
 
OLST.EU 

Online Laboratory for Signaling Technologies 
 

ОЛСТ - СЕРВИЗ 2011  Име: Подпис: 
Ver.: 1.00 / 01.2020 Утвърдил: Ст. Станимиров  

 

 
  

МИКРОПРОЦЕСОРНО 
УПРАВЛЕНИЕ И КОНТРОЛ 

НА СИГНАЛИ 2.0 
/МУКС2/ 

     ТЕХНИЧЕСКО ОПИСАНИЕ, 
ИНСТРУКЦИЯ ЗА МОНТАЖ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ 

Резюме 
Микропроцесорен модул за управление и контрол на сигнали е интерфейс към светлини 

сигнали в ОТ, съобразен с изискванията на ТС ЖИ-002-2005. Реализира  
 управление и контрол на светодиодни LED модули за СПШ и ПСПШ.  

Подходящ е за приложение в АПУ. Притежава висока надеждност. 
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ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ 
МУКС2 е микропроцесорен модул за управление и контрол на светлинни сигнали 

в АПУ, съобразен с изискванията на ТС ЖИ-002-2005.   
Предназначен е за интерфейс между логическо устройство и светлини модули за 

сигнализация при автоматични прелезни устройства АПУ или друг тип осигурителна 
техника ОТ. 

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.  

Подходящ е за модернизация* на съществуващи релейни ЖП прелези в мрежата 
на ДП „НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ „ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА“”, работещи с 
лампови СПШ /трифариови/ и ПСПШ за работа със светодиодни LED фарове.  

Типова схема за свързване е дадена в Приложение 1. 
 
 
 
 
 
 

  

*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 
 
Модулът е техническо средство 

изградено като комбинация от хардуер и 
софтуер. Техническите параметри и 
функционалността на модула са пряко 
свързани с текущата версия на хардуера и 
софтуера.  
 

 
Модул МУКС2 даден на Фигура 1, 

представлява платка с конектор по стандарт 
DIN 41612 Type C96, притежава следните 
технически параметри:  

• Размери на платката 160 мм х 100 мм. 
• Тактова честота на процесора 40MHz. 
• Захранващо напрежение от 18V DC до 30V DC. 
• Работен температурен диапазон от -25°C до +65°C. 
• Два оптично изолирани цифрови входа 24V DC. 
• Четири силови изхода за контрол и управление 24V DC / 5 A. 
• Два силови изхода за мигащи напрежения 24V DC / 1 A. 
• Два контролни релейни изхода – неизправност и повреда 24V DC / 1 A. 
• Вътрешен кондензаторен дешифратор за следене на 

работоспособността. 
• Първокласен изход от кондензаторен дешифратор 24V DC /  20 mA. 
• Аналогов модул за измерване на напрежение до 30V DC. 
• Аналогов модул за измерване на ток до 5A DC. 
• Конфигурационен микро превключвател SW1 - 6 бита (32 режима). 
• Два трицветни LED индикатора на състоянието. 
• Маса 0.2 кг. 

 

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. 

  

Фигура 1 
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ФУНКЦИОНАЛНОСТ - РЕЖИМИ 
Модул МУКС2 притежава функционалност подходяща за работа в АПУ, 

съобразена с изискванията на ТС ЖИ-002-2005. 
  

НАЧАЛНА ИНИЦИАЛИЗАЦИЯ 
При подаване на захранващо напрежение, модулът стартира процедура по 

начална инициализация, която проверява: 
• Работоспособността на модула – тест на хардуера. 
• Валидност на зададената конфигурация посредством SW1. 
• Наличие на стабилно захранващо напрежение в допустимия работен 

диапазон. 
• Състояние на управляваните сигнали. 

 
РАБОТЕН РЕЖИМ 

След успешно завършване на началната инициализация се преминава в работен 
режим, където циклично се изпълнява:  

• Контрол на работоспособността на модула. 
• Контрол на валидност на управляващото въздействие на входовете (кл. 

21 ÷ 26). 
• Управление и контрол на изходните вериги. 
• Индикация на състоянието. 

 
ЗАЩИТЕН РЕЖИМ 

Контрола на изходните вериги се формира динамично според управляващото 
въздействие на входовете. При несъответствие на управляващото въздействие или при 
неработоспособност (повреда) на модула се фиксира състояние водещо до 
преминаване в защитен режим.  В защитен режим се подава съответната индикация и 
вътрешният кондензаторен дешифратор принудително прекъсва общата част на 
силовата верига за управление на LED сигналите, които гарантирано остават неосветени.  

При хардуерна повреда модулът преминава в защитен режим, след начална 
инициализация. 
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Фигура 2 
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ВХОД/ИЗХОД 
Захранване +24V и 0V. 

Силови входове кл.01 и кл.51 за захранване на модула. 
 

Управление на подрежим. кл. 22  и кл. 23. 
Галванично изолиран вход за избор на подрежимът на работа на модула, 

посредством статично релейно управление или динамично импулсно въздействие от 
контролер (кл. 23).  

 
Управление и контрол на LED сигнали. 

