АПУ

Вх.

I13

I5

Вх.

Вх.

I14

I6

Вх.

DC ОК - заряд на АБ

Контрол на червени - МОДУЛ 2

Вх.

I15

I7

Вх.

Контрол на червени - МОДУЛ 1

Повреда на МОДУЛ 1

Вх.

I16

I8

Вх.

Неизправност на МОДУЛ 1

Повреда на МОДУЛ 2

Вх.

I17

I9

Вх.

Неизправност на МОДУЛ 2

Повреда на МОДУЛ 3

Вх.

I18

I10

Вх.

Неизправност на МОДУЛ 3

Повреда на МОДУЛ 4

Вх.

I19

I11

Вх.

Неизправност на МОДУЛ 4
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МОНТАЖ

За модернизацията на релеен АПУ с ТМАПУ предварително се изготвя и
утвърждава работен проект за преустройството. Проектът се изготвя от правоспособен
проектант. В него се съдържат актуалната схемата на съответната конфигурация на
апаратурата ТМАПУ и всички схеми които се променят в съответното АПУ.
Монтажът на апаратурата се извършва на подходящо място в действащите
шкафове за АПУ от правоспособен персонал на Предприятие „Сигнализация и
телекомуникации” на НКЖИ. След механичния монтаж на ТМАПУ се извършва
преустройство според схемите в утвърдения проект. След механичния монтаж на
токозахранващия блок, същият се заземява и към него се присъединяват проводниците
на захранващия фидер. Консуматорите на АПУ се разпределят по съответните
автоматични предпазители. Включва се входния предпазител и се проверява наличието
на напрежение 220 V чрез индикацията на токоизправителя. Проверява се и при
необходимост настройва изходно напрежение на токоизправителя да съответства на
препоръчителното напрежение на подзаряд на АБ. Включва се предпазителят към АБ в
работно положение и се подава захранване към АПУ.
Типовата схема на апаратурата ТМАПУ и примерната обвръзка с АПУ са дадени в
Приложение 1 и Приложение 2. Релетата НИР и ПИР в АПУ, които се захранват от
контролера трябва да имат обратен диод, свързан паралелно на намотката. Проверяват
се и при необходимост се заменят RC групи, осъществяващи време закъснения в
релейните схеми на АПУ, съобразно изискванията на нормативните документи.
Слез завършване на монтажа се поверява функционирането на модернизираното
АПУ в различните режими чрез имитиране на въздействие от ЖП возило.

ТАБЛО ЗА МОДЕРНИЗАЦИЯ НА АВТОМАТИЧНИ ПРЕЛЕЗНИ УСТРОЙСТВА ТМАПУ
ТЕХНИЧЕСКО ОПИСАНИЕ, ИНСТРУКЦИЯ ЗА МОНТАЖ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ Ver.: 1.00 / 07.2020 г.

11 / 16

Online Laboratory for Signaling Technologies

ИНСТРУМЕНТИ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

По време на монтаж, експлоатация и техническо обслужване ТМАПУ са
необходими следните инструменти и принадлежности: набор ключове гаечни; набор
отвертки; клещи комбинирани; ключове от шкаф АПУ и ССПШ; измервателен прибор
(мултимер).

ПОДДЪРЖАНЕ И ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ
Препоръчва се периодично (желателно е веднъж в месец) да се проверява:
• електрическия монтаж (за разхлабени връзки);
• напрежението на входа и изхода на токоизправителя;
• тока на товара;
• напрежението на двете акумулаторни батерии в режим на заряд и в режим
отсъствие на заряд.
При късо претоварване в изходните вериги на контролера или при неадекватна
информация на входните вериги на контролера, той преминава в защитно състояние.
Свети в червено на светодиод ERR и мига индикацията на съответния вход или изход.
Необходимо е да се отстрани причината (най-често късо съединение) и да се рестартира
контролера, като се изключи за момент захранването му.

ПРОВЕРКА НА ЗВУКОВИЯ СИГНАЛИЗАТОР

Проверката се извършва по време на работа на прелезното устройство. Звуковият
сигнализатор трябва да започва да сигнализира едновременно с включване на
червените мигащи светлини и да се изключва, когато гредата на бариерния механизъм
(случай на автоматична или електрическа бариера) заеме хоризонтално положение.
При външния оглед трябва да се провери и състоянието на проводниците по
отношение тяхното закрепване и отсъствие на механични повреди.

МАРКИРАНЕ

Табло за модернизация на автоматични прелезни устройства ТМАПУ има
следните маркировки:
• табелка с наименование на продукта, наименование и лого на
производителя, номер и година на производство, номер на техническата
спецификация, която табелка се поставя на лицевата страна на блока;
• знак за заземяване, който се поставя в близост до заземителния болт,
разположен на задната страна на блока.

ОПАКОВКА

Апаратурата се предава на потребителя обвита в полиетиленово фолио.

ГАРАНЦИЯ
Фирмата производител предоставя стандартна гаранция от 24 месеца на
предлаганото изделие. Възможно е предоставяне на разширена гаранция до 60 месеца.
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