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Určenie dokumentu

Dokument špecifikuje spôsob a podmienky obsluhy integrovaného palubného systému MIREL RM2.
Dokument nadväzuje a odvoláva sa na nasledujúcu dokumentáciu:
Číslo

Verzia

[1] 1976RM2

200603

Názov
Technické podmienky

[2] 1984RM2

190430

Technická správa

[3] 1987RM2

190709

Návod na údržbu, diagnostika

[4] 1988RM2

200422

RM2 Katalógový list systému

[5] 1985RM2

200418

Špecifikácia konfigurácii

[6] 2170RM2

190913

Špecifikácia konfigurácie registrovaných údajov

[7] 1992RM2

191025

Inštalačná príručka

Dokument je určený pre pracovníkov:


výrobcu, ktorí sú zaškolení a poverení vykonávať diagnostiku a servis integrovaného palubného
systému MIREL RM2
 prevádzkovateľa, ktorí sú zaškolení vykonávať obsluhu alebo diagnostiku a údržbu integrovaného
palubného systému MIREL RM2 a majú na túto činnosť od zodpovedného zástupcu prevádzkovateľa
poverenie


tretích osôb s pôsobnosťou výroby a rekonštrukcií HDV, ktorí sú zaškolení vykonávať obsluhu alebo
diagnostiku a údržbu integrovaného palubného systému MIREL RM2 a majú na túto činnosť od svojho
nadriadeného poverenie

Tento dokument nenahrádza prevádzkový predpis užívateľa pre používanie integrovaného palubného
systému MIREL RM2. Pri tvorbe prevádzkových predpisov je potrebné dbať na zabezpečenie splnenia
príslušných noriem.

1986RM2 : 190709
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Špecifikácia zmien dokumentu

Verzia 190709
Rozšírenie dokumentu o obsluhu indikačnej jednotky RM2IN.2.
Verzia 180214
Rozšírenie dokumentu o postup vyčítania registrovaných dát v prípade nehody. Aktualizácia kapitoly
Detekcia porúch a systémová intervencia, odstránenie tabuľky kódov chýb, nahradenie referenciou na
dokument Návod na údržbu a diagnostika. Aktualizácia hodnôt pre kontrolu Vmax na hodnoty 3/5/7 km/h.
Pridanie popisu automatického prihlásenia obsluhy.
Verzia 161109
Aktualizácie v špecifikácii diagnostického testu D1, spolupracujúcich zariadení, akustickej indikácie,
číselníka porúch a indikácií núdzového zastavenia. Rozšírenie o kontrolu súladu smeru pohybu HDV s
nastavením kontrolérov smeru, potvrdzovanie bdelosti kontrolérmi riadenia, rozšírenie o funkcionalitu
vystavovania dráhových impulzov. Rozšírenie indikácie na moduloch ZJ.
Verzia 160928
Rozšírenie dokumentu o bezpečnostné, prevádzkové a systémové funkcie.
Verzia 160530
Rozšírenie indikácie systému na indikačnej a identifikačnej jednotke.
Verzia 150701
Zavedenie dokumentu.
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Použité značenie a názvoslovie

Aktívne stanovište

Stanovište rušňovodiča na dráhovom vozidle, na ktorom je zapnutý spínač
riadenia

EPV

Elektropneumatický ventil

Funkčná vlastnosť „B“

Funkčná vlastnosť kontrola bdelosti

Funkčná vlastnosť „G“

Funkčná vlastnosť brána GSM

Funkčná vlastnosť „L“

Funkčná vlastnosť lokalizácia (priestor, čas)

Funkčná vlastnosť „M“

Funkčná vlastnosť meranie a indikácia rýchlosti

Funkčná vlastnosť „R“

Funkčná vlastnosť registrácia údajov

Funkčná vlastnosť „S“

Funkčná vlastnosť registrácia v zmysle EN62625-1

GGAM

Interný modul v základnej jednotke s GPS a GSM modulmi

HDV

Hnacie dráhové vozidlo vrátane vlakových súprav, riadiacich dráhových
vozidiel, pracovných strojov a obdobných vozidiel

IEC

International Electrotechnical Commission

Inštalačná
dokumentácia,
aplikačná dokumentácia

Dokumentácia vypracovaná pre aplikáciu integrovaného palubného systému
MIREL RM2 na konkrétny typ dráhového vozidla, spravidla obsahuje zapájaciu
schému, montážny postup, postup oživenia, konfigurácie a rozmiestnenie
komponentov na HDV

IRC

Inkrementálny snímač otáčania nápravy dráhového vozidla

LSM

Spolupracujúce zariadenie s modulom GPS

LCM

Spolupracujúce zariadenie s modulmi GPS a GSM

Maximálna konštrukčná
rýchlosť

Maximálna rýchlosť udávaná výrobcom dráhového vozidla, alebo rýchlosť
stanovená po rekonštrukcii ako maximálna

Maximálna rýchlosť
pracovného režimu

Maximálna rýchlosť určená pre pracovný režim do ktorého je palubný systém
prepnutý

RM2ZJ

Základná jednotka systému MIREL RM2

RM2IN

Indikačná jednotka systému MIREL RM2

RM2ID

Identifikačná jednotka systému MIREL RM2

SNUM

Systémové číslo MIREL RM2

ST1

Stanovište 1

ST2

Stanovište 2

TST1

Technologické stanovište 1

TST2

Technologické stanovište 2

UIC

Union Internationale des Chemins de fer - Medzinárodný zväz železníc



Tlačidlo povelu
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Všeobecná charakteristika

Integrovaný palubný systém MIREL RM2 integruje funkcie rýchlomeru HDV, palubného záznamového
zariadenia a zabezpečovacieho zariadenia pre kontrolu bdelosti. Základné funkcie sú meranie okamžitej
rýchlosti pohybu dráhového vozidla, meranie ubehnutej dráhy, vyhodnocovanie smeru pohybu, výpočet a
indikácia rýchlosti pohybu na stanovištiach rušňovodiča a vytváranie záznamu týchto veličín. Okrem
uvedených veličín systém realizuje záznam aktuálnych hodnôt ďalších bezpečnostných, prevádzkových a
technologických veličín z HDV v závislosti na nezávislej časovej a dráhovej mierke v reálnom čase
v rozsahu podľa konfigurácie systému. Systém realizuje vystavovanie bezpečnostne relevantných aj
bezpečnostne nerelevantných výstupných signálov v závislosti na meranej okamžitej rýchlosti a ubehnutej
dráhy dráhového vozidla.
Integrovaný palubný systém MIREL RM2 realizuje kontrolu bdelosti rušňovodiča, prípadne obsluhy HDV
v súlade so špecifikáciou národného vlakového zabezpečovača triedy B typu LS prípadne v súlade so
špecifikáciou kontroly bdelosti podľa UIC 641.
Integrovaný palubný systém MIREL RM2 zabezpečuje funkcie prenosu prevádzkových a technologických
údajov prostredníctvom GSM brány na vzdialený server. Systém ďalej zabezpečuje určenie a registráciu
polohy HDV a synchronizáciu času podľa GPS signálu.
Skutočný rozsah funkčných vlastností integrovaného palubného systému MIREL RM2 je určený
konfiguráciou systému pre konkrétny typový aplikačný prípad.
Integrovaný palubný systém MIREL RM2 je možné prevádzkovať na dráhových vozidlách všetkých trakcií,
na riadiacich dráhových vozidlách, na pracovných strojoch a obdobných vozidlách.
Napájanie integrovaného palubného systému MIREL RM2 je z batériového zdroja dráhového vozidla. S
ohľadom na veľkosť napätia batériového zdroja vozidla sa volí modifikácia systému. Obsluha a ovládanie
integrovaného palubného systému MIREL RM2 sa vykonáva výhradne na stanovišti rušňovodiča.
Integrovaný palubný systém MIREL RM2 je elektronický číslicový systém konštruovaný na báze modulov
3. generácie systémov MIREL. Systém je navrhnutý ako otvorený systém pozostávajúci z bezpečného
jadra a aplikačne variabilných rozširujúcich modulov. Variabilita použitia rozširujúcich modulov a
spolupracujúcich zariadení okrem možností integrácie so systémami tretích strán umožňuje aj prenos dát
z HDV do centrálnej databázy technológiou GSM, ako aj synchronizáciu času a lokalizáciu použitím
technológie GPS.
Systém je koncipovaný ako bezpečný systém s úrovňou integrity bezpečnosti SIL4 pre určené
bezpečnostne relevantné funkcie. Požadovaná úroveň bezpečnosti je dosahovaná prostredníctvom
architektúry bezpečného jadra základnej jednotky, skupinou špeciálnych dohliadacích obvodov,
dvojkanálovým (štvorsignálovým) meraním rýchlosti a ubehnutej dráhy. V prípade modifikácie systému
s funkčnou vlastnosťou “R” a úrovňou bezpečnosti SIL4 je ZJ vybavená zdvojeným záznamovým médiom.
V prípade potreby splnenia požiadaviek normy EN62625 je ZJ vybavená funkčnou vlastnosťou “S”
a ďalším záznamovým modulom spĺňajúcim požiadavky tejto normy.
Integrovaný palubný systém MIREL RM2 vykonáva jednorazovú aj priebežnú autodiagnostiku a umožňuje
vykonať funkčnú skúšku na preskúšanie správnej funkcie komponentov systému a dôležitých
spolupracujúcich zariadení. Okrem periodického vykonania funkčnej skúšky D3 a periodického vykonania
profylaktickej kontroly D4 je systém bezúdržbový.
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Zostava systému

Integrovaný palubný systém MIREL RM2 v úplnej zostave obsahuje nasledujúce zariadenia:


základná jednotka ZJ
indikačná jednotka IN
 identifikačná jednotka ID


IN1

1
max 4
max 4

ID1

ID2

IN2

ST2

ST1

IN4

IN3
ZJ
ID3

ID4

TST1

TST2

Môže spolupracovať s nasledovnými funkčnými celkami:













inkrementálny snímač otáčok
spínače riadenia na stanovištiach
kontroléry riadenia
kontroléry smeru
voliče režimov na stanovištiach
elektropneumatický ventil EPV
spínač tlaku
snímač tlaku
technologické bezpečné relé
komunikačná brána MIREL LCM/ brána synchronizácie a lokalizácie MIREL LSM
rozširujúce zariadenia MIREL EXIO
spolupracujúce systémy
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1x
2x
2x
2x
2x
1x
1x
2x
3x
1x
4x
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Spínače
riadenia

Snímač otáčok

Voliče
režimov

EPV

Tlačidlá bdelosti
Kontroléry
riadenia, smeru
MIREL LCM/
MIREL LSM

Spínač tlaku

MIREL RM2

Snímač tlaku

MIREL EXIO

Bezpečné relé
Spolupracujúce
systémy

5.1

registrované binárne a spojité signály

Základná jednotka

Základná jednotka zabezpečuje hlavné prevádzkové bezpečné a prevádzkové funkcie integrovaného
palubného systému MIREL RM2:

















meranie rýchlosti
výpočet a ukladanie ubehnutej dráhy
vyhodnocovanie smeru pohybu
kontrolu bdelosti rušňovodiča
kontrolu maximálnej rýchlosti
kontrolu smeru pohybu HDV
prevádzkovú intervenciu systému
zber a registráciu údajov
komunikáciu s pripojenými spolupracujúcimi zariadeniami HDV
snímanie binárnych a spojitých vstupných signálov
riadenie technologických binárnych výstupov
poskytnutie údajov na komunikačné rozhranie systému
lokalizáciu a synchronizáciu času systému(v prípade modifikácie s modulom GGAM alebo
spolupracujúcim prvkom LSM/LCM)
prenos údajov prostredníctvom GSM technológie(v prípade modifikácie s modulom GGAM alebo
spolupracujúcim prvkom LCM)
mazanie okolesníkov
vystavovanie dráhových impulzov

Základná jednotka je navrhnutá ako modulárny systém. Môže byť zabudovaná v konštrukčnom systéme v
súlade s normou IEC 297, t.j. základná šírka 19”. Pre systémy bez potreby aplikácie väčšieho počtu
interných rozširujúcich modulov je možné aplikovať základnú jednotku v prevedení kompaktného
konštrukčného systému TUG.
Indikačné prvky na prednom paneli základnej jednotky
 dvojfarebný indikátor OIZJ1 na module ZJ-A
 dvojfarebný indikátor OIZJ2 na module ZJ-B
 dvojfarebný indikátor OIZJ3 na module ZJ-C
 ďalšie dvojfarebné indikátory jednotlivých rozširujúcich modulov

Status modulu

Farba

Indikácia

Periód
a

Aktívna diagnostika
funkčného modulu

Červená/Modrá/Fi
alová

Blikanie

1,5 s

Interná porucha

Červená

Blikanie

300 ms
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Strieda
33 % (červená)
33 % (modrá)
33 % (fialová)
33 % (červená)
9

funkčného modulu
Ťažká porucha
funkčného systému
Komunikačná porucha
funkčného modulu /
ľahká porucha
funkčného systému
Nábeh
Ukončenie nábehu
Prevádzka funkčného
modulu s vlastným
napájaním)
Prevádzka funkčného
modulu bez vlastného
napájania)
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67 % (nesvieti)
50 % (modrá)
50 % (červená)

Červená/Modrá

Blikanie

1s

Červená/Modrá

Blikanie

1s

33 % (červená)
67 % (modrá)

Červená
Modrá

Svit
Svit

-

-

Modrá

Blikanie

1s

50 % (modrá)
50 % (nesvieti)

Nesvieti

-

-

-
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5.2

Indikačná jednotka

Indikačná jednotka zabezpečuje vizualizáciu nasledujúcich prevádzkových údajov na stanovišti
rušňovodiča:


rýchlosť pohybu (ručičkový ukazovateľ, digitálny ukazovateľ, grafický displej, prípadne ich
kombinácia)



maximálnu povolenú rýchlosť – červená svetelná stopa (iba RM2IN.1, RM2IN.2)
predvolenú rýchlosť – zelená svetelná stopa (iba RM2IN.1, RM2IN.2)
 indikácia poruchy systému
 indikácia intervencie systému
 indikácia potvrdenia bdelosti (iba RM2IN.S, RM2IN.2)


V prípade konfigurácie systému s funkciou kontroly bdelosti musí byť inštalovaná číslicová indikačná
jednotka RM2IN.S, ktorá je osadená tlačidlom povelu a indikátorom vyžiadania/potvrdenia bdelosti alebo
indikačná jednotka RM2IN.2. Jednotka indikuje prekročenie maximálnej rýchlosti blikaním číselne
zobrazovanej rýchlosti pohybu na displeji. Indikačná jednotka RM2IN.S maximálnu a predvolenú rýchlosť
neindikuje. Pri verzii analógovej indikačnej jednotky RM2IN.1 a indikačnej jednotke RM2IN.2 je maximálna
a predvolená rýchlosť indikovaná červenou a zelenou svetelnou stopou, rýchlosť pohybu je indikovaná
číselne na displeji a zároveň ručičkou na analógovej stupnici. Všetky prevedenia indikačných jednotiek
disponujú funkciou regulácie jasu.

5.2.1

Indikačné a ovládacie prvky na prednom paneli číslicovej indikačnej
jednotky RM2IN.S




indikátor OIIN1:
 trvalým svitom indikuje stav nevyžadujúci potvrdenie bdelosti rušňovodičom
NZ
indikátor OIIN3:


blikaním indikuje núdzové zastavenie t.j. prevádzkovú intervenciu
systému, v čase keď nie je možné intervenciu ukončiť



trvalým svitom indikuje prevádzkovú intervenciu systému, ktorú je

možné ukončiť tlačidlom povelu
alebo
integrovaného palubného systému MIREL RM2.
 S
indikátor OIIN4:

reinicializáciou



blikaním indikuje ťažkú poruchu systému a poruchu bezpečnostných
funkcií systému
 ERR
indikátor OIIN5:


trvalým svitom indikuje ľahkú poruchu systému



trojmiestny alfanumerický ukazovateľ OIIN6:


trvalým svitom indikuje rýchlosť pohybu HDV



indikuje stav neaktívneho stanovišťa



indikuje dôvod núdzového zastavenia HDV



indikuje požiadavku na vykonanie a stav vykonávania diagnostického testu D1



indikuje stav aktivovaného diagnostického testu D3



indikuje navolený pracovný režim integrovaného palubného systému MIREL RM2



blikaním indikuje rýchlosť pohybu HDV pri:




pri splnení podmienok vedúcim k núdzovému zastaveniu


nepotvrdenie požiadavky na potvrdenie bdelosti obsluhy HDV



prekročenie maximálnej rýchlosti HDV



nesúlad pohybu HDV a nastavenia kontrolérov smeru



pohyb HDV pred ukončením D1

ťažkej poruche systému

1986RM2 : 190709

11



pohybe HDV bez prihlásenia obsluhy vo všetkých pracovných režimoch integrovaného
palubného systému MIREL RM2 s výnimkou režimu POSUN
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tlačidlo povelu OIIN7
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5.2.2

Indikačné

a ovládacie

prvky

na

prednom

paneli

analógovej

indikačnej jednotky RM2IN.1


S



 blikaním indikuje ťažkú poruchu systému a poruchu bezpečnostných funkcií systému
ERR
indikátor OIIN5:

indikátor OIIN4:



trvalým svitom indikuje ľahkú poruchu systému



trvalým svitom indikuje rýchlosť pohybu HDV



trojmiestny alfanumerický ukazovateľ OIIN6:


indikuje stav neaktívneho stanovišťa



indikuje stav núdzového zastavenia HDV



indikuje stav vykonávania diagnostického testu D1



indikuje stav aktivovaného diagnostického testu D3



indikuje navolený pracovný režim integrovaného palubného
systému MIREL RM2



blikaním indikuje rýchlosť pohybu HDV pri:


splnení podmienok pre núdzové zastavenie





nepotvrdenie požiadavky na potvrdenie bdelosti
obsluhy HDV



prekročení maximálnej rýchlosti HDV



nesúlad pohybu HDV a nastavenia kontrolérov smeru



pohybe HDV pred ukončením D1

ťažkej poruche systému



pohybe HDV bez prihlásenia obsluhy vo všetkých pracovných režimoch integrovaného
palubného systému MIREL RM2 s výnimkou režimu POSUN
 červená svetelná stopa OIIN8:


 indikuje maximálnu povolenú rýchlosť
zelená svetelná stopa OIIN9:



 indikuje predvolenú rýchlosť
ručičkovým indikátor OIIN10:


5.2.3

indikuje rýchlosť pohybu HDV

Indikačné a ovládacie prvky na prednom paneli indikačnej jednotky
RM2IN.2



indikátor OIIN1B:
TFT
displej
zobrazujúci
prevádzkové informácie.



indikátor OIIN2B:
STATC
trvalým červeným svitom indikuje ľahkú
poruchu systému MIREL RM2 a internú
poruchu indikačnej jednotky detegovanú
kanálom C indikačnej jednotky.
Blikaním červeným svetlom indikuje
ťažkú poruchu systému MIREL RM2.
Pri súčasne stlačených tlačidlách
a



všetky

svieti zelenou farbou.

indikátor OIIN4B:
STATM
trvalým červeným svitom indikuje ľahkú
poruchu systému MIREL RM2 a internú
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poruchu indikačnej jednotky detegovanú kanálom M indikačnej jednotky.
Blikaním červeným svetlom indikuje ťažkú poruchu systému MIREL RM2.
Pri súčasne stlačených tlačidlách
a

svieti zelenou farbou.