Модулът има два канала за управление и контрол на LED сигнали: 
• Изход за LED1 – кл. 14 и кл. 15 
• Изход за LED2 – кл. 11 и кл. 13 

 
Информация за неизправност  

Релеен изход на клеми 44, 45 и 46. При липса на неизправност изходът е активен – 
има верига между кл. 44 и кл. 45. Неизправност се фиксира в следните случаи: 

 
• Невалидно управляващо въздействие. 
• Нарушен диапазон на работно напрежение. 
• Нарушени работни параметри или прекъсната верига на LED фар. 
• Късо съединение в изхода. 

 
Работоспособност на модула – релеен изход на клеми 41, 42 и 43. Информацията се 
формира посредством кондензаторен дешифратор. При работоспособен модул 
изходът е активен има верига между кл. 41 и кл. 42. Неработоспособност на модула 
има при неуспешно завършен тест за работоспособност  - например: хардуерна 
повреда в модула. 
 
Мигащи напрежения – за захранване на външни консуматори модулът генерира две 
импулсни напрежения с амплитуда  Uвх и честота 0.5 Hz (30 импулса в минута) на кл. 
34 и 1.0Hz (60 импулса в минута) на кл. 36. Всеки от изходите допуска товар до 1A, 
свързан през предпазител. 

  
Първокласен изход – за високоотговорна обратна връзка към контролер (Фигура 2). 
Реализиран е посредством кондензаторен дешифратор  и DC/DC конвертор за +24V на 
кл. 33, спрямо общата маса на кл. 31. Режимът на безопасния изход е различен в 
зависимост от конфигурацията на модула. 

• При конфигурация за режим бяла  – контрол на границите на работния 
диапазон на Uвх.  

• При конфигурация за режим червена – изход „повреда“ за наличие на поне 
един работоспособен червен фар. 
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УПРАВЛЕНИЕ И КОНТРОЛ 
Модулът се управлява от релейна логика или от безопасен контролер, посредством 

логическо състояние или импулсно кодирано управляващо въздействие. Тестът за 
работоспособност следи за наличността и валидност на управляващото въздействие. 

Изходите на модула за управление на сигнали са изградени от безконтактни 
комутиращи елементи, които се следят за отказ в реално време от цикличния тест за 
работоспособност.  

При управление на високоотговорен (разрешителен) сигнал е предвидена 
допълнителна възможност за повишаване на безопасността, посредством „Безопасно 
разрешение“ - потвърждение от външен безопасен елемент (първокласно реле или 
безопасен изход на контролер). Това се постига посредством подаване на захранване 
(24 VDC) към кл. 25 (работна верига на силовите комутиращи елементи за управление на 
сигнали) от фронтов контакт на първокласно реле или от безопасен изход на логическия 
контролер.  

Изходът за високоотговорна обратна връзка към контролера е изграден от 
безопасен при повреда декодер на еднофазно кодирана логическа променлива. 
Кодирането на променливата се извършва динамично от програмата в модула.  

Формирането на информацията за светене на LED модула е динамично, според 
аналогово отчитани величини (ток и напрежение подавани към LED модула), където се 
следи определен интервал от стойност само при които се генерира кодирана 
променлива към декодера. Този процес е реализиран, като последователност от 
подпрограми (четене на аналогови величина, изчисление на мощност, сравнение със 
зададени параметри и генериране), които се следят в процеса на изпълнение от 
хардуерен стражеви таймер WDT. Информацията за контрол се генерира само при 
изправен модул и параметри отговарящи на зададените. Неработоспособност или 
повреда в декодера водят до безопасно състояние на изхода. 

Контролът се осъществява посредством динамично отчитане на консумираната 
мощност и сравнение с предварително зададени параметри за съответния тип LED 
модул.  

LED
Драйвър

LED1Захранване

Модул CVE-LED/
STARLED2 

LED2 LED3

 
Фигура 3 

Вътрешната структура на модул CVE-LED/STARLED2 е показана на Фигура 3. 
Интегрален LED драйвър (импулсен стабилизатор на ток) управлява три светодиода 
свързани последователно, като осигурява захранването им с константен ток. При 
вариране на входното напрежение консумирания от LED драйвъра ток се променя, като 
се запазва константна консумираната мощност. 
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Светодиодите притежават несиметричен отказ – могат да прекъснат или да 
пробият, без да излъчват светлина. Следенето на консумираната мощност дава 
възможност да бъдат разпознати и двата отказа. При прекъсване на светодиод токът във 
веригата прекъсва и консумацията на модула клони към нула, която е явен признак за 
неосветеност на LED модула. При пробив на един светодиод другите продължават да 
светят но консумацията на модула намалява с 1/3, което означава, че LED модулът остава 
осветен, но с занижени параметри, които се разпознават от управляващият модул.  

 
Светенето на LED модулите се контролира посредством динамично отчитане на 

консумираната мощност и сравнение с предварително зададени параметри за 
съответния тип модул. Разлика на параметрите в рамките на ±10% спрямо зададените се 
отчита като нормална. При спад на консумацията с до 35% от номиналната се отчита 
неизправност – приема се, че един от светодиодите на LED модула не свети. При спад на 
консумацията с над 35% от номиналната се приема, че LED модула не свети.  Модулът 
следи за наличие на късо съединение в каналите за управление. При регистрация на 
късо съединение се изключва съответния канал. След отпадане на късото, нормалното 
действие на съответния канал се самовъзстановява. 