OIIN3B Umiestnenie prvku snímajúceho intenzitu vonkajšieho osvetlenia na základe ktorej je
riadená intenzita podsvietenia OIIN1B. Intenzita podsvietenia tlačidiel nie je riadená.
 OIIN5B
Klávesnica indikačnej jednotky umožňuje pohyb v menu, prehliadanie a zadávanie
údajov systému.
OIIN1B
Display periférie RM2IN.2 je virtuálne rozdelený na riadky a stĺpce. Na displeji sú umiestnené objekty:


6 (OIIN6B) - Rýchlostná
stupnica
Rýchlostný rozsah je daný
modifikáciou indikačnej
jednotky systému.






















7 (OIIN7B) - Svetelná stopa
predvolenej rýchlosti
zelenou farbou indikuje
predvolenú rýchlosť
8 (OIIN8B) - Svetelná stopa
maximálnej rýchlosti
červenou farbou
indikuje maximálnu
povolenú rýchlosť
9 (OIIN9B) - Modré svetlo
trvalým svitom indikuje
stav nevyžadujúci
potvrdenie bdelosti
rušňovodičom
10 (OIIN10B) - Unifikovaný indikačný prvok, nepoužitý
11 (OIIN11B) - Unifikovaný indikačný prvok, núdzové zastavenie
12 (OIIN12B) - Unifikovaný indikačný prvok, režim RM2
13 (OIIN13B) - Unifikovaný indikačný prvok, porucha RM2
14 (OIIN14B) - Unifikovaný indikačný prvok, D1, D3
15 (OIIN15B) - Zvolené stanovište
16 (OIIN16B) - Číslicový údaj rýchlosti
17 (OIIN17B) - Reálny čas v systéme
18 (OIIN18B) - Číslo HDV
19 (OIIN19B) - Užívateľská / Denná / Celková dráha, užívateľsky voliteľné, po spustení systému je
zvolená denná dráha
20 (OIIN20B) - GPS dáta pre synchronizáciu času sú dostupné
21 (OIIN21B) - GPS dáta o polohe sú dostupné
22 (OIIN22B) - Prebieha registrácia užívateľskej značky(1-8)
23 (OIIN23B) - Modifikácia periférie RM2IN.2 je s úrovňou bezpečnosti SIL2

Unifikované indikačné prvky na OIIN1B
Na OIIN1B sú umiestnené multifunkčné unifikované indikačné prvky OIIN10OIIN14
skladajúce sa so 4 častí:
1 - záhlavie
2

- rámik
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3
4

- symbol
- doplnková informácia
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Zoznam indikátorov na OIIN1B:
Symbol

Označenie/
Umiestnenie

Popis symbolu na OIIN1B
Modré svetlo.
Farba: modrá
tmavo šedá

symbol:
riadok:
stĺpec:

IND-01
1
3

symbol:
riadok:
stĺpec:

IND-02
2
1

Núdzové zastavenie neaktívne.
– bez núdzového zastavenia.
Farba: tmavo šedá
Detegovaná: Integrovaným palubným systémom MIREL RM2.

symbol:
riadok:
stĺpec:

IND-03
2
2

Núdzové zastavenie aktívne NZ1 – Nepotvrdenie bdelosti.
Farba: žltá
Detegované: ZJ Integrovaného palubného systému MIREL RM2.

symbol: IND-03-NZ1
riadok:
2
stĺpec:
2

- potrvdenie bdelosti nie je vyžadované
- potrvdenie bdelosti je vyžadované

Prázdny, neobsadený indikátor, na budúce použitie.
Farba: tmavo šedá

Doporučený technologický postup:
Po zastavení HDV stlačením tlačidla

vystaviť požiadavku na zmazanie NZ.

Núdzové zastavenie aktívne NZ2 – Prekročenie maximálnej rýchlosti
Farba: žltá
Detegované: ZJ Integrovaného palubného systému MIREL RM2.

symbol: IND-03-NZ2
riadok:
2
stĺpec:
2

Doporučený technologický postup:
Po zastavení HDV stlačením tlačidla

vystaviť požiadavku na zmazanie NZ.

Núdzové zastavenie aktívne NZ3 – Nesúlad smeru pohybu.
Farba: žltá
Detegované: ZJ Integrovaného palubného systému MIREL RM2.

symbol: IND-03-NZ3
riadok:
2
stĺpec:
2

Doporučený technologický postup:
Po zastavení HDV stlačením tlačidla

vystaviť požiadavku na zmazanie NZ.

Núdzové zastavenie aktívne NZ6 – Pohyb pred ukončením
diagnostického testu D1.
Farba: žltá
Detegované: ZJ Integrovaného palubného systému MIREL RM2.

symbol: IND-03-NZ6
riadok:
2
stĺpec:
2

Doporučený technologický postup:
Po zastavení HDV stlačením tlačidla

vystaviť požiadavku na zmazanie NZ.

Indikácie akceptácie požiadavky na zmazanie NZ.
Farba: žltá
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riadok:
2
stĺpec:
2
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Symbol

Označenie/
Umiestnenie

Popis symbolu na OIIN1B
Zvolený režim integrovaného palubného systému je POSUN.
Farba: svetlo šedá

Zvolený režim integrovaného palubného systému je PRÁCA.
Farba: svetlo šedá

Zvolený režim integrovaného palubného systému je PREVÁDZKA.
Farba: svetlo šedá

Zvolený režim integrovaného palubného systému je ZÁVES.
Farba: svetlo šedá

symbol:IND-04-POS
riadok:
2
stĺpec:
3

symbol: IND-04-PRA
riadok:
2
stĺpec:
3

symbol: IND-04-PRE
riadok:
2
stĺpec:
3

symbol: IND-04-ZAV
riadok:
2
stĺpec:
3

V integrovanom palubnom systéme MIREL RM2 nie je detegovaná
žiadna porucha.
Farba: tmavo šedá

symbol:IND-05-BCH
riadok: 2
stĺpec:
4

V integrovanom palubnom systéme MIREL RM2 je detegovaná jedna
ľahká porucha.
Farba: svetlo šedá
– ľahká porucha
Doplnková informácia indikuje detegovanú poruchu
Detegované: ZJ Integrovaného palubného systému RM2.

symbol:
riadok:
stĺpec:

IND-05-L1
2
4

Doporučený technologický postup:
Odstránenie poruchy a potvrdenie poruchy tlačidlom

.

Viacnásobná ľahká porucha.
Farba: svetlo šedá
– ľahké poruchy
Doplnková informácia indikuje prvú detegovanú poruchu.
Detegované: ZJ Integrovaného palubného systému RM2.

symbol: IND-05-LV
riadok:
2
stĺpec:
4

Doporučený technologický postup:
Odstránenie porúch a potvrdenie porúch tlačidlom

.

Jednonásobná alebo viacnásobná ťažká porucha. V systéme môžu
byť súčasne detegované aj ľahké poruchy, zobrazenie ťažkej poruchy
je prioritné.
Farba: červená – ťažká porucha.
Doplnková informácia indikuje prvú detegovanú ťažkú poruchu.
Detegované: ZJ Integrovaného palubného systému RM2.

symbol:
riadok:
stĺpec:

IND-05-T
2
4

Doporučený technologický postup:
Reinicializácia Integrovaného palubného systému MIREL RM2.
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Symbol

Popis symbolu na OIIN1

Označenie/
Umiestnenie

Diagnostický test D1 bol vykonaný/diagnostický test D1 sa
nevyžaduje

symbol:: IND-06-OK
riadok:
2
stĺpec:
5

V rámci D1 sa vyžaduje vykonanie všetkých krokov.
Vyžaduje sa:
1) Uvedenie oboch spínačov riadenia do nulovej polohy.
2) Uvedenie voliča režimu do nulovej polohy.
3) Vykonanie kontroly spôsobilosti otvorenia EPV kanálom M.
4) Vykonanie kontroly spôsobilosti otvorenia EPV kanálom C.
Farba: žlta

symbol: IND-06-K0
riadok:
2
stĺpec:
5

Doporučený technologický postup: Vykonanie kroku 1 diagnostického testu D1. Pohyb HDV
pred ukončením diagnostického testu D1 spôsobí NZ6.
V rámci D1 bol úspešne vykonaný krok 1.
1) Uvedenie oboch spínačov riadenia do nulovej polohy.
Farba: žlta

symbol:IND-06-D1K1
riadok:
2
stĺpec:
5

Doporučený technologický postup: Vykonanie kroku 2 diagnostického testu D1. Pohyb HDV
pred ukončením diagnostického testu D1 spôsobí NZ6.
V rámci D1 boli úspešne vykonané kroky 1 a 2.
1) Uvedenie oboch spínačov riadenia do nulovej polohy.
2) Uvedenie voliča režimu do nulovej polohy.
Farba: žlta

symbol:IND-06- D1K2
riadok:
2
stĺpec:
5

Doporučený technologický postup: Vykonanie kroku 3 diagnostického testu D1. Pohyb HDV
pred ukončením diagnostického testu D1 spôsobí NZ6.
V rámci D1 boli úspešne vykonané kroky 1, 2 a 3.
1) Uvedenie oboch spínačov riadenia do nulovej polohy.
2) Uvedenie voliča režimu do nulovej polohy.
3) Vykonanie kontroly spôsobilosti otvorenia EPV kanálom M.
Farba: žlta

symbol:IND-06- D1K3
riadok:
2
stĺpec:
5

Doporučený technologický postup: Vykonanie kroku 4 diagnostického testu D1. Pohyb HDV
pred ukončením diagnostického testu D1 spôsobí NZ6.
V rámci D1 boli úspešne vykonané kroky 1, 2, 3 a 4:
– krátkodobý stav po vykonaní všetkých
Farba: žlta
krokov
Farba: žlta
+ bliká – uplynul čas na opakovaný
diagnostický, test D1 je možné ho odložiť

Informácia o blížiacej sa povinnosti vykonania opakovaného
diagnostického testu D1.
V doplnkovej informácií je zostávajúci čas vo formáte min
detegovanej poruchy.
Farba: svetlo šedá
počas odpočtu času
Farba: žlta
+ bliká – uplynul čas na opakovaný
diagnostický, test D1 je možné odložiť o 15 min

symbol:IND-06- D1K4
riadok:
2
stĺpec:
5

symbol:IND-06-D1DT
riadok:
2
stĺpec:
5

Doporučený technologický postup:
Pri najbližšom zastavení vykonať opakovaný test D1, prípadne test o 15min. odložiť.
Integrovaný palubný systém je v režime funkčnej skúšky D3
Farba: žltá

symbol:IND-06-D3-T0
riadok:
2
stĺpec:
5

Prostredníctvom TEST3G je možné realizovať vykonanie krokov funkčnej skúšky.
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Symbol

Popis symbolu na OIIN1
Integrovaný palubný systém je v režime funkčnej skúšky D3 a je
zvolený je test kontroly funkčnosti optických indikátorov - optotest.
Farba: žltá

V režime funkčnej skúšky D3 je zvolený test kontroly bezpečného
výstupu BSO1.
Farba: žltá

symbol: IND-06-D3-T1
riadok:
2
stĺpec:
6

symbol:IND-06-D3- T2
riadok:
2
stĺpec:
6

V režime funkčnej skúšky D3 je zvolený test kontroly bezpečného
výstupu BSO2.
Farba: žltá

symbol:IND-06-D3- T3
riadok:
2
stĺpec:
6

V režime funkčnej skúšky D3 je zvolený test kontroly bezpečného
výstupu BSO3.
Farba: žltá

symbol:IND-06-D3- T4
riadok:
2
stĺpec:
6

V režime funkčnej skúšky D3 je zvolený test kontroly výstupov
BSO1.
Farba: žltá

symbol:IND-06-D3- T5
riadok:
2
stĺpec:
6

V režime funkčnej skúšky D3 je zvolený test kontroly výstupov
BSO2.
Farba: žltá

symbol: IND-06-D3-T6
riadok:
2
stĺpec:
6

V režime funkčnej skúšky D3 je zvolený test kontroly výstupov
BSO3.
Farba: žltá

V režime funkčnej skúšky D3 je zvolený test kontroly mazania
okolesníkov výstupom č. 1.
Farba: žltá

V režime funkčnej skúšky D3 je zvolený test kontroly mazania
okolesníkov výstupom č. 2.
Farba: žltá

V režime funkčnej skúšky D3 je zvolený test vystavovania
signalizácie poruchy mazania okolesníkov.
Farba: žltá
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Označenie/
Umiestnenie

symbol: IND-06-D3-T7
riadok:
2
stĺpec:
6

symbol: IND-06-D3-T8
riadok:
2
stĺpec:
6

symbol: IND-06-D3-T9
riadok:
2
stĺpec:
6

symbol:IND-06-D3-T10
riadok:
2
stĺpec:
6
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Symbol

Popis symbolu na OIIN1
V režime funkčnej skúšky D3 je zvolený test vystavovania signálu
rýchlostného výstupu č. 1.
Farba: žltá

V režime funkčnej skúšky D3 je zvolený test vystavovania signálu
rýchlostného výstupu č. 2.
Farba: žltá

V režime funkčnej skúšky D3 je zvolený test vystavovania signálu
výstupom pre 4imp/m.
Farba: žltá

Označenie/
Umiestnenie

symbol:IND-06-D3-T11
riadok:
2
stĺpec:
6

symbol:IND-06-D3-T12
riadok:
2
stĺpec:
6

symbol:IND-06-D3-T13
riadok:
2
stĺpec:
6

Uvedenie do prevádzky
Po zapnutí napájania je na obrazovke indikačnej jednotky zobrazený text MIREL RM2 Loading a rozsvieti
sa trvalé podsvietenie všetkých tlačidiel. Počas zobrazenia textu prebieha inicializácia indikačnej jednotky.
Pri indikačnej jednotke bez implementácie SIL2 po ukončení inicializácie text zhasne. Pri indikačnej
jednotke s implementáciou SIL2 po ukončení inicializácie sa text zmení na MIREL RM2 Testing a dva krát
sa na krátky čas vykoná vypnutie displeja ako aj rozsvietenie indikačných prvkov OIIN2 a OIIN3. Indikačné
prvky OIIN2 a OIIN3 sa rozsvietia na červeno a následne na zeleno. Testami si indikačná jednotka overí
schopnosť uvedenia do bezpečného stavu. Následne ručička prebehne celú rýchlostnú stupnicu a vráti sa
do nulovej polohy. Tým je uvedenie indikačnej jednotky do prevádzky ukončené a indikačná jednotka
prechádza do prevádzkového stavu.

Prihlásenie, pohyb v menu a odhlásenie
Voľba jazykovej mutácie

V pravom hornom rohu prihlasovacieho okna je indikovaný zvolený jazyk, pričom cyklickým stláčaním
klávesy

má obsluha HDV možnosť meniť jazykovú mutáciu.

Prihlásenie
Po spustení systému je obsluha na indikačnej jednotke RM2IN.2 aktívneho stanovišťa vyzvaná na
prihlásenie do systému. Pri opätovnom spustení systému do 10 minút bez odhlásenia je použité
predchádzajúce prihlásenie, rovnako sú použité aj zadané identifikačné parametre.

Prihlásenie je možné vykonať dvoma spôsobmi
1)

Prostredníctvom elektronickej ID karty podporovanej indikačnou jednotkou.
Indikačná jednotka má integrovanú NFC/RFID čítačku prostredníctvom ktorej sa dá použitím
kompatibilných kariet realizovať prihlásenie obsluhy, pričom ako prihlasovací údaj bude použité
ID použitej karty.

2)

Manuálnym zadaním čísla obsluhy.

Pre prihlásenie je potrebné vykonať nasledujúce kroky:
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Pri výzve na prihlásenie je potrebné stlačiť klávesu
a rozsvieti sa ikona RFID.

. Pole číslo obsluhy prejde do editovacieho režimu

Priloženie ID karty pri rozsvietenej ikone RFID zabezpečí prihlásenie obsluhy.
Pri manuálnom vstupe sa zadanie čísla obsluhy, realizuje klávesmi 0 až 9. Zadaný údaj je potrebné
potvrdiť stlačením klávesy
, alebo zrušiť klávesou
. Zrušením sa vykoná návrat na obrazovku výzvy
na prihlásenie. Po potvrdení zadaného čísla obsluhy indikačná jednotka indikuje platnú hodnotu čísla
obsluhy. Indikačná jednotka pri platnom (nenulovom) čísle obsluhy umožňuje pohyb po menu
indikovanými tlačidlami v navigačnej lište.
V prípade neodhlásenia sa obsluhy HDV pred vypnutím systému a jeho opätovným zapnutím do času
10min zostávajú prihlasovacie údaje platné a systém po spustení nevyžaduje prihlásenie

Menu
Prostredníctvom menu môže obsluha pristupovať k interným dátam systému. Dáta môžu byť prístupné na
prehliadanie a na editáciu. O type prístupu rozhoduje konfigurácia systému, ako aj to či sa prístup realizuje
na aktívnom stanovišti.
Údaje sú v každom menu zoradená tak, že údaje ktoré sa dajú editovať sú radené zo spodných polí menu
a k jednotlivým položkám sa dá dostať postupne stláčaním tlačidla

.

Vstup do menu
Vstup do menu je možný iba pri stojacom HDV a vykoná sa stlačením tlačidla
. Indikačná jednotka si
interne uchováva posledné menu a pri opätovnom vyvolaní menu sa vráti do menu z ktorého bol odchod
realizovaný.

Ukončenie menu
Stlačenie klávesy

, ak kurzor nie je umiestnený v niektorom editačnom poli ukončí menu.

Pohyb HDV rovnako ukončí menu a to bez ohľadu na stav editácie. Nepotvrdené údaje nebudú
akceptované.

Pohyb v menu
Súčasťou menu je navigačná lišta s tlačidlami indikujúcimi kontextovo aplikovateľné klávesy. V prípade
vstupu prihlásenia obsluhy je zobrazený symbol RFID indikujúci možnosť prihlásenia realizovať priložením
ID karty obsluhy.

Cez jednotlivé menu je možné sa pohybovať šípkami vľavo/vpravo alebo priamym výberom čísla 1 – 4 na
klávesnici.

Údaje sú rozdelené do štyroch menu
1)
2)
3)
4)

1.Identifikácia
2.HDV
3.Prevádzkové údaje
4.Poruchy

1986RM2 : 190709

21

Menu 1.Identifikácia
Menu obsahuje nasledovné položky
Položka

Editovateľná

Popis, význam, možnosti, jednotky, formát

Dĺžka vlaku
Hmotnosť
vlaku[t]
Režim HDV

ÁNO
ÁNO

[m]
[t]

ÁNO

Číslo dopravcu

ÁNO

Neznámy, Vlakový, Prípražný, Postrkový, Posunovací, Porucha,
Servis, LV. Voľba je realizovaná prostredníctvom submenu.
Maximálna dĺžka = 4 číslice

Číslo vlaku

ÁNO

Maximálna dĺžka = 12 číslic

Číslo obsluhy

ÁNO

Maximálna dĺžka = 12 číslic

Menu 2.HDV
Menu obsahuje nasledovné položky
Položka

Editovateľná

Snum
Priemer
Režim RM2

NIE
NIE
ÁNO

Popis, význam, možnosti, jednotky, formát
Systémové číslo.
Priemer okolesníkov v mm.
Posun, Prevádzka, Práca, Záves. Voľba je realizovaná
prostredníctvom submenu. Voľba je možná len v prípade ak režim nie
je zvolený prostredníctvom voliča režimu. Ak je volič v polohe “1”
voľba režimu nie je možná a režim je daný konfiguráciou systému.
Režimy, ktoré nie sú v systéme dostupné nie sú zvoliteľné.

Menu 3.Prevádzkové údaje
Menu obsahuje nasledovné položky
Položka

Editovateľná

Zem. Šírka

NIE

Popis, význam, možnosti, jednotky, formát
Zemepisná šírka z GPS dát, formát dd°mm'ss,ss".

Zem. Dĺžka

NIE

Zemepisná dĺžka z GPS dát, formát dd°mm'ss,ss".

Motohodiny1

NIE

Motohodiny1 – nastavené konfiguráciou systému.

Motohodiny2

NIE

Motohodiny2 – nastavené konfiguráciou systému.

Motohodiny3

NIE

Motohodiny3 – nastavené konfiguráciou systému.

Motohodiny4

NIE

Motohodiny4 – nastavené konfiguráciou systému.

Dátum

NIE

Dátum, formát dd.mm.rrrr.

NIE

Čas do opakovanej funkčnej skúšky D1, formát hh:mm.

Čas do D1
Dráha U

ÁNO, nulovanie

Dráha D

ÁNO, nulovanie

Dráha T

NIE

Užívateľská dráha, údaj je užívateľsky nulovateľný.
Denná dráha, údaj je užívateľsky nulovateľný.
Celková dráha.

Menu 4 Poruchy
Menu zobrazuje
1)
2)
3)
4)

Počet porúch.
Číslo prvej poruchy.
Čísla porúch v systéme.
Indikácia detegovaných porúch

Odhlásenie
Podržaním klávesy

na 2s pri HDV bez pohybu je vyvolaná požiadavka na odhlásenie. Požiadavku na

odhlásenie je možné potvrdiť klávesou
zadaním 0 do čísla obsluhy.
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Ťažká porucha
Ťažká porucha systému je indikovaná:


Na obrazovke aktívnej indikačnej jednotky je realizovaná prostredníctvom symbolu IND-05-T.
Blikaním číslicovo indikovanej rýchlosti pohybu HDV.
 Blikaním indikátora (OIIN2B, OIIN3B) červenou farbou v príslušnom kanáli.


Ľahká porucha
Ľahká porucha systému je indikovaná:


Na obrazovke aktívnej indikačnej jednotky je indikácia realizovaná prostredníctvom symbolu IND-05L1 alebo IND-05-LV.




Trvalým svitom indikátora (OIIN2B, OIIN3B) červenou farbou v príslušnom kanáli.
Na obrazovke aktívnej indikačnej jednotky je v menu „4.Poruchy“ indikácia počtu aktuálne
detegovaných porúch systému s kódom prvej detegovanej poruchy a zoznamom všetkých
detegovaných porúch.

Zobrazenie porúch systému
V prípade ak je porúch v systéme viac je možné zobraziť kódy všetkých chýb prostredníctvom menu
4.Poruchy.

Nulovanie porúch
Príznak ľahkej poruchy má obsluha z aktívneho stanovišťa možnosť nulovať za splnenia podmienky, že
porucha/dôvod signalizácie poruchy zanikol. Po vynulovaní príznaku zhasne indikácia ľahkej poruchy.
Nulovanie príznaku ľahkej poruchy sa vykoná stlačením tlačidla
všetkých ľahkých porúch ktoré nepretrvávajú.

. Nulovaním sú vynulované príznaky

Kódy porúch
Tabuľka kódov porúch je uvedená v [3]1987RM2 Návod na údržbu, diagnostika.

Jednorazový diagnostický test D1
Spôsob vykonávania jednorazového diagnostického testu D1 je definovaný v kapitole 6 Uvedenie do
prevádzky a ukončenie prevádzky.
Stav a priebeh diagnostického testu D1 je indikovaný symbolmi:
IND-06-OK, IND-06-K0, IND-06-K1, IND-06-K2, IND-06-K3, IND-06-K4

Opakovaný denný diagnostický test D1
Systém ako aj indikačná jednotka vyžadujú vykonanie opakovaného denného testu. 60 minút pred
potrebou vykonania opakovaného diagnostického testu je obsluha na túto skutočnosť upozornená
zobrazením symbolu IND-06-D1DT svetlo šedou farbou. Zostávajúci čas do povinnosti vykonania
opakovaného denného testu je odpočítavaný v minútach v doplnkovej informácií.
Po uplynutí času doplnková informácie zhasne a rámik indikačného prvku bliká žltou farbou. Stlačením
tlačidla
je možné opakovaný denný test D1 odložiť na 15 minút. Odloženie je možné realizovať
opakovane avšak nemôže byť prekročený maximálny čas 28 hodín.

Informácia: Zostávajúci čas je zobrazovaný ako zostávajúce minúty, t.j. posledných 59 sekúnd je
zobrazovaných ako 0m.
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Spôsob vykonávania opakovaného diagnostického testu D1 je definovaný v kapitole 6 Uvedenie do
prevádzky a ukončenie prevádzky.

Voľba režimu integrovaného palubného systému MIREL RM2
Voľba režimu prostredníctvom indikačnej jednotky je realizovaná prostredníctvom podmenu režim RM2.
Zvolený režim je indikovaný v menu ako aj trvalo indikovaný na indikátore OIIN1B symbolmi IND-04-POS,
IND-04-PRA, IND-04-PRE, IND-04-ZAV.

Funkčná skúška D3
Indikačná jednotka signalizuje obsluhe na indikátore OIIN1B voľbu jednotlivých testov prostredníctvom
symbolov IND-06-D3-0, IND-06-D3-T1 - IND-06-D3-T13.
Detailný popis vykonávania funkčnej skúšky D3 je špecifikovaný v dokumente 1987RM2 Návod na údržbu,
diagnostika.

Signalizácia NZ
Núdzové zastavenie je signalizované na indikátore OIIN1B symbolmi IND-03-NZ, IND-03-NZ1, IND-03NZ2, IND-03-NZ3, IND-03-NZ6.

Nulovanie NZ
Po zastavení HDV je možné signalizáciu ukončiť stlačením klávesy
signalizované na indikátore OIIN1B symbolom IND-03-NZOK.

. Potvrdenie nulovania je

Voľba indikovanej dráhy v stavovom riadku a nulovanie počítadiel dráh
Voľbu dráhy ktorá bude počas prevádzky zobrazená na indikátore OIIN1B je možné vykonať
prostredníctvom menu nasledovným postupom:
1)

Nastavenie sa na bunku dráhy ktorú požadujeme nastaviť alebo nulovať.

2)

Stlačenie klávesy

3)

Podržaním klávesy

realizuje nastavenie, ktoré je signalizované symbolom pri zvolenej dráhe
na 5s sa realizuje nulovanie počítadla príslušnej dráhy.

Zaregistrovanie užívateľskej značky
Prostredníctvom indikačnej jednotky je možné zaregistrovať 8 užívateľských značiek. Registrácia sa
vykoná stlačením jednej z kláves 1 – 8. Registrovaný je priebeh držania klávesy.

Overenie pri nefunkčnosti indikačnej jednotky
V prípade ak displej indikačnej jednotky po zapnutí napájania nesvieti je možné kedykoľvek súčasným
podržaním kláves

5.3

a

rozsvietiť OIIN2B a OIIN3B zelenou farbou.

Identifikačná jednotka

Prostredníctvom identifikačnej jednotky sa zadávajú identifikačné údaje rušňovodiča, hnacieho dráhového
vozidla a vlaku. Zároveň identifikačná jednotka zabezpečuje detailnejšiu indikáciu prevádzkových údajov
ako indikačná jednotka. Zadáva sa identifikačné číslo rušňovodiča, identifikačné číslo vlaku, identifikačné
číslo dopravcu, režim prevádzky dráhového vozidla, hmotnosť a dĺžka vlaku. Indikované údaje sú rýchlosť
pohybu vozidla, maximálna rýchlosť, predvolená rýchlosť, celková ubehnutá dráha, užívateľská dráha,
dráha ubehnutá od spustenia systému, dátum a čas, nastavený priemer okolesníkov, systémové číslo,
poruchy systému a v prípade modulu lokalizácie aktuálne súradnice zemepisnej polohy HDV. Na úvodnej
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obrazovke identifikačnej jednotky integrovaného palubného systému MIREL RM2 má obsluha HDV
možnosť voľby jazyka komunikácie zariadenia. Stláčaním tlačidla ESC na indikačnej jednotke je
sekvenčne menená jazyková mutácia. K dispozícii sú jazyky slovenský, poľský a maďarský. Po
opätovnom nábehu systému je nastavený jazyk zariadenia, ktorý bol aktívny pred vypnutím integrovaného
palubného systému MIREL RM2. Identifikačná jednotka je vybavená 12 tlačidlovou klávesnicu pre pohyb
v menu a zadávanie údajov. Intenzita jasu displeja a indikačných LED je automaticky regulovaná podľa
intenzity vonkajšieho osvetlenia.

Indikačné a ovládacie prvky na prednom paneli identifikačnej jednotky


S

indikátor OIID2:



blikaním indikuje ťažkú poruchu systému a poruchu
bezpečnostných funkcií systému
 ERR
indikátor OIID3:


 trvalým svitom indikuje ľahkú poruchu systému
dvojriadkový fluorescenčný displej OIID4:


zabezpečuje interakciu s obsluhou pri zadávaní/zobrazení
prihlasovacích, prevádzkových a diagnostických informácií
 numerická klávesnica OIID5:


zabezpečuje pohyb v hlavnom menu a jednotlivých podmenu identifikačnej jednotky



zabezpečuje voľbu pracovného režimu integrovaného palubného systému MIREL RM2



zabezpečuje vystavovanie povelov na nulovanie dennej a užívateľskej dráhy, povel na
nulovanie porúch a povely vstupu



obsahuje nasledujúce tlačidlá s navigačným významom


tlačidlo 2 – pohyb hore (v nasledujúcom texte ↑)



tlačidlo 4 – pohyb doľava (v nasledujúcom texte ←)



tlačidlo 6 – pohyb doprava (v nasledujúcom texte →)



tlačidlo 8 – pohyb dole (v nasledujúcom texte ↓)



tlačidlo ESC – návrat



tlačidlo

 – tlačidlo povelu

Identifikačná jednotka zabezpečuje zadávanie identifikačných údajov rušňovodičom a výpis
alfanumerických informácii na displej. Okrem prihlasovacieho dialógu je možné na identifikačnej jednotke
zobraziť:




















kalendárny dátum a čas – číselný údaj [hod, min, s, deň, mesiac, rok]
čas do opakovanej diagnostickej kontroly D1
motohodiny
ubehnutú celkovú dráhu HDV – číselný údaj [km]
ubehnutú dráhu od spustenia systému – číselný údaj [km]
ubehnutú užívateľskú dráhu – číselný údaj [km]
rýchlosť pohybu – číselný údaj [km/h]
maximálnu rýchlosť – číselný údaj [km/h]
predvolenú rýchlosť – číselný údaj [km/h]
zemepisnú polohu HDV[Zemepisnú šírku, zemepisnú dĺžku]
zadané identifikačné číslo obsluhy – číselný údaj [-]
zadané identifikačné číslo vlaku – číselný údaj [-]
zadané identifikačné číslo dopravcu – číselný údaj [-]
zadaný režim prevádzky HDV – číselný a slovný údaj
zadanú hmotnosť vlaku – číselný údaj [kg]
zadanú dĺžku vlaku – číselný údaj [m]
číslo HDV – číselný údaj [-]
systémové číslo SNUM[-]
priemer okolesníkov – číselný údaj [mm]
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6

Uvedenie do prevádzky a ukončenie prevádzky
Integrovaný palubný systém MIREL RM2 sa uvádza do prevádzky zapnutím batériového
zdroja dráhového vozidla. Na uvedenie do prevádzky nie sú potrebné žiadne ďalšie

úkony.
Funkčnosť integrovaného palubného systému MIREL RM2 je po zapnutí indikovaná nasledovne:


Indikátory OIZJ1, OIZJ2, OIZJ3 a ostatné indikátory na ZJ v stave nábehu svietia na červeno,
následne po overení integrity systému zasvietia na modro. Ukončenie nábehu je indikované na
základnej jednotke blikaním indikátora OIZJ1 na modro s frekvenciou 1 Hz a zhasnutými
indikátormi OIZJ2, OIZJ3 a ďalších podľa hardvérovej konfigurácie systému.
 Indikačná jednotka RM2IN.x po zapnutí indikuje stav nábehu postupným rozsvietením všetkých
indikátorov, následne indikuje na displeji výpis D1 a indikáciu postupu vykonávania jednotlivých
krokov diagnostického testu D1.
 Identifikačná jednotka RM2ID po zapnutí indikuje stav nábehu postupným rozsvietením všetkých
indikátorov a následne indikuje na displeji OIID4 stav neprihlásený.
Pri zapínaní integrovaného palubného systému MIREL RM2 musí byť spínač tlaku v stave
zodpovedajúcemu tlaku v hlavnom brzdovom potrubí pod úrovňou 3,5 Baru (stav zodpovedajúci
zabrzdenému HDV).
Po zapnutí systém vykonáva jednorazový diagnostický test D1, v rámci ktorého diagnostikuje funkčnosť
komunikácie vo vnútri základnej jednotky, funkčnosť komunikácie základnej jednotky s indikačnými
a identifikačnými jednotkami, funkčnosť ovládacích prvkov na stanovišti rušňovodiča a funkčnosť EPV
a spínača tlaku núdzovej brzdy. Obsluha HDV je na nutnosť vykonania diagnostického testu D1
upozornená zvukovou signalizáciou ZS11.
Jednorazový diagnostický test D1 sa vykonáva pri každom uvedení systému do prevádzky a počas
nepretržitej prevádzky systému opakovane každých 24 hodín (denný test). Opakované spustenie
diagnostického testu D1 sa vykonáva automaticky, bez zásahu obsluhy. Čas zostávajúci do nasledujúceho
denného testu je indikovaný v prevádzkových údajoch identifikačnej jednotky. Opakované spustenie
diagnostického testu D1 sa vykoná po splnení nasledujúcich podmienok:


pri prvom zastavení HDV po uplynutí 24 hodín od posledného ukončenia diagnostického testu D1
sa test spúšťa opakovane 15 sekúnd pred opakovaným spustením diagnostického testu D1 je
obsluha na túto skutočnosť upozornená blikajúcim výpisom D1 na indikačnej jednotke a zvukovou
signalizáciou ZS10 húkačky na aktívnom stanovišti. Počas tohto intervalu má obsluha možnosť
stlačením tlačidla povelu



na indikačnej jednotke RM2IN.S alebo stlačením tlačidla externého
povelu odložiť opakované spustenie diagnostického testu D1 o ďalších 15 minút. Ak počas
upozornenia nedôjde k odloženiu D1, diagnostický test D1 sa automaticky spustí a následne je
nutné jeho úplné vykonanie.


v prípade, ak HDV v časovom intervale 24 až 28 hodín od ukončenia posledného diagnostického
testu D1 nedosiahne nulovú rýchlosť pohybu, systém deteguje ťažkú poruchu, ktorá vedie
k intervencii systému. Následne je nutné inicializovať systém.
 systém umožňuje aj predčasné vykonanie opakovaného diagnostického testu D1 nasledovným
postupom:
V prípade použitia tlačidla ENTER na identifikačnej jednotke nie je nutné tlačidlo mať trvalo v stave
stlačené, avšak je nutné manéver so spínačom riadenia, prípadne vypnutie napájania systému v
konfigurácií bez spínača riadenia uskutočniť do 10s po uvoľnení tlačidla.

Systém s inštalovanými indikačnými jednotkami IN.S
držanie stlačeného tlačidla povelu na indikačnej jednotke IN.S v kombinácií s manévrom vypnutia a
zapnutia spínača riadenia na aktívnom stanovišti

Systém s inštalovanými identifikačnými jednotkami RM2ID
stlačením tlačidla ENTER na identifikačnej jednotke v kombinácií s manévrom vypnutia a zapnutia
spínača riadenia na aktívnom stanovišti
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Systém s inštalovanými terminálmi pripojenými cez CAN rozhranie
vystavením externého povelu z terminálov pripojených cez rozhranie CAN v kombinácií s
manévrom vypnutia a zapnutia spínača riadenia na aktívnom stanovišti

Systém s inštalovanými tlačidlami externého povelu
tlačidlom externého povelu v kombinácií s manévrom vypnutia a zapnutia spínača riadenia na
aktívnom stanovišti

Obsluha HDV je na nutnosť vykonania opakovaného diagnostického testu D1 upozornená zvukovou
signalizáciou ZS10.
V modifikácií systému s funkčnou vlastnosťou “B” je súčasťou diagnostického testu D1 kontrola funkčnosti
EPV a zároveň spínača tlaku núdzovej brzdy. Systém dvakrát aktivuje otvorenie EPV núdzovej brzdy,
ktoré sa prejaví krátkym poklesom tlaku v hlavnom brzdovom potrubí. Podmienkou na vykonanie kontroly
funkčnosti EPV núdzovej brzdy je ukončený test spínača riadenia, zapnutie spínača riadenia na aktívnom
stanovišti a odbrzdenie samočinnej pneumatickej brzdy HDV zvýšením tlaku v hlavnom potrubí nad
úroveň potrebnú na zmenu stavu spínača tlaku. Integrovaný palubný systém MIREL RM2 v konfigurácii
bez indikačnej a identifikačnej jednotky indikuje priebeh diagnostického testu na palubných termináloch
pripojených na komunikačné rozhranie integrovaného palubného systému MIREL RM2.
Jednorazový diagnostický test D1 zabezpečí diagnostiku ovládacích prvkov na stanovištiach HDV
pripojených k integrovanému palubnému systému MIREL RM2 v nevyhnutnom rozsahu potrebnom pre
inicializáciu integrovaného palubného systému MIREL RM2. Obsluha je na povinnosť vynúteného
manévru s ovládacími prvkami upozornená výpisom D1 na oboch indikačných jednotkách RM2IN. Pre
úspešne vykonanie testu ovládacích prvkov na stanovišti v rámci diagnostického testu D1 je nutné aby
spínače riadenia a volič režimov integrovaného palubného systému MIREL RM2 dosiahli nulovú polohu.
Ďalším krokom diagnostického testu D1 je kontrola poklesu tlaku v hlavnom brzdovom potrubí
prostredníctvom otvorenia EPV, ktorý je možné vykonať len pri zvolenom aktívnom stanovišti. Aktívne
stanovište je navolené príslušným spínačom riadenia. V rámci testu D1 je obsluha na aktívnom stanovišti
povinná vykonať nasledujúce manévre:







zvýšenie tlaku v hlavnom brzdovom potrubí nad úroveň potrebnú pre prepnutie tlakového
spínača(spravidla cca. 4,2 Baru)
systém RM2 po 2s otvorí EPV kanálom M
dôjde k poklesu tlaku v hlavnom brzdovom potrubí a pri úrovni spravidla cca. 3,5 Baru zmene stavu
spínača tlaku. Na základe zmeny signálov z tlakového spínača je EPV kanálom M uzatvorený
zvýšenie tlaku v hlavnom brzdovom potrubí nad úroveň potrebnú pre prepnutie tlakového
spínača(spravidla cca. 4,2 Baru)
systém RM2 po 2s otvorí EPV kanálom C
dôjde k poklesu tlaku v hlavnom brzdovom potrubí a pri úrovni spravidla cca. 3,5 Baru zmene stavu
spínača tlaku. Na základe zmeny signálov z tlakového spínača je EPV kanálom C uzatvorený.

Tým je kontrola EPV a spínača tlaku prostredníctvom kanálov M a C vykonaná.
Postup vykonávania jednotlivých krokov diagnostického testu je indikovaný na indikačnej jednotke 3bodovým horizontálnym riadkom pred výpisom D1. Ak riadok svieti, daný krok nie je vykonaný. Ak daný
riadok zhasne, podmienky vykonania príslušného kroku boli splnené. Význam jednotlivých riadkov je
nasledovný:
poloha

Popis

4.riadok zdola

spínače riadenia dosiahli nulovú polohu

3.riadok zdola

voliče režimov dosiahli nulovú polohu

2.riadok zdola

v prvej časti testu poklesu tlaku otvorením EPV kanálom M došlo
k požadovanej reakcii spínača tlaku v hlavnom brzdovom potrubí

1.riadok zdola

v druhej časti testu poklesu tlaku otvorením EPV kanálom C došlo
k požadovanej reakcii spínača tlaku v hlavnom brzdovom potrubí
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Po vykonaní všetkých horeuvedených krokov zhasne na indikačnej jednotke indikácia testu D1 a systém
sa prepne do prevádzkového režimu na základe nasledujúcich pravidiel:


V prípade nulovej polohy voliča režimov systém nabieha do režimu POSUN / PREVÁDZKA
v závislosti na konfigurácii systému.
 V prípade nenulovej polohy voliča režimov systém nabieha do režimu PRÁCA / ZÁVES v závislosti
na konfigurácii systému.
Maximálna rýchlosť HDV je po vykonaní diagnostického testu D1 stanovená na základe maximálnej
konštrukčnej rýchlosti HDV, maximálnej rýchlosti pracovného režimu systému a maximálnej rýchlosti so
spolupracujúceho zariadenia MIREL VZ1.
Ak konfigurácia integrovaného palubného systému MIREL RM2 povoľuje funkciu kontroly bdelosti
rušňovodiča a počas vykonávania diagnostického testu D1 príde k pohybu HDV systém intervenuje
otvorením EPV núdzovej brzdy. Na indikačnej jednotke IN je počas pohybu zobrazená rýchlosť HDV. Po
zastavení HDV sa na indikačnej jednotke IN zobrazí nápis núdzového zastavenia NZ6. Všetky už
vykonané kroky testu D1 strácajú platnosť a po zastavení HDV obsluha musí vykonať test D1 v plnom
rozsahu. Po stlačení tlačidla povelu dôjde k uzatvoreniu EPV núdzovej brzdy, nápis NZ6 sa na indikačnej
jednotke IN zmení na indikáciu nutnosti vykonania diagnostického testu D1.
V prípade, že diagnostika integrovaného palubného systému RM2 deteguje ťažkú systémovú poruchu,
táto je zobrazená na indikačných a identifikačných jednotkách systému a v prípade modifikácie systému
s funkčnou vlastnosťou “B” sa systém uvedie do bezpečného stavu aktiváciou EPV núdzovej brzdy oboma
výstupnými kanálmi. V prípade ak je po zapnutí systému opakovane detegovaná porucha, obsluha nesmie
uviesť dráhové vozidlo do prevádzky. V prípade, ak dráhové vozidlo už je v prevádzke a systém
opakovane deteguje poruchu, obsluha postupuje podľa platných predpisov prevádzkovateľa pre tento
prípad.
Vypnutie integrovaného palubného systému MIREL RM2 po skončení prevádzky sa vykoná vypnutím
batériového zdroja hnacieho dráhového vozidla. Na vypnutie systému z prevádzky pri ľubovoľnom
pracovnom režime nie sú potrebné žiadne ďalšie úkony.
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Aktivácia stanovišťa

Nastavovanie a obsluha integrovaného palubného systému RM2 je možná len z aktívneho stanovišťa.
Aktívne stanovište sa volí spínačmi riadenia. Ak žiadny spínač riadenia nie je zopnutý, integrovaný
palubný systém MIREL RM2 nemá aktivované stanovište a stanovištia sú neaktívne. Stav súčasného
zopnutia dvoch spínačov riadenia systém vyhodnocuje ako keby nebol zapnutý žiadny spínač riadenia.
Indikácia indikačnej a identifikačnej jednotky na aktívnom stanovišti je popísaná v nasledujúcich častiach
návodu na obsluhu.
Indikácia na neaktívnom stanovišti indikačnej jednotky:


na žiadnom alebo na oboch stanovištiach je zapnuté riadenie



na stanovišti č. 1 je zapnuté riadenie



na stanovišti č. 2 je zapnuté riadenie
Indikačná jednotka na neaktívnom stanovišti v závislosti na konfigurácii systému umožňuje
rovnocennú indikáciu ako na aktívnom stanovišti bez možnosti vydania povelu na ukončenie
intervencie systému.
 Indikácia na neaktívnom stanovišti identifikačnej jednotky:




na žiadnom alebo na oboch stanovištiach je zapnuté riadenie
A k t í v n e
s t a n o v i š t e



S T ‐

na stanovišti č. 1 je zapnuté riadenie
A k t í v n e
s t a n o v i š t e



S T 1

na stanovišti č. 2 je zapnuté riadenie
A k t í v n e
s t a n o v i š t e



S T 2

Identifikačná jednotka na neaktívnom stanovišti v závislosti na konfigurácii systému umožňuje
rovnocennú indikáciu identifikačných a prevádzkových údajov ako na aktívnom stanovišti bez
možnosti vydania povelov základnej jednotke integrovaného palubného systému MIREL RM2.
V takomto prípade nie je v pravom hornom rohu indikovaný znak ENTER, ktorý indikuje obsluhe
možnosť vstúpiť do režimu indikácie.



A k t í v n e
s t a n o v i š t e


S T

1

Ak počas 120 sekúnd nedôjde k stlačeniu žiadneho tlačidla na klávesnici identifikačnej jednotky


aktívneho stanovišťa, prejde identifikačná jednotka do režimu šetriča, pri ktorom displej OIID4
zobrazuje čas a dátum pohybujúci sa po displeji.



neaktívneho stanovišťa, prejde identifikačná jednotka do režimu šetriča, pri ktorom vypne displej
OIID4.
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Prihlásenie, pohyb v menu a odhlásenie

Prihlásenie
Po spustení systému je obsluha na identifikačnej jednotke aktívneho stanovišťa vyzvaná na prihlásenie do
systému. Pri opätovnom spustení systému do 10 minút bez odhlásenia je použíté predchádzajúce
prihlásenie ako aj zadané identifikačné parametre.
Prihlásenie sa realizuje prostredníctvom identifikačnej jednotky. Ak je v systéme použitá indikačná
jednotka RM2IN.2 prihlásenie sa realizuje prostredníctvom RM2IN.2
Pre prihlásenie je potrebné vykonať nasledujúce kroky:




Stlačiť ľubovoľné tlačidlo na identifikačnej jednotke v prípade ak už došlo na aktívnej identifikačnej
jednotke k aktivácii šetriča obrazovky indikujúceho čas a dátum systému viď obrázok. Šedé polia
znázorňujú štruktúru indikovaných informácií zatiaľ, čo oranžové polia predstavujú vymedzenie
pohybu zobrazovaného času na obrazovke. Pohyb zobrazovaného času je pomalý a zabezpečuje
rovnomernejšie vyťaženie pixelov fluorescenčného displeja.
:

:

.

.

Pri výzve na prihlásenie je potrebné stlačiť klávesu

.

V pravom hornom rohu je indikovaný

zvolený jazyk a verzia systému MIREL RM2. Cyklickým stláčaním klávesy ESC má obsluha HDV
možnosť meniť jazyk a následne vybraný jazyk potvrdiť klávesou
M I R E L

R M 2 [ S K ] v 0

P r i h l á s
M I R E L

t

J


1



s i ę

R M 2 [ H U ] v 0

e l e n t k e

1



s a

R M 2 [ P L ] v 0

Z a l o g u j
M I R E L

e

.

1



z z e n

Následne je obsluha vyzvaná na zadanie čísla obsluhy, ktoré je potrebné zadať klávesmi 0 až 9.
Zadaný údaj je potrebné potvrdiť stlačením klávesy

 , alebo zrušiť klávesou ESC. Zrušením sa

vykoná návrat na obrazovku výzvy na prihlásenie.
Č í s l o

o b s l u h y



_


Po potvrdení zadaného čísla obsluhy identifikačná jednotka indikuje platnú hodnotu čísla obsluhy.
Identifikačná jednotka pri platnom (nenulovom) čísle obsluhy umožňuje pohyb po obrazovkách v jej
menu indikovanými tlačidlami ↑,↓,  a neindikovaným tlačidlom ESC.
Č í s l o

o b s l u h y



↑
↓

V prípade neodhlásenia sa obsluhy HDV pred vypnutím systému a jeho opätovným zapnutím do času
10min zostávajú prihlasovacie údaje platné a systém nevyžaduje prihlásenie.

Pohyb v menu
Identifikačná jednotka pri platnom (nenulovom) čísle obsluhy umožňuje pohyb po obrazovkách v jej menu
indikovanými navigačnými tlačidlami ←,↑,↓,→,  a neindikovaným tlačidlom ESC. Pohyb v menu sa riadi
nasledujúcimi pravidlami:


Položky hlavného menu sú číslované a pohyb medzi nimi je možný pomocou navigačných tlačidiel:


←
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→

pohyb doprava po poslednú položku číslo 4



↓

pohyb do podmenu príslušnej položky v hlavného menu

 ESC vyvolanie výzvy na odhlásenie
 Položky v podmenu nie sú číslované a pohyb medzi nimi je možný pomocou navigačných tlačidiel:


↑
pohyb smerom hore po najvyššiu položku podmenu a následne skok na prislúchajúcu
položku hlavného menu



↓

pohyb smerom dole po najnižšiu položku podmenu



ESC

návrat do hlavného menu

Odhlásenie
Odhlásenie umožňuje obsluhe rýchle vymazanie všetkých zadaných identifikačných údajov. Odhlásenie
obsluhy HDV je možné vykonať nasledovne:



Obsluha kdekoľvek v menu 2x stlačí tlačidlo ESC.
Obsluha zmenou čísla obsluhy zadá a potvrdí číslo obsluhy 0.

Vyvolanie odhlásenia stlačením tlačidla ESC má za následok indikáciu obrazovky potvrdenia odhlásenia:
S k u t o č n e
o d h l á s i ť ?
V prípade potvrdenia odhlásenia tlačidlom





prejde identifikačná jednotka na obrazovku výzvy na

prihlásenie. V prípade zrušenia odhlasovacieho dialógu tlačidlom ESC prejde identifikačná jednotka na
prvú položku hlavného menu. Vyvolanie odhlásenia zadaním čísla 0 a následným potvrdením v podmenu
číslo obsluhy je obsluha odhlásená okamžite.