 
Състоянията на неизправност и повреда на модула са съобразени с изискванията 

на ТС ЖИ-002-2005. 
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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 Таблица 1: 

• Групов – отнася се за модула като цяло, включва състояния от 1 до 5. При 
груповия режим и двата севтодиода са с идентично показание. 

• Индивидуален – за всеки канал, включва състояния от 6 до 9. При 
индивидуалния режим мигащите показания на отделните канали са 
инвертирани за да се отличават от груповите. 

 
 
 
Таблица 1 

Състояние Led 1  Led 2 
1. Инициализация мига 10 Hz мига 10 Hz 
2. Хардуерна повреда мига 10 Hz над 3 сек. мига 10 Hz над 3 сек. 
3. Неизправен U мига 4 Hz мига 4 Hz 
4. Неизправен Вх мига 1 Hz мига 1 Hz 
5. Повреден  не свети не свети 
6. Работоспособен канал свети свети 
7. Късо в канала мига 4 Hz мига 4 Hz 
8. Неизправен канал мига 1 Hz мига 1 Hz 
9. Прекъснат канал не свети не свети 
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НАСТРОЙКА 
Настройката на 

модула за съответния режим 
на работа се задава статично, 
посредством 
микропревключвателя (SW1, 
Фигура 4). Режимите  за 
конфигуриране са посочени в 
Таблица 2. Състоянието на 
микропревключвателя за 
програмиране се прочита и 
запомня еднократно при 
началната инициализация на 
модула. 

За режими 1 и 2 е достъпна допълнителна конфигурация за работа на само един 
канал (при нечетен брой сигнали) посредством мост между кл. 21 ÷ кл. 22 на модула. 
 

Таблица 2 

Режим / SW Подрежим 1 2 3 4 5 6 
1. Бяла / СПШ  Динамичен off on on off on on 
2. Жълта / ПСПШ  Динамичен on on off off on on 
3. Червена / СПШ Динамичен on on on on on on 
4. Бяла / СПШ  Статичен off on on off off on 
5. Жълта / ПСПШ  Статичен on on off off off on 
6. Червена / СПШ Статичен on on on on off on 

  
Подрежимите на работа на модула се задават статично или динамично, 

посредством управляващо въздействие от външно устройство - контролер. Всяка 
секунда се следи валидността на динамичното управляващото въздействие на входа на 
модула и при невалидно състояние модулът преминава в защитно състояние. 

Таблица 3 

Подрежим Бяла/СПШ  Жълта/ПСПШ  Червена/СПШ 
1. Динамичен Не свети 60 мигания 120 мигания 
2. Динамичен Не свети 60 мигания 60 мигания 
3. Динамичен Не свети Не свети Не свети 
4. Динамичен 30 мигания Не свети Не свети 
5. Статичен Невалиден Не свети Невалиден 
6. Статичен Не свети 60 мигания една  15/16  Не свети 
7. Статичен 30 мигания 60 мигания една  12/13  60 мигания 
8. Статичен 30 мигания една 15/16   60 мигания 120 мигания 

За режим на работа 1, 2 и 3 на модула са възможни четири подрежима посочени 
в Таблица 3.  

Статичния подрежим се отнася за режими 4, 5 и 6. Задава се с логическа 
комбинация от 0 Vdc или 24Vdc подадени към клеми 23 и 24. 

 

Фигура 4 
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На Фигура 5 е дадена реална време 
диаграма на динамично управляващо 
въздействие генерирано от контролер – 
виждат се две групи по четири импулса, 
съответстващи на подрежим 4. 

 
Модулът генерира честота: 

• 30±5 мигания/min и 
съотношение на 
импулс/пауза 1: 1±10%.  

• 60±5 мигания/min и 
съотношение импулс/пауза 
1:1 ± 10%  

• 120±5 мигания/min и съотношение импулс/пауза 1:1 ± 10%  

РАЗПОЛОЖЕНИЕ И МОНТАЖ 
Модулът се монтира в касета със съответната дъна платка 

(Фигура 6), монтирана на дъното на касетата.  
Касетата трябва да е свързана към защитния заземителен 

контур на АПУ. 
Електрическата обвръзка се осъществява посредством 

присъединяване на монтажни проводници към клемите на дънната 
платка.  
 

 

ЕКСПЛОАТАЦИЯ 
Не се  изисква специално обслужване при нормална 

експлоатация. В случай на установена повреда, същата се 
отстранява в заводски условия. 

МАРКИРАНЕ 
Апаратурата е маркирана с номер на изделието и годината на 

производство.  

ГАРАНЦИЯ  
 Фирмата производител предоставя стандартна гаранция от 

24 месеца. При определени условия грацията може да бъде разширена до 60 месеца. 
 

Фигура 6 

Фигура 5 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
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