Identifikácia obsluhy je možná na identifikačnej jednotke na aktívnom stanovišti integrovaného palubného
systému MIREL RM2 alebo na palubných termináloch pripojených na komunikačné rozhranie
integrovaného palubného systému MIREL RM2 v závislosti na konfigurácii systému.
Menu „1.Identifikácia“ na identifikačnej jednotke umožňuje zadať nasledujúce údaje:







Číslo obsluhy
Číslo vlaku
Číslo dopravcu
Režim HDV
Hmotnosť vlaku
Dĺžka vlaku

Menu „1.Identifikácia“ obsahuje aj položky, ktoré je možné zobraziť avšak nie sú editovateľné


Číslo HDV
Snum - systémové číslo MIREL RM2
 Priemer – priemer okolesníkov


Číslo obsluhy
Zadaním nenulovej hodnoty do položky „Číslo obsluhy“ dochádza k prihláseniu obsluhy HDV do
integrovaného palubného systému MIREL RM2. Ostatné položky v skupine „1.Identifikácia“ sú nepovinné
a po odhlásení obsluhy HDV zo systému sa nulujú.
Na položku „Číslo obsluhy“ z hlavnej položky „1.Identifikácia“ je možné vstúpiť stlačením klávesy ↓.
Tlačidlom  je vyvolaný mód editácie položky. Položka môže obsahovať maximálne 12 miestne číslo.
Odhlásenie obsluhy HDV zo systému je možné z ktorejkoľvek položky v hlavnom menu po stlačení
klávesnice ESC a potvrdení tlačidlom
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Číslo vlaku
Na položku „Číslo vlaku“ z hlavnej položky „1.Identifikácia“ je možné vstúpiť 2x stlačením klávesy ↓.
Tlačidlom



je vyvolaný mód editácie položky. Položka môže obsahovať maximálne 12 miestne číslo.

Položka číslo vlaku je pre činnosť integrovaného palubného systému MIREL RM2 nepovinná.
Číslo dopravcu
Na položku „Číslo dopravcu“ z hlavnej položky „1.Identifikácia“ je možné vstúpiť 3x stlačením klávesy ↓.
Tlačidlom



je vyvolaný mód editácie položky. Položka môže obsahovať maximálne 4 miestne číslo.

Položka číslo dopravcu je pre činnosť integrovaného palubného systému MIREL RM2 nepovinná.
Režim HDV
Na položku „Režim HDV“ z hlavnej položky „1.Identifikácia“ je možné vstúpiť 4x stlačením klávesy ↓.
Tlačidlom













je vyvolaný mód editácie položky. Položka môže nadobudnúť nasledovné hodnoty:

VLAKOVÝ (tlačidlo 1)
PRÍPRAŽNÝ (tlačidlo 2)
POSTRKOVÝ (tlačidlo 3)
POSUNOVACÍ (tlačidlo 4)
PORUCHA (tlačidlo 5)
SERVIS (tlačidlo 6)
LV (tlačidlo 7)
UŽIVATEĽSKÝ REŽIM 1 (tlačidlo 8)
UŽIVATEĽSKÝ REŽIM 2 (tlačidlo 9)
NEZADANÝ (tlačidlo 0)

Položka režim HDV je pre činnosť integrovaného palubného systému MIREL RM2 nepovinná.
Hmotnosť vlaku
Na položku „Hmotnosť vlaku“ z hlavnej položky „1.Identifikácia“ je možné vstúpiť 5x stlačením klávesy ↓.
Tlačidlom



je vyvolaný mód editácie položky. Položka môže obsahovať maximálne 4 miestne číslo

udávajúce hmotnosť vlaku v tonách. Položka hmotnosť vlaku je pre činnosť integrovaného palubného
systému MIREL RM2 nepovinná.
Dĺžka vlaku
Na položku „Dĺžka vlaku“ z hlavnej položky „1.Identifikácia“ je možné vstúpiť 6x stlačením klávesy ↓.
Tlačidlom



je vyvolaný mód editácie položky. Položka môže obsahovať maximálne 4 miestne číslo

udávajúce dĺžku vlaku v metroch. Položka dĺžka vlaku je pre činnosť integrovaného palubného systému
MIREL RM2 nepovinná.
Číslo HDV
Na položku „Číslo HDV“ z hlavnej položky „1.Identifikácia“ je možné vstúpiť 7x stlačením klávesy ↓.
Každému železničnému vozidlu je priradené jedinečné dvanásťmiestne číslo, ktorým je vozidlo
identifikované v prevádzke. Číslo je udávané v UIC formáte. Položka je do systému vložená výrobcom pri
inštalačnej konfigurácii systému.
Snum a Priemer
Na položku „Snum“ a “Priemer” z hlavnej položky „1.Identifikácia“ je možné vstúpiť 8x stlačením klávesy ↓.
Každému systému MIREL je priradené jedinečné číslo, ktoré systému priradí výrobca systému. Priemer
indikuje hodnotu aktuálne nastaveného priemeru okolesníkov v systéme. Položka je do systému vložená
pri konfigurácii systému.
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Voľba pracovného režimu systému

Nábeh do pracovného režimu
Po vykonaní diagnostického testu D1 systém nabieha do pracovného režimu na základe nasledujúcich
pravidiel.


V prípade nulovej polohy voliča režimov systém nabieha do režimu POSUN / PREVÁDZKA
v závislosti na konfigurácii systému.
 V prípade nenulovej polohy voliča režimov systém nabieha do režimu PRÁCA / ZÁVES v závislosti
na konfigurácii systému.
Indikácia pracovného režimu
Aktuálny pracovný režim integrovaného palubného systému MIREL RM2 je indikovaný nasledovne:


Na indikačnej jednotke:


po nábehu systému a ukončení diagnostického testu D1 pred uvedením HDV do pohybu

 3 sekundy po zastavení HDV
 Na identifikačnej jednotke:


V hlavnom menu identifikačnej jednotky v položke “2.Režim RM2”.

Na indikačnej jednotke sú indikované pracovné režimy nasledovne:


Pracovný režim POSUN je indikovaný skratkou "POS"
Pracovný režim PREVÁDZKA je indikovaný skratkou "PRE"
 Pracovný režim PRÁCA je indikovaný skratkou "PRA"
 Pracovný režim ZÁVES je indikovaný skratkou "ZAV"


Zmena pracovného režimu
Zmena pracovného režimu integrovaného palubného systému MIREL RM2 sa riadi nasledujúcimi
pravidlami.








V prípade ak je HDV bez pohybu a dôjde k prepnutiu voliča režimov systému do nulovej polohy
systém prejde do režimu POSUN.
V prípade ak je HDV bez pohybu a dôjde k prepnutiu voliča režimov systému do nenulovej polohy
systém prejde do režimu PRÁCA / ZÁVES v závislosti na konfigurácii systému.
V prípade ak je HDV v pohybe a dôjde k prepnutiu voliča režimov systému do nulovej polohy
systém prejde do režimu POSUN až po zastavení HDV.
V prípade ak je HDV v pohybe a dôjde k prepnutiu voliča režimov systému do nenulovej polohy
systém prejde do režimu PRÁCA / ZÁVES v závislosti na konfigurácii systému, až po zastavení
HDV.
V prípade ak je volič režimov v nenulovej polohe, nie je možná zmena režimu na identifikačnej
jednotke aktívneho stanovišťa. Pracovný režim je daný konfiguráciou.
V prípade ak je volič režimov v nulovej polohe, je možná zmena režimu na identifikačnej jednotke
aktívneho stanovišťa.

Zmena režimu na identifikačnej jednotke prebieha nasledovne:


Voľbou položky číslo 2. v hlavnom menu identifikačnej jednotky
← 2 . R e ž i m

R M 2



X :


Následným stlačením tlačidla



↓

pre vstup do zadávacej obrazovky pracovného režimu systému.

R e ž i m

R M 2

_


→



Voľbou tlačidiel 1 až 4 je zvolený a indikovaný prislúchajúci pracovný režim:


Pracovný režim POSUN (tlačidlo 1)



Pracovný režim PREVÁDZKA (tlačidlo 2)



Pracovný režim PRÁCA (tlačidlo 3). Voľba režimu PRÁCA je umožnená iba v prípade ak je
konfiguráciou systému povolená.
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Pracovný režim ZÁVES (tlačidlo 4)

Výberom pracovného režimu a následným potvrdením tlačidlom  systém prejde do zvoleného
režimu.
 Zmena pracovného režimu prostredníctvom identifikačnej jednotky je možná iba pri HDV bez
pohybu.


9.1

Pracovný režim POSUN

Integrovaný palubný systém MIREL RM2 pracuje v režime POSUN pri manipulácii s HDV v staniciach,
depách a pri posunovaní s hnacím vozidlom. Režim je určený na pohyb HDV malými rýchlosťami pri častej
zmene stanovišťa obsluhy.
Kontrola bdelosti
V pracovnom režime POSUN je rušňovodič povinný preukazovať svoju bdelosť obsluhovaním tlačidiel
bdelosti v nasledujúcich prípadoch:


jednorazovo po rozbehu dráhového vozidla
cyklicky od rýchlosti pohybu 20 km/h
 zvýšenú cyklickú kontrolu pri prekročení maximálnej rýchlosti o viac ako 1 km/h.


V prípade, že rušňovodič po poskytnutí bdelostnej výzvy nepotvrdí svoju bdelosť stlačením tlačidla bdelosti
prípadne pedálu dochádza k intervencii systému (NZ1) aktiváciou núdzovej brzdy.
Systém umožňuje potvrdzovať bdelosť aj kontrolérmi riadenia, ak sú pripojené na bezpečné vstupy ZJ
a systém má nakonfigurovanú funkciu potvrdzovania bdelosti kontrolérmi riadenia.
Kontrola maximálnej rýchlosti
V pracovnom režime POSUN integrovaný palubný systém MIREL RM2 kontroluje rýchlosť pohybu HDV
voči maximálnej rýchlosti HDV. Pri prekročení maximálnej rýchlosti o viac ako 3 km/h dochádza
k rozblikaniu číslicového indikátora aktuálnej rýchlosti OIIN6. Pri prekročení maximálnej rýchlosti o viac
ako 5km/h je aktivovaná zvuková signalizácia prekročenia maximálnej rýchlosti a pri prekročení o 7 km/h,
dochádza k intervencii systému (NZ2) aktiváciou núdzovej brzdy.
Maximálna rýchlosť v danom okamihu je určená ako najmenšia z nasledujúcich rýchlostí:


maximálna konštrukčná rýchlosť vozidla daná konfiguráciou
maximálna rýchlosť pre pracovný režim
 maximálna rýchlosť stanovená spolupracujúcim zariadením MIREL VZ1


Maximálna rýchlosť pre pracovný režim POSUN je stanovená na 40 km/h a túto maximálnu rýchlosť
nemôže rušňovodič žiadnym spôsobom zmeniť.
Kontrola súladu skutočného a navoleného smeru
V pracovnom režime POSUN RM2 kontroluje súlad smeru jazdy s navoleným smerom. Nesúlad sa
vyhodnocuje pre každý pohyb hnacieho vozidla. Súlad sa vyžaduje pre pohyb rýchlosťou vyššou ako 5
km.h-1. V prípade pohybu dráhového vozidla smerom, ktorý nie je v súlade s navoleným smerom do
rýchlosti 5 km/h je aktivovaná zvuková signalizácia ZS3 húkačkou systému RM2 a v prípade prekročenia
rýchlosti 5 km/h dochádza po 10 m k intervencii systému (NZ3) a k aktivácii núdzovej brzdy. Pri vypnutom
spínači riadenia na oboch stanovištiach dráhového vozidla sa každý pohyb vyhodnocuje ako pohyb
v nesúlade s navoleným smerom. Súlad sa vyhodnocuje jednorazovo pri rozbehu HDV.

9.2

Pracovný režim PREVÁDZKA

V pracovnom režime PREVÁDZKA sú všetky kontrolné funkcie integrovaného palubného systému MIREL
RM2 aktivované. Režim sa používa pri štandardnej prevádzkovej jazde HDV.
Kontrola bdelosti
V pracovnom režime PREVÁDZKA je rušňovodič povinný preukazovať svoju bdelosť obsluhovaním
tlačidiel bdelosti v nasledujúcich prípadoch:


jednorazovo po rozbehu dráhového vozidla
cyklicky ak je HDV v pohybe
 zvýšenú cyklickú kontrolu pri prekročení maximálnej rýchlosti o viac ako 1 km/h
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Ak rušňovodič poskytnutú bdelostnú výzvu nepotvrdí stlačením tlačidla bdelosti prípadne pedálu,
dochádza k intervencii systému (NZ1) aktiváciou núdzovej brzdy.
Systém umožňuje potvrdzovať bdelosť aj kontrolérmi riadenia, ak sú pripojené na bezpečné vstupy ZJ
a systém má nakonfigurovanú funkciu potvrdzovania bdelosti kontrolérmi riadenia.

Kontrola maximálnej rýchlosti
V pracovnom režime PREVÁDZKA integrovaný palubný systém MIREL RM2 kontroluje rýchlosť pohybu
HDV voči maximálnej rýchlosti HDV. Pri prekročení maximálnej rýchlosti o viac ako 3 km/h dochádza
k rozblikaniu číslicového indikátora aktuálnej rýchlosti OIIN6. Pri prekročení maximálnej rýchlosti o viac
ako 5km/h je aktivovaná zvuková signalizácia prekročenia maximálnej rýchlosti a pri prekročení
maximálnej konštrukčnej rýchlosti o viac ako 7 km/h, dochádza k intervencii systému (NZ2) aktiváciou
núdzovej brzdy.
Maximálna rýchlosť v danom okamihu je určená ako najmenšia z nasledujúcich rýchlostí:



maximálna konštrukčná rýchlosť vozidla daná konfiguráciou
maximálna rýchlosť stanovená spolupracujúcim zariadením MIREL VZ1

Maximálna konštrukčná rýchlosť je určená konfiguráciou a túto maximálnu rýchlosť nemôže rušňovodič
žiadnym spôsobom zmeniť.
Kontrola súladu skutočného a navoleného smeru
V pracovnom režime PREVÁDZKA integrovaný palubný systém MIREL RM2 kontroluje súlad smeru jazdy
s navoleným smerom. Nesúlad sa vyhodnocuje pre každý pohyb hnacieho vozidla. Súlad sa vyžaduje pre
pohyb rýchlosťou vyššou ako 5 km/h. V prípade pohybu dráhového vozidla smerom, ktorý nie je v súlade
s navoleným smerom, dochádza po 10 m k intervencii systému (NZ3) a k aktivácii núdzovej brzdy. Pri
vypnutom spínači riadenia na oboch stanovištiach dráhového vozidla sa každý pohyb vyhodnocuje ako
pohyb v nesúlade s navoleným smerom. Súlad sa vyhodnocuje jednorazovo pri rozbehu HDV.

9.3

Pracovný režim PRÁCA

Integrovaný palubný systém MIREL RM2 pracuje v pracovnom režime PRÁCA pri vykonávaní
technologických prác hnacím dráhovým vozidlom. Režim je vhodný na pracovné, meracie a iné špeciálne
vozidlá na ktorých obsluha v režime práce obsluhuje technologickú časť vozidla.
Kontrola bdelosti
V pracovnom režime PRÁCA je rušňovodič povinný preukazovať svoju bdelosť obsluhovaním tlačidiel
bdelosti v nasledujúcich prípadoch:


cyklicky od konfiguráciou zadanej rýchlosti maximálne však od rýchlosti 40 km/h
 zvýšenú cyklickú kontrolu pri prekročení maximálnej rýchlosti o viac ako 1 km/h
Ak rušňovodič poskytnutú bdelostnú výzvu nepotvrdí stlačením tlačidla bdelosti prípadne pedálu,
dochádza k intervencii systému (NZ1) aktiváciou núdzovej brzdy.
Systém umožňuje potvrdzovať bdelosť aj kontrolérmi riadenia, ak sú pripojené na bezpečné vstupy ZJ
a systém má nakonfigurovanú funkciu potvrdzovania bdelosti kontrolérmi riadenia.

Kontrola maximálnej rýchlosti
V pracovnom režime PRÁCA integrovaný palubný systém MIREL RM2 kontroluje rýchlosť pohybu HDV
voči maximálnej rýchlosti HDV. Pri prekročení maximálnej rýchlosti o viac ako 3 km/h dochádza
k rozblikaniu číslicového indikátora aktuálnej rýchlosti OIIN6. Pri prekročení maximálnej rýchlosti o viac
ako 5km/h je aktivovaná zvuková signalizácia a pri prekročení maximálnej rýchlosti o viac ako 7 km/h,
dochádza k intervencii systému (NZ2) aktiváciou núdzovej brzdy.
Maximálna rýchlosť v danom okamihu je určená ako menšia z nasledujúcich rýchlostí:


maximálna konštrukčná rýchlosť vozidla daná konfiguráciou
maximálna rýchlosť pre pracovný režim v režime PRÁCA
 maximálna rýchlosť stanovená spolupracujúcim zariadením MIREL VZ1
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Maximálna rýchlosť pre pracovný režim PRÁCA je určená konfiguráciou a túto maximálnu rýchlosť
nemôže rušňovodič žiadnym spôsobom zmeniť.
Kontrola súladu skutočného a navoleného smeru
V pracovnom režime PRA RM2 nekontroluje súlad a nesúlad smeru jazdy s navoleným smerom.

9.4

Pracovný režim ZÁVES

Integrovaný palubný systém pracuje v pracovnom režime ZÁVES pri postrku hnacieho dráhového vozidla
alebo na vlakovom HDV pri zaradení viacerých HDV na čele vlaku.
Kontrola bdelosti
V pracovnom režime ZÁVES nie je kontrolovaná bdelosť rušňovodiča.
Kontrola maximálnej rýchlosti
V pracovnom režime ZÁVES integrovaný palubný systém MIREL RM2 kontroluje rýchlosť pohybu HDV
voči maximálnej konštrukčnej rýchlosti HDV. Pri prekročení maximálnej rýchlosti o viac ako 3 km/h
dochádza k rozblikaniu číslicového indikátora aktuálnej rýchlosti OIIN6. Pri prekročení maximálnej rýchlosti
o viac ako 5km/h je aktivovaná zvuková signalizácia a pri prekročení maximálnej konštrukčnej rýchlosti o
viac ako 7 km/h, dochádza k intervencii systému (NZ2) aktiváciou núdzovej brzdy.
Maximálna konštrukčná rýchlosť je určená konfiguráciou a túto maximálnu rýchlosť nemôže rušňovodič
žiadnym spôsobom zmeniť.
Kontrola súladu skutočného a navoleného smeru
V pracovnom režime ZAV RM2 nekontroluje súlad a nesúlad smeru jazdy s navoleným smerom
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10 Prehľad funkcii systému
Integrovaný palubný systém MIREL RM2 realizuje bezpečnostné, prevádzkové a systémové funkcie
v rozsahu podľa nasledujúceho prehľadu. Disponibilita jednotlivých funkcii môže byť ďalej obmedzená
požadovanou konfiguráciou funkčných vlastností systému.

Popis Funkcie

POS

PRE PRA ZAV

BEZPEČNOSTNÉ PREVÁDZKOVÉ FUNKCIE
Odometria
Indikácia rýchlosti pohybu
Cyklická kontrola bdelosti
Zvýšená cyklická kontrola bdelosti
Jednorazová kontrola bdelosti po uvedení HDV do pohybu
Kontrola maximálnej konštrukčnej rýchlosti
Kontrola maximálnej rýchlosti pre pracovný režim
Prevádzková intervencia systému
Riadenie bezpečnostných výstupov
Poskytovanie bezpečnostne relevantných údajov na komunikačné
rozhranie
PREVÁDZKOVÉ FUNKCIE
Indikácia maximálnej povolenej rýchlosti
Indikácia predvolenej rýchlosti
Zber údajov z technologického rozhrania
Zber údajov z komunikačného rozhrania
Registrácia prevádzkových údajov
Registrácia systémových údajov
Komunikácia cez bránu GSM
Riadenie technologických binárnych výstupov
Poskytovanie údajov na komunikačné rozhranie
Lokalizácia GPS
Diaľkové zastavenie vlaku
Kontrola smeru pohybu HDV vo vzťahu k nastaveniu kontrolérov smeru
SYSTÉMOVÉ FUNKCIE
Synchronizácia času
Nábeh systému
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Výber aktívneho stanovišťa
Nastavenie pracovných režimov
Akustická indikácia
Vizuálna indikácia
Regulácia jasu indikátorov
Ukončenie prevádzky systému
Detekcia porúch a systémová intervencia
Jednorazový diagnostický test D1
Opakovaný denný diagnostický test D1
Priebežný diagnostický test D2
Funkčná skúška D3
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11 Bezpečnostné prevádzkové funkcie
11.1

Odometria

Všetky merania odometrie vykonáva systém prostredníctvom inkrementálneho snímača IRC. Technické
parametre a spôsob vyhodnotenia merania odometrie je špecifikovaný v dokumente 1976RM2 Technické
podmienky.

11.2

Indikácia rýchlosti pohybu

Indikácia okamžitej rýchlosti pohybu je jednou zo základných funkcii integrovaného palubného systému
MIREL RM2. Rýchlosť pohybu HDV je interpretovaná v km/h spôsobom v závislosti na použitom
indikačnom zariadení.
Okamžitá rýchlosť môže byť interpretovaná:


analógovo na ručičkovom ukazovateli rýchlosti a súčasne celočíselne na trojmiestnom
alfanumerickom ukazovateli OIIN6 na indikačnom zariadení RM2IN.1 alebo RM2IN.2.



celočíselne na trojmiestnom alfanumerickom ukazovateli OIIN6 na indikačnom zariadení RM2IN.S
číselne v podmenu hlavnej položky „3.Prev. údaje“. - „Rýchlosť pohybu HDV“ na identifikačnej
jednotke RM2ID
 na palubných termináloch pripojených na komunikačné rozhranie integrovaného palubného
systému MIREL RM2.


11.3

Kontrola bdelosti

Integrovaný palubný systém MIREL RM2 v závislosti na konfigurácii systému realizuje kontrolu bdelosti
rušňovodiča poskytovaním optických/akustických bdelostných výziev, ktoré musí rušňovodič potvrdiť
bdelostnými tlačidlami alebo pedálmi. Systém umožňuje potvrdzovať bdelosť aj kontrolérmi riadenia, ak sú
pripojené na bezpečné vstupy ZJ a systém má nakonfigurovanú funkciu potvrdzovania bdelosti kontrolérmi
riadenia. Ak integrovaný palubný systém MIREL RM2 poskytuje funkciu kontroly bdelosti, je na každom
stanovišti dráhového vozidla umiestnená kombinácia bdelostných tlačidiel a/alebo bdelostných pedálov.
Ak je na príslušnom stanovišti zopnutý spínač riadenia všetky tlačidlá a pedále na tomto stanovišti sú
rovnocenné a ľubovoľným z nich je možné potvrdiť bdelosť.
Systém umožňuje potvrdzovať bdelosť aj kontrolérmi riadenia, ak sú pripojené na bezpečné vstupy ZJ
a systém má nakonfigurovanú funkciu potvrdzovania bdelosti kontrolérmi riadenia.
Bdelostné tlačidlo alebo pedál je nutné stlačiť minimálne na dobu 100 ms. Trvalé stlačenie tlačidla alebo
pedálu nemá za následok opakované potvrdenie bdelosti. Manéver kontrolérmi riadenia potvrdí bdelosť ak
prechod medzi polohami bude v trvaní minimálne 100 ms.
Potvrdiť bdelosť je možné, len ak na indikačnej jednotke RM2IN.S nesvieti modré svetlo . Potvrdenie
bdelosti je signalizované na indikačnej jednotke RM2IN.S rozsvietením modrého svetla. V prípade, ak
rušňovodič stlačí bdelostné tlačidlo alebo pedál pri svietení modrého svetla, systém
zvukovo upozorní na nevyžiadané potvrdenie bdelosti (ZS8). 3,5 sekundy pred koncom intervalu na
potvrdenie bdelosti systém poskytne rušňovodičovi akustickú bdelostnú výzvu (ZS1), je aktivovaná
húkačka (HP1 / HP2) trvalým tónom. Akustická bdelostná výzva upozorňuje rušňovodiča na akútnu
povinnosť potvrdiť bdelosť. Ak tak neurobí do konca stanoveného intervalu, dochádza k intervencii
systému (NZ1) otvorením EPV brzdy čo má za následok núdzové brzdenie HDV.
Kontrola bdelosti môže byť cyklická alebo jednorazová a vykonáva sa v závislosti na aktívnom pracovnom
režime systému. V zmysle potrieb prevádzkovateľa systému je možné kontrolu bdelosti ovplyvniť
konfiguráciou systému, napríklad v špecifických prípadoch ju úplne deaktivovať.

realizácia funkcie v danom pracovnom režime
cyklická kontrola bdelosti
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PRE

PRA

ZAV
–
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zvýšená cyklická kontrola bdelosti

–

jednorazová kontrola bdelosti po uvedení HDV
do pohybu

11.4

–

–

Cyklická kontrola bdelosti

Cyklická kontrola bdelosti je štandardným spôsobom kontroly bdelosti rušňovodiča, ktorá sa realizuje pri
prevádzke systému v pracovných režimoch POSUN, PREVÁDZKA, PRÁCA a ZÁVES podľa nasledujúcich
pravidiel:
pracovný
režim

podmienky realizácie funkcie v danom pracovnom režime
Cyklická kontrola bdelosti je vyžadovaná pri splnení nasledujúcej podmienky:

POS



rýchlosť HDV ≥ 20 km/h

Cyklická kontrola bdelosti je vyžadovaná pri splnení nasledujúcej podmienky:

PRE



rýchlosť HDV > 0 km/h

Cyklická kontrola bdelosti je vyžadovaná pri splnení nasledujúcej podmienky:

PRA



cyklicky od konfiguráciou zadanej rýchlosti maximálne však od rýchlosti 40 km/h

V pracovnom režime ZÁVES nie je kontrolovaná bdelosť rušňovodiča

ZAV

Interval cyklickej kontroly bdelosti je závislý na rýchlosti HDV, kde dĺžka intervalu cyklickej kontroly a dĺžka
svietenia modrého svetla je špecifikovaná nasledujúcou tabuľkou:

rýchlosť HDV
[km.h-1]

čas svietenia modrého svetla
[s]

čas po spustenie akustickej signalizácie
[s]

čas (tob)
po intervenciu
[s]

do 30

6,0

20,5

24,0

do 46

5,7

19,2

22,7

do 62

5,3

17,8

21,3

do 78

5,0

16,5

20,0

do 94

4,7

15,2

18,7

do 110

4,3

13,8

17,3

nad 110

4,0

12,5

16,0

11.5

Zvýšená cyklická kontrola bdelosti

Zvýšená cyklická kontrola bdelosti je spôsobom kontroly bdelosti rušňovodiča v prevádzkových situáciách
vyžadujúcich zvýšenú pozornosť a vykonáva sa podľa nasledujúcich pravidiel:
pracovný
režim

Podmienky realizácie funkcie v danom pracovnom režime

POS

Pri prekročení maximálnej rýchlosti o viac ako 1 km.h

PRE

Pri prekročení maximálnej rýchlosti o viac ako 1 km.h-1

PRA

Pri prekročení maximálnej rýchlosti o viac ako 1 km.h-1

ZAV

V pracovnom režime ZÁVES nie je kontrolovaná bdelosť rušňovodiča.

-1
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Interval zvýšenej cyklickej kontroly bdelosti nie je závislý na rýchlosti HDV. Dĺžka intervalu a dĺžka
svietenia modrého svetla je špecifikovaná nasledujúcou tabuľkou:
rýchlosť HDV
[km/h]

čas svietenia modrého
svetla [s]

čas po spustenie akustickej
signalizácie [s]

čas (tob)
po intervenciu [s]

pre všetky rýchlosti

8,5

8,5

12

11.6

Jednorazová kontrola bdelosti po uvedení HDV do pohybu

Funkcia jednorazovej kontroly bdelosti po uvedení HDV do pohybu je aktívna v pracovných režimoch
POSUN a PREVÁDZKA a poskytne rušňovodičovi práve jednu štandardnú bdelostnú výzvu podľa
nasledujúcich pravidiel:
pracovný
režim

podmienky realizácie funkcie v danom pracovnom režime
Jednorazová kontrola bdelosti je vyžadovaná pri splnení nasledujúcej podmienky:

POS

po uvedení HDV do pohybu



Jednorazová kontrola bdelosti je vyžadovaná pri splnení nasledujúcej podmienky:

PRE

po uvedení HDV do pohybu



V zmysle potrieb prevádzkovateľa systému je možné jednorazovú kontrolu bdelosti ovplyvniť konfiguráciou
systému.

11.7

Kontrola maximálnej konštrukčnej rýchlosti

Maximálna konštrukčná rýchlosť je určená typom HDV na ktoré je integrovaný palubný systém MIREL
RM2 inštalovaný. Maximálna konštrukčná rýchlosť je súčasťou parametrov, ktoré tvoria konfiguráciu
systému. Pri oživení systému je servisným zásahom konfigurácia uložená do pamäte systému.
Počas prevádzky systému nie je možné maximálnu konštrukčnú rýchlosť HDV uloženú v systéme meniť.
Pri zmene vlastností dráhového vozidla, alebo pri preložení systému na iný typ HDV možno novým
servisným zásahom konfiguráciu systému zmeniť.
Maximálna konštrukčná rýchlosť sa do systému zadáva v km/h. Najvyššia hodnota maximálnej
konštrukčnej rýchlosti, ktorú je možné nakonfigurovať je 160 km/h. Funkcia kontroly maximálnej
konštrukčnej rýchlosti je aktívna v pracovných režimoch PRE a ZAV.

11.8

Kontrola maximálnej rýchlosti pre pracovný režim

Všetky pracovné režimy majú definovanú maximálnu rýchlosť. Maximálna rýchlosť pre pracovný režim je
daná konfiguráciou a obsluha dráhového vozidla ani servisný personál ju nemôžu žiadnym spôsobom
zmeniť. Hodnoty maximálnej rýchlosti pre pracovné režimy sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:
pracovný
režim

Podmienky realizácie funkcie v danom pracovnom režime



POS






PRE
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Integrovaný palubný systém MIREL RM2 kontroluje aktuálnu rýchlosť pohybu HDV
-1
voči maximálnej rýchlosti HDV pre tento režim, ktorá je stanovená na 40 km.h .
-1
Pri prekročení maximálnej rýchlosti o viac ako 3 km.h dochádza k blikaniu
ukazovateľa okamžitej rýchlosti.
Pri prekročení maximálnej rýchlosti o viac ako 5 km.h-1 dochádza k zvukovej
signalizácií.
Pri prekročení maximálnej rýchlosti o viac ako 7 km/h dochádza k detegovaniu
poruchy prekročenia maximálnej rýchlosti a následne k aktivácii núdzovej
brzdy(NZ2).
Integrovaný palubný systém MIREL RM2 kontroluje aktuálnu rýchlosť pohybu HDV
voči maximálnej konštrukčnej rýchlosti HDV, ktorá je daná konfiguráciou systému.
Pri prekročení maximálnej rýchlosti o viac ako 3 km/h dochádza k rozblikaniu
ukazovateľa okamžitej rýchlosti.

41

pracovný
režim

Podmienky realizácie funkcie v danom pracovnom režime





PRA








ZAV




11.9

Pri prekročení maximálnej rýchlosti o viac ako 5 km.h-1 dochádza zvukovej
signalizácií.
Pri prekročení maximálnej rýchlosti o viac ako 7 km/h dochádza k detegovaniu
poruchy prekročenia maximálnej rýchlosti a následne k aktivácii núdzovej
brzdy(NZ2).
Integrovaný palubný systém MIREL RM2 kontroluje rýchlosť pohybu HDV voči
maximálnej rýchlosti HDV pre tento režim, ktorá je stanovená konfiguráciou. Pri
prekročení maximálnej rýchlosti o viac ako 3 km/h dochádza k rozblikaniu
ukazovateľa okamžitej rýchlosti.
Pri prekročení maximálnej rýchlosti o viac ako 5 km.h-1 dochádza zvukovej
signalizácií.
Pri prekročení maximálnej rýchlosti o viac ako 7 km/h dochádza k detegovaniu
poruchy prekročenia maximálnej rýchlosti a následne k aktivácii núdzovej
brzdy(NZ2).
Integrovaný palubný systém MIREL RM2 kontroluje aktuálnu rýchlosť pohybu HDV
voči maximálnej konštrukčnej rýchlosťou HDV, ktorá je daná konfiguráciou systému a
túto maximálnu rýchlosť nemôže rušňovodič žiadnym spôsobom zmeniť.
Pri prekročení maximálnej rýchlosti o viac ako 3 km.h-1 dochádza k rozblikaniu
ukazovateľa okamžitej rýchlosti.
Pri prekročení maximálnej rýchlosti o viac ako 5 km.h-1 dochádza zvukovej
signalizácií.
Pri prekročení maximálnej rýchlosti o viac ako 7 km.h-1 dochádza k detegovaniu
poruchy prekročenia maximálnej rýchlosti a následne k aktivácii núdzovej
brzdy(NZ2).

Prevádzková intervencia systému

Príčinou intervencie integrovaného palubného systému MIREL RM2 je vznik niektorej z nasledujúcich
udalostí:
indikácia na
indikátore OIIN6

indikácia na
indikátore OIIN3

indikácia na
indikátore OIIN4

Príčina

NZ1

NZ

nepotvrdenie bdelosti vyžadované
poskytnutou bdelostnou výzvou

NZ2

NZ

prekročenie maximálnej rýchlosti

NZ3

NZ

nesúlad smeru pohybu s kontrolérmi smeru

NZ6

NZ

pohyb HDV pred ukončením D1

Integrovaný palubný systém MIREL RM2 intervenuje otvorením EPV čoho následkom je aktivácia
núdzovej brzdy HDV. Intervencia integrovaného palubného systému MIREL RM2 je indikovaná blikaním
indikátora NZ (OIIN 3) na indikačnej jednotke RM2IN. Počas pohybu HDV je intervencia systému
indikovaná blikaním hodnoty rýchlosti na indikátore OIIN6 až kým nedôjde k úplnému zastaveniu. Po
zastavení HDV je na indikátore OIIN6 zobrazený nápis NZ a index príčiny, ktorá viedla k núdzovému
zastaveniu.
Intervenciu je možné ukončiť až keď príčiny vedúce k intervencii zanikli a súčasne HDV dosiahlo nulovú
rýchlosť.

Príčinou intervencie NZ1 je nepotvrdenie bdelosti obsluhou HDV stlačením bdelostného tlačidla alebo
bdelostného pedálu na aktívnom stanovišti v stanovenom čase. Obsluha je na povinnosť potvrdenia
bdelosti upozornená zvukovou výzvou ZS1. Ak 3,5s po zvukovej výzve nedôjde k potvrdeniu bdelosti,
dochádza k intervencii systému otvorením EPV.
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Počas brzdenia HDV:



indikátor OIIN3 zobrazujúci NZ bliká a po zastavení HDV prejde do stavu trvalého zobrazenia NZ.
indikátor OIIN6 zobrazuje rýchlosť pohybu HDV blikaním a po zastavení HDV je zobrazený nápis
NZ1.

Až po úplnom zastavení HDV môže obsluha ukončiť intervenciu stlačením tlačidla povelu



(OIIN7) na

indikačnej jednotke RM2IN.S aktívneho stanovišťa. Spoločne s ukončením intervencie dôjde k zhasnutiu
zobrazenia NZ indikátora (OIIN3) a nápis NZ1 indikátora (OIIN6) bude nahradený indikáciou zvoleného
režimu. Dráhové vozidlo je pripravené na ďalšiu prevádzku.

Príčinou intervencie NZ2 je prekročenie maximálnej povolenej rýchlosti HDV v danom režime. Ak je
maximálna povolená rýchlosť HDV prekročená o viac ako 5km/h je obsluha HDV na túto skutočnosť
upozorňovaná zvukovou výzvou ZS2. Pri prekročení maximálnej povolenej rýchlosti HDV o viac ako 7
km/h dochádza k intervencii systému otvorením EPV.
Počas brzdenia HDV:



indikátor OIIN3 zobrazujúci NZ bliká a po zastavení HDV prejde do stavu trvalého zobrazenia NZ.
indikátor OIIN6 zobrazuje rýchlosť pohybu HDV blikaním a po zastavení HDV je zobrazený nápis
NZ2.

Až po úplnom zastavení HDV môže obsluha ukončiť intervenciu stlačením tlačidla povelu



(OIIN7) na

indikačnej jednotke RM2IN.S aktívneho stanovišťa. Spoločne s ukončením intervencie dôjde k zhasnutiu
zobrazenia NZ indikátora (OIIN3) a nápis NZ2 indikátora (OIIN6) bude nahradený indikáciou zvoleného
režimu. Dráhové vozidlo je pripravené na ďalšiu prevádzku.

Príčinou intervencie NZ3 je nesúlad kontroléra smeru so skutočným smerom pohybu HDV.
Počas brzdenia HDV:



indikátor OIIN3 zobrazujúci NZ bliká a po zastavení HDV prejde do stavu trvalého zobrazenia NZ.
indikátor OIIN6 zobrazuje rýchlosť pohybu HDV blikaním a po zastavení HDV je zobrazený nápis
NZ3.

Až po úplnom zastavení HDV môže obsluha ukončiť intervenciu stlačením tlačidla povelu



(OIIN7) na

indikačnej jednotke RM2IN.S aktívneho stanovišťa. Spoločne s ukončením intervencie dôjde k zhasnutiu
zobrazenia NZ indikátora (OIIN3) a nápis NZ3 indikátora (OIIN6) bude nahradený indikáciou zvoleného
režimu.

Príčinou intervencie NZ6 je pohyb HDV pred ukončením diagnostického testu D1. Intervencia je vykonaná
otvorením EPV.
Počas brzdenia HDV:



indikátor OIIN3 zobrazujúci NZ bliká a po zastavení HDV prejde do stavu trvalého zobrazenia NZ.
indikátor OIIN6 zobrazuje rýchlosť pohybu HDV blikaním a po zastavení HDV je zobrazený nápis
NZ6.

Až po úplnom zastavení HDV môže obsluha ukončiť intervenciu stlačením tlačidla povelu



(OIIN7) na

indikačnej jednotke RM2IN.S aktívneho stanovišťa. Spoločne s ukončením intervencie dôjde k zhasnutiu
zobrazenia NZ indikátora (OIIN3) a nápisu NZ6 indikátora (OIIN6). Už vykonané kroky D1 sú neplatné,
systém vyžaduje vykonanie kompletného testu D1 o čom je obsluha informovaná zobrazením D1 na
displeji (OIIN6).
Každá intervencia integrovaného palubného systému MIREL RM2 vytvára registračný záznam.

11.10 Riadenie bezpečnostných výstupov
Integrovaný palubný systém MIREL RM2 disponuje tromi bezpečnostnými výstupmi BSO1, BSO2 a BSO3.
Funkcia bezpečnostných výstupov je konfigurovateľná v závislosti na požadovaných vlastnostiach
systému.
Spôsob špecifikovania podmienok vystavenia bezpečnostných výstupov je definovaný v dokumente 1985
– Špecifikácia konfigurácii.
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11.11 Poskytovanie bezpečnostne relevantných údajov na komunikačné
rozhranie
Špecifikácia poskytovania bezpečnostne relevantných údajov na komunikačné rozhranie je definovaná
v dokumente 1976RM2 – Technické podmienky.
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12 Prevádzkové funkcie
12.1

Indikácia maximálnej povolenej rýchlosti

Indikácia maximálnej povolenej rýchlosti je zhodná s minimom z rýchlostí


Maximálna rýchlosť pre zvolený režim



Maximálna konštrukčná rýchlosť HDV



Maximálna rýchlosť poskytovaná vlakovým zabezpečovačom MIREL VZ1

Maximálna povolená rýchlosť je indikovaná na indikačnom zariadení RM2IN.1 a RM2IN.2 červenou
svietiacou stopou. Stopa svieti v kruhovom výseku danom maximálnou povolenou rýchlosťou a koncom
stupnice indikačného prístroja. Na indikačnom zariadení RM2IN.S maximálna rýchlosť nie je indikovaná.

12.2

Indikácia predvolenej rýchlosti

Integrovaný palubný systém MIREL RM2 umožňuje registráciu a v prípade aplikačného riešenia s
indikačným zariadením RM2IN.1 a RM2IN.2 aj indikáciu predvolenej rýchlosti zelenou svietiacou stopou.
Stopa svieti v kruhovom výseku danom nulovou rýchlosťou a predvolenou rýchlosťou. Na indikačnom
zariadení RM2IN.S predvolená rýchlosť nie je indikovaná. Indikácia predvolenej rýchlosti vyžaduje
súčinnosť integrovaného palubného systému MIREL RM2 s modulom automatickej regulácie rýchlosti
ARR alebo s riadiacim systémom hnacieho dráhového vozidla. V prípade, že hodnota predvolenej
rýchlosti dráhového vozidla nie je dostupná je indikovaná nulová predvolená rýchlosť. Hodnota
predvolenej rýchlosti je prístupná v podmenu hlavnej položky „3.Prev. údaje“. - „Vpredv“ na identifikačnej
jednotke RM2ID.

12.3

Zber údajov z technologického rozhrania

Technologické rozhranie integrovaného palubného systému MIREL RM2 umožňuje zber a následnú
registráciu aplikačne špecifických dát z technológie HDV, ktoré sú s priamou väzbou na technológiu HDV.
Funkcia nevyžaduje súčinnosť obsluhy.

12.4

Zber údajov z komunikačného rozhrania

Integrovaný palubný systém MIREL RM2 vykonáva zber údajov z komunikačných rozhraní integrovaného
palubného systému MIREL RM2 za účelom ich spracovania a následnej registrácie aplikačne špecifických
dát zo spolupracujúcich prvkov HDV
Funkcia nevyžaduje súčinnosť obsluhy.

12.5

Registrácia prevádzkových a systémových údajov

Integrovaný palubný systém MIREL RM2 s funkčnou vlastnosťou “R” zabezpečuje registráciu
prevádzkových a systémových údajov podľa úrovne bezpečnosti na jedno(SIL0), alebo súčasne na
dve(SIL4) pamäťové médiá, čím je zabezpečená dostupnosť údajov aj v prípade problému s jedným
pamäťovým médiom. Užívateľovi je prístupné len pamäťové médium v základnej jednotke na pozícii
modulu B. Je zakázané manipulovať s týmto médiom pri zapnutom systéme. V prípade funkčnej vlastnosti
“S” sú dáta registrované na ďalšie pamäťové médium v zmysle normy EN62625-1. Rozsah dát
registrovaný na toto médium je daný konfiguráciou registrácie na toto médium a nemusí byť identický
s rozsahom registrácie na prevádzkové médium.

Prenos údajov z integrovaného palubného systému
Údaje registrované integrovaným palubným systémom sa zaznamenávajú na kartu typu SD.
Zaznamenané údaje z integrovaného palubného systému MIREL RM2 pre vyhodnotenie je možné získať:
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Vybraním užívateľsky prístupného pamäťového média integrovaného palubného systému MIREL
RM2. Stiahnutie údajov do PC môže vykonať poverená osoba prevádzkovateľa, výrobcu
integrovaného palubného systému MIREL RM2 a ďalšie osoby podľa platných predpisov
 Vybraním záložného pamäťového média integrovaného palubného systému MIREL RM2.
Manipuláciu s médiom môže vykonať výlučne osoba poverená výrobcom integrovaného palubného
systému MIREL RM2.


Z centrálnej databázy do ktorej sa dáta online ukladajú odosielaním registrovaných údajov
prostredníctvom komunikačnej brány GSM na server.

Vyhodnotenie registrovaných údajov
Na vyhodnotenie registrovaných údajov slúži modul MAN aplikačného programového vybavenia MIREL
MAP.

12.6

Komunikácia cez bránu GSM

Integrovaný palubný systém MIREL RM2 umožňuje v závislosti na zvolenej konfigurácii prenos
prevádzkových a systémových parametrov na vzdialený server systému LANIX. Prenos dát je možné
uskutočniť modulom pripojeným k integrovanému palubnému systému MIREL RM2 cez sériové rozhranie
RS485. Použité môže byť spolupracujúce zariadenie MIREL LCM alebo interný modul MIREL GGAM,
ktorý je zabudovaný priamo v základnej jednotke integrovaného palubného systému MIREL RM2.
MIREL LCM ako aj MIREL GGAM obsahujú komunikačný modul GSM prostredníctvom ktorého je možné
posielať online dáta na vzdialený server. Prenos dát je vykonávaný automaticky bez nutnosti zásahu
obsluhy HDV.

12.7

Riadenie technologických binárnych výstupov

Integrovaný palubný systém MIREL RM2 môže byť v závislosti od potrieb prevádzkovateľa HDV vybavený
modulom technologických výstupov. Riadenie technologických binárnych výstupov v zmysle požiadaviek
prevádzkovateľa HDV je realizované v závislosti na nezávislej časovej a dráhovej mierke v reálnom čase
a je dané konfiguráciou systému.

Technologické binárne výstupy sú využité v aplikáciách s významom:
BO1 – technologický výstup pre mazanie okolesníkov
BO2 – technologický výstup mazanie okolesníkov
BO3 – technologický výstup pre vystavenie chyby mazania okolesníkov
BO4 – technologický rýchlostný výstup 1
BO5 – technologický rýchlostný výstup 2
BO6 – technologický výstup vystavovanie dráhových impulzov (4imp/m)

Parametre funkcie mazania okolesníkov sú dané konfiguráciou systému. Funkcia je autonómna a
nevyžaduje súčinnosť obsluhy.
Parametre funkcie rýchlostných výstupov sú dané konfiguráciou systému. Funkcia je autonómna a
nevyžaduje súčinnosť obsluhy.
Vystavovanie dráhových impulzov sa aktivuje konfiguráciou systému. Funkcia je autonómna a nevyžaduje
súčinnosť obsluhy.

12.8

Poskytovanie údajov na komunikačné rozhranie

Integrovaný palubný systém MIREL RM2 poskytuje na identifikačnej jednotke prípadne na komunikačnom
rozhraní pre palubné terminály nasledovné základné údaje:


Systémový čas
Čas do D1
 Motohodiny 1 (Použitie podľa konfigurácie systému)
 Motohodiny 2 (Použitie podľa konfigurácie systému)
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Motohodiny 3 (Použitie podľa konfigurácie systému)
Motohodiny 4 (Použitie podľa konfigurácie systému)
Ubehnutú dennú dráhu HDV
Ubehnutú užívateľskú dráhu HDV
Ubehnutú celkovú dráhu HDV
Rýchlosť pohybu HDV
Maximálnu povolenú rýchlosť
Predvolenú rýchlosť
Priemer okolesníkov
Polohu HDV

Systémový čas
Systémový čas a dátum je indikovaný v položke „Čas“, ktorá sa nachádza v podmenu hlavnej položky
„3.Prev. údaje“. Na položku „Čas“ z hlavnej položky „3.Prev. údaje“ je možné vstúpiť stlačením klávesy ↓.
Položka čas udáva aktuálny dátum a čas systému. Čas je udávaný vo formáte hh:mm:ss. Dátum je
udávaný vo formáte DD.MM.RRRR.
Čas do D1
Čas do D1 je indikovaný v položke „Čas do D1“, ktorá sa nachádza v podmenu hlavnej položky „3.Prev.
údaje“. Na položku „Čas do D1“ z hlavnej položky „3.Prev. údaje“ je možné vstúpiť 2x stlačením klávesy
Položka

↓.

čas

do

D1

udáva

zostávajúci

čas

do

inicializovania

nasledujúceho

denného

autodiagnostického testu D1. Čas je udávaný vo formáte hh:mm:ss.
Motohodiny 1, 2, 3 a 4
Motohodiny 1, 2, 3 a 4 sú indikované v položkách „Motoh1“ až „Motoh4”, ktoré sa nachádzajú v podmenu
hlavnej položky „3.Prev. údaje“. Na položku „Motohodiny 1, 2“ z hlavnej položky „3.Prev. údaje“ je možné
vstúpiť 3x stlačením klávesy ↓. Na položku „Motohodiny 3, 4“ z hlavnej položky „3.Prev. údaje“ je možné
vstúpiť 4x stlačením klávesy ↓. Motohodiny udávajú čas vo formáte hhhhh:mm. Podmienky počítania
času sú závislé na konfigurácii systému.
Užívateľské značky
Užívateľské značky sú indikované v položke „Uživ. značka”, ktorá sa nachádza v podmenu hlavnej položky
„3.Prev. údaje“. Na položku „Užívateľské značky“ z hlavnej položky „3.Prev. údaje“ je možné vstúpiť 5x
stlačením klávesy ↓. Užívateľské značky sú pri analýze údajov z registračného archívu zobrazené vo
forme binárneho signálu v časovej a dráhovej osi Užívateľ má k dispozícií 8 užívateľských značiek.
Užívateľské značky umožňujú užívateľovi na povel zaregistrovať značku/y do registračného archívu.
Postup vystavenia časovej značky:


Výber obrazovky užívateľských značiek.
U ž i v .

z n a č k a



↑
↓



Vstup do režimu editovania užívateľských značiek stlačení tlačidla
U ž i v .

.

z n a č k a




Zadanie kombinácie užívateľských značiek voľbou tlačidiel 1 až 8 a vystavenie povelu na
registráciu stlačením tlačidla

.

Po vystavení povelu na zaregistrovanie užívateľských značiek sú navolené užívateľské značky
zaregistrované v registračnom archíve.
Ubehnutá denná dráha HDV
Ubehnutá denná dráha HDV je indikovaná v položke „Sd“, ktorá sa nachádza v podmenu hlavnej položky
„3.Prev. údaje“. Na položku „Ubehnutá denná dráha HDV“ z hlavnej položky „3.Prev. údaje“ je možné
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vstúpiť 6x stlačením klávesy ↓.Ubehnutá denná dráha je indikovaná v kilometroch s presnosťou na tri
desatinné miesta t.j. s presnosťou na jeden meter. Ubehnutá denná dráha je nulovaná zapnutím systému.
Ubehnutá užívateľská dráha HDV
Ubehnutá užívateľská dráha HDV je indikovaná v položke „Su“, ktorá sa nachádza v podmenu hlavnej
položky „3.Prev. údaje“. Na položku „Ubehnutá užívateľská dráha HDV“ z hlavnej položky „3.Prev. údaje“
je možné vstúpiť 6x stlačením klávesy ↓. Ubehnutá užívateľská dráha je indikovaná v kilometroch
s presnosťou na tri desatinné miesta t.j. s presnosťou na jeden meter. Ubehnutá užívateľská dráha je
nulovaná povelom od obsluhy stlačením tlačidla



na príslušnej obrazovke aktívnej identifikačnej

jednotky.
Ubehnutá celková dráha HDV
Ubehnutá celková dráha HDV je indikovaná v položke „S“, ktorá sa nachádza v podmenu hlavnej položky
„3.Prev. údaje“. Na položku „Ubehnutá celková dráha HDV“ z hlavnej položky „3.Prev. údaje“ je možné
vstúpiť 7x stlačením ↓.Ubehnutá celková dráha je indikovaná v kilometroch s presnosťou na jedno
desatinné miesto t.j. s presnosťou na stovky metrov. Ubehnutá celková dráha nie je nulovaná žiadnym
povelom obsluhy.
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Rýchlosť pohybu HDV
Rýchlosť HDV je indikovaná v položke „V“, ktorá sa nachádza v podmenu hlavnej položky „3.Prev. údaje“.
Na položku „Rýchlosť pohybu HDV“ z hlavnej položky „3.Prev. údaje“ je možné vstúpiť 7x stlačením ↓.
Rýchlosť pohybu HDV je indikovaná v km/h s presnosťou na jedno desatinné miesto.
Maximálna povolená rýchlosť
Maximálna povolená rýchlosť je indikovaná v položke „Vmax.“, ktorá sa nachádza v podmenu hlavnej
položky „3.Prev. údaje“. Na položku „Maximálna povolená rýchlosť“ z hlavnej položky „3.Prev. údaje“ je
možné vstúpiť 8x stlačením ↓. Maximálna povolená rýchlosť je indikovaná v km/h. Hodnota maximálnej
povolenej rýchlosti je určená ako menšia rýchlosť z maximálnej konštrukčnej rýchlosti a maximálnej
rýchlosti navoleného režimu RM2.
Predvolená rýchlosť
Predvolená rýchlosť je indikovaná v položke „Vpredv.“, ktorá sa nachádza v podmenu hlavnej položky
„3.Prev. údaje“. Na položku „Predvolená rýchlosť“ z hlavnej položky „3.Prev. údaje“ je možné vstúpiť 8x
stlačením ↓. Predvolená rýchlosť je indikovaná v km/h. Hodnota predvolenej rýchlosti predstavuje
požadovanú rýchlosť pre systém zabezpečujúci automatickú reguláciu rýchlosti na HDV.
Poloha HDV
Poloha HDV je indikovaná v položkách „ZŠ“ a „ZD“, ktoré sa nachádzajú v podmenu hlavnej položky
„3.Prev. údaje“. Na položku „Poloha HDV“ z hlavnej položky „3.Prev. údaje“ je možné vstúpiť 9x stlačením
↓. Indikácia aktuálnej polohy HDV je rozložená do dvoch položiek:



Indikácia zemepisnej šírky „ZŠ“
Indikácia zemepisnej šírky „ZD“

Poloha je indikovaná vo formáte SS°mm’ss,ff“(stupňoch, minútach, sekundách, stotinách sekundy).

12.9

Lokalizácia GPS

Ak je k integrovanému palubnému systému MIREL RM2 pripojená brána MIREL LCM, MIREL LSM alebo
je modul lokalizácie a synchronizácie GGAM prítomný priamo v základnej jednotke integrovaného
palubného systému, systém je schopný v prípade príjmu GPS signálu zaznamenávať polohu vozidla.
Aktuálnu polohu zároveň poskytuje na komunikačnom rozhraní a indikuje na identifikačnej jednotke
v menu „3.Prev. údaje“ pod položkou „Zem. Š/ Zem. D“.

12.10 Diaľkové zastavenie vlaku
Dekódovanie rádiového signálu zastavenia vlaku vykonáva rádiostanica HDV. Možnosť diaľkového
zastavenia je podmienená organizačným zabezpečením tejto funkcie na strane infraštruktúry a technickým
vybavením rádiostanice na HDV. Výrobca v inštalačnej príručke 1992RM2 odporúča spôsob pripojenia a
vedenia signálov na registráciu signálu diaľkového zastavenia vlaku rádiostanicou.

12.11 Kontrola súladu skutočného a navoleného smeru
Integrovaný palubný systém MIREL RM2 vyhodnocuje smer pohybu dráhového vozidla zo signálov
snímača otáčok nápravy. Takto vyhodnotený smer pohybu porovnáva s navoleným smerom kontrolérom
smeru na aktívnom stanovišti. Kontroluje ich súlad alebo nesúlad. Pri prevádzke dráhového vozidla môže
nastať jeden z nasledujúcich 5 prípadov.
1.

Ak sa dráhové vozidlo po uvedení do pohybu pohybuje smerom, ktorý je súhlasný so smerom ktorý
rušňovodič navolil na aktívnom stanovišti, potom je tento smer pohybu kvalifikovaný ako povolený.
Toto povolenie smeru pohybu je platné až do nasledujúceho zastavenia dráhového vozidla nezávisle
na prípadných ďalších manévroch, ktoré rušňovodič vykoná s kontrolérom smeru.

2.

Ak smer pohybu po rozbehu dráhového vozidla nebol kvalifikovaný ako povolený a na aktívnom
stanovišti je navolený opačný smer ako je skutočný smer pohybu vozidla, systém po prejdení dráhy 3
m aktivuje zvukový signál ZS3 a po prejdení dráhy 10 m dochádza k intervencii systému NZ3
a k aktivácii núdzovej brzdy.
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3.

Ak smer pohybu po rozbehu dráhového vozidla nebol kvalifikovaný ako povolený a na aktívnom
stanovišti nie je navolený žiadny smer, potom:
a) v pracovných režimoch PRE a VYL sa systém správa identicky ako keby bol navolený opačný
smer podľa bodu 2,
b) v pracovných režimoch POS a ZAV sa súlad nekontroluje.

4.

Ak nie je ukončený diagnostický test D1 a tlak v hlavnom brzdovom potrubí je menší ako 3,5 bar,
potom každý smer pohybu vozidla je povolený.

5.

Pri vypnutom spínači riadenia na oboch stanovištiach s výnimkou prevádzkovej situácie uvedenej
v bode 4 je každý pohyb dráhového vozidla vyhodnocovaný ako pohyb nepovoleným smerom
a reakcia systému je podľa bodu 2.
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13 Systémové funkcie
13.1

Synchronizácia času

Ak je k integrovanému palubnému systému MIREL RM2 pripojená brána MIREL LCM, MIREL LSM alebo
je modul lokalizácie a synchronizácie GGAM prítomný priamo v základnej jednotke integrovaného
palubného systému MIREL RM2, systém je schopný v prípade príjmu GPS signálu systémový čas
synchronizovať podľa svetového času. Táto synchronizácia prebieha:


pri nábehu systému
(ak počas behu systému bola zistená diferencia >10 s, aplikuje sa rozdiel zistený pri poslednom
behu RM2)



pri behu systému dlhšom ako 24 h a státí HDV dlhšom ako 1/2 hodiny.
Aplikuje sa aktuálne zistený rozdiel medzi palubným časom a časom GPS
Palubný čas v RTC je UTC a RM2 realizuje jeho konverziu na lokálny čas. Konverzia je
jednoznačná ako pri prechode z letného na zimný čas tak aj naopak.

Integrovaný palubný systém MIREL RM2 poskytuje aktuálny lokálny čas na komunikačnom rozhraní
a indikuje ho na identifikačnej jednotke v menu „3.Prev. údaje“ pod položkou „Čas“.

13.2

Nábeh systému

Nábeh systému je opísaný v kapitole 6 Uvedenie do prevádzky a ukončenie prevádzky.

13.3

Výber aktívneho stanovišťa

Výber aktívneho stanovišťa je opísaný v kapitole 7 Aktivácia stanovišťa.

13.4

Nastavenie pracovných režimov

Nastavenie pracovných režimov je opísané v kapitole 9 Voľba pracovného režimu systému.

13.5

Akustická indikácia

Každé stanovište dráhového vozidla je vybavené húkačkou integrovaného palubného systému MIREL
RM2, ktorá akusticky upozorňuje rušňovodiča na nutnosť vykonať zásah do riadenia alebo upozorňuje na
stavy, ktoré vzniknú v integrovanom palubnom systéme MIREL RM2. Húkačka má dve konštrukčné
prevedenia, a to ako samostatný prístroj a prístroj určený na zabudovanie do pultu.
Zvuková signalizácia:
ZS1

Jednorazová/Štandardná bdelostná výzva

3,5 s
ZS2

začiatok

3,5 s pred skončením intervalu kontroly bdelosti

ukončenie

po potvrdení bdelosti

typ

trvalý tón húkačky bez dozvuku

Prekročenie maximálnej rýchlosti
začiatok

pri prekročení maximálnej rýchlosti
s príslušnou toleranciou
-1
(viac ako 5,5 km.h )

1s

ukončenie

pri znížení rýchlosti pod hranicu maximálna
rýchlosť + tolerancia
(intervencia Integrovaného palubného systému
MIREL RM2 v dôsledku prekročenia maximálnej
rýchlosti nie je dôvodom na ukončenie
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signalizácie prekročenia maximálnej rýchlosti)
typ

ZS3

rýchly prerušovaný tón húkačky
2,5 Hz s plnením 1:1

Nesúlad navoleného a skutočného smeru pohybu HDV
začiatok

po prejdení dráhy 3 m nedovoleným smerom,
10 s pred koncom časového intervalu určeného na
rozbeh HDV

1s

ukončenie

po prejdení dráhy 10 m nedovoleným smerom a
intervencii RM2 alebo po zosúladení smeru jazdy
s navoleným smerom

Typ

pomalý prerušovaný tón húkačky
1,25 Hz s plnením 3:1

ZS8

Upozornenie na nevyžiadané potvrdenie bdelosti

0,2 s

začiatok

v prípade stlačenia tlačidla alebo pedálu bdelosti
pri svietení modrého svetla

ukončenie

jednorazový signál

typ

zvuková návesť s motívom
1 impulz (0,2 s)

ZS10

Upozornenie na opakované vykonanie D1

1s

začiatok

15 s pred automatickým opakovaným spustením
diagnostického testu D1

ukončenie

spustením diagnostiky D1,
odložením vykonávania diagnostiky D1 o 15 minút

typ

ZS11

krátky pomalý prerušovaný tón húkačky
1 Hz s plnením 1:9

Spustenie diagnostiky D1
začiatok

po uvedení systému do prevádzky,
po opakovanom spustení D1

0,7 s

ukončenie

jednorazový signál

typ

4 krátke impulzy (0,1 s)

Akustickú indikáciu sprostredkováva aj každá identifikačná a indikačná jednotka integrovaného palubného
systému MIREL RM2. Po stlačení ľubovoľného tlačidla jednotka vydá krátky tón indikujúci obsluhe
stlačenie tlačidla. Pri súčasnom stlačení dvoch a viacerých tlačidiel, jednotka nevydáva žiadny tón.

13.6

Vizuálna indikácia

Vizuálna indikácia je sprostredkovaná indikačnými a identifikačnými jednotkami integrovaného palubného
systému MIREL RM2, ktorých počty a typy sú dané zvolenou modifikáciou. Popis ovládacích
a indikačných prvkov týchto jednotiek je uvedený v kapitolách 5.2 Indikačná jednotka a 5.3 Identifikačná
jednotka tohto dokumentu.

13.7

Regulácia jasu indikátorov

Každá identifikačná a indikačná jednotka integrovaného palubného systému MIREL RM2 je vybavená
snímačom intenzity osvetlenia. Regulácia jasu indikátorov na indikačných a identifikačných jednotkách je
plne automatická. Každá identifikačná a indikačná jednotka realizuje reguláciu jasu autonómne podľa
svetelných podmienok na mieste inštalácie jednotky.

1986RM2 : 190709

52

13.8

Ukončenie prevádzky systému

Ukončenie prevádzky systému je uvedené v kapitole 6 Uvedenie do prevádzky a ukončenie prevádzky.

13.9

Detekcia porúch a systémová intervencia

Poruchy integrovaného palubného systému MIREL RM2 sú rozdelené do dvoch skupín. Ťažké poruchy
vylučujúce ďalšiu činnosť integrovaného palubného systému MIREL RM2 a ľahké poruchy obmedzujúce
ďalšiu činnosť integrovaného palubného systému MIREL RM2.
Ťažká porucha
Ťažká porucha vylučuje ďalšiu činnosť integrovaného palubného systému MIREL RM2. Pri detegovaní
ťažkej poruchy je integrovaný palubný systém MIREL RM2 uvedený do bezpečného stavu. V prípade
modifikácie systému s funkčnou vlastnosťou “B”, je bezpečný stav realizovaný otvorením EPV čo má za
následok aktiváciu núdzovej brzdy.
Ťažká porucha systému je indikovaná:


blikaním S indikátora (OIIN4) na indikačných jednotkách RM2IN a indikátora (OIID2) na

identifikačných jednotkách RM2ID
 blikaním indikovanej rýchlosti pohybu HDV na indikačnej jednotke
 na obrazovke aktívnej identifikačnej jednotky je v menu „4.Poruchy“ indikácia počtu aktuálne
detegovaných porúch systému s kódom prvej detegovanej poruchy.



← 4 . P o r u c h y
K ó d :

E

↓

Ľahká porucha
Po vzniku ľahkej poruchy obmedzujúcej ďalšiu činnosť integrovaného palubného systému RM2 systém
umožňuje prevádzku s obmedzeniami danými charakterom poruchy.
Ľahká porucha systému je indikovaná:


trvalým svitom ERR indikátora (OIIN5) na indikačných jednotkách RM2IN a identifikačných

jednotkách RM2ID
 na obrazovke aktívnej identifikačnej jednotky je v menu „4.Poruchy“ indikácia počtu aktuálne
detegovaných porúch systému s kódom prvej detegovanej poruchy



← 4 . P o r u c h y
K ó d :

E

↓

Nesprávnym postupom obsluhy HDV môže prísť k špecifickým situáciám, ktoré systém indikuje ako chybu
obsluhy.
Chyba obsluhy je indikovaná:


trvalým svitom ERR indikátora (OIIN5) na indikačných jednotkách RM2IN a identifikačných



jednotkách RM2ID
na obrazovke aktívnej identifikačnej jednotky je v menu „4.Poruchy“.
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Zobrazenie porúch systému
V prípade ak je porúch v systéme viac je možné zobraziť kódy všetkých chýb na poslednej obrazovke.
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X

x

, y

y , z z

↑

V prípade ak by bolo chýb v systéme viac ako je možné zobraziť na jednej obrazovke, tak na zobrazenie
všetkých chýb bude použitých potrebné množstvo obrazoviek.

Nulovanie porúch
Po vzniku ťažkej poruchy obsluha vypnutím ističa integrovaného palubného systému MIREL RM2 na čas
min. 1 sekundy a jeho následným zapnutím reinicializuje integrovaný palubný systém MIREL RM2, čo
spôsobí vynulovanie indikácie porúch. Ak je porucha indikovaná opakovane, obsluha dráhového vozidla
nevykonáva žiadne ďalšie úkony.
Po reinicializácii systému treba brať zreteľ na skutočnosť, že systém bude inicializovaný s predvolenými
prevádzkovými parametrami.
Príznak ľahkej poruchy ma obsluha možnosť nulovať prostredníctvom identifikačnej jednotky RM2ID
aktívneho stanovišťa v menu „4.Poruchy“ za splnenia podmienky, že porucha/dôvod signalizácie poruchy
zanikol. Po vynulovaní príznaku zhasne indikácia ľahkej poruchy. Nulovanie príznaku ľahkej poruchy sa
vykoná stlačením tlačidla

.

Kódy porúch
Tabuľka kódov porúch je uvedená v [3]1987RM2 Návod na údržbu, diagnostika.

13.10 Jednorazový diagnostický test D1
Spôsob vykonávania jednorazového diagnostického testu D1 je definovaný v kapitole 6 Uvedenie do
prevádzky a ukončenie prevádzky.

13.11 Opakovaný denný diagnostický test D1
Spôsob vykonávania opakovaného diagnostického testu D1 je definovaný v kapitole 6 Uvedenie do
prevádzky a ukončenie prevádzky.

13.12 Priebežný diagnostický test D2
Počas celej prevádzky integrovaného palubného systému MIREL RM2 je aktivovaný priebežný
autodiagnostický test D2. Cieľom testu D2 je priebežné sledovanie bezporuchovej činnosti systému. Pre
činnosť priebežného autodiagnostického testu D2 nie je vyžadovaný zásah obsluhy HDV. V prípade
detegovania poruchy pri vykonávaní testu D2 sa systém uvedie do bezpečného stavu.

13.13 Funkčná skúška D3
Systém umožňuje personálu údržby vykonať funkčnú skúšku D3. Funkčná skúška D3 overí správnu
činnosť integrovaného palubného systému MIREL RM2 a spolupracujúcich, vstupných a výstupných
zariadení. Detailný popis vykonávania funkčnej skúšky D3 je špecifikovaný v dokumente 1987RM2 Návod
na údržbu, diagnostika.

1986RM2 : 190709

54

14 Postup v prípade nehody
V prípade ak integrovaný palubný systém disponuje funkčnou vlastnosťou “R“ alebo “R“ a “S“ je možné
vyčítaním registrovaných dát rekonštruovať situáciu predchádzajúcu nehode, parametre jazdy
a vyhodnotiť správnosť úkonov vykonávaných obsluhou HDV. V prípade ak nehodou nebolo spôsobené
nevratné poškodenie vyberateľného registračného média v module ZJ-B, vyčítanie dát, resp. vybratie
média pre príslušné orgány realizuje zodpovedný pracovník prevádzkovateľa. V prípade ak je toto médium
poškodené, tak vyčítanie dát realizuje výrobca systému, ktorý postupuje podľa interného predpisu
uvedeného v [2] 1984RM2 Technická správa.
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15 Poznámky
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