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Абревиатури и съкращения
Абревиатура
ТLMS

SC-T

Наименование
Tunnel Lights Management
System
Central Management
Software
Segment Controller - Tunnel

LCU-Т

Light Control Unit - Tunnel

CMS

Описание
Система за управление на тунелно
осветление
Софтуер за управление
Сегментен контролер на тунелно
осветление
Контролер на осветителното тяло

Въведение
В настоящия документ е описана Arista технологията за управление на осветителни уредби за осигуряване на гъвкав и ефективен контрол и постигане на целите на тунелното осветление. Описани са основните компоненти за система
за управление на тунелно осветление (Tunnel Light Management System – TLMS),
архитектура и функции. Системата TLMS е широко приложима в съвременни осветителни уредби на тунелни инфраструктури изградени от LED осветители с
възможност за управление на светлинния интензитет (димиране).

Цели на тунелното осветление
Основните цели на тунелното осветление са осигуряване на безопасно навлизане, преминаване и напускане от участниците в движение на тунела, без да се
нарушава потокът на трафика. Тези цели се постигат с правилно проектиране
на осветителната инфраструктура в тунела, което да позволи бърза адаптация към светлината в него, идентифициране на възможни препятствия, както
и да осигури преминаване без промяна на скоростта на движещите се превозни
средства.
Чрез системата TLMS се осъществява прецизно управление на осветлението
във всички зони от тунела (виж точка 2.1) съгласно дефинирани критерии и се намаляват разходите за контрол, поддръжка и електроенергия.

Зони на тунелното осветление
Зона 1 – Приближаване (Access zone/L20)
Зона преди входа на тунела, в която водачите трябва да имат видимост към тунела и възможност за установяване на налични препятствия.
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Зона 2 – Вход (Threshold zone/Lth)
Зона непосредствено след входа на тунела. Осветеността в началото на тази
зона трябва да съответства на тази извън тунела (в зона 1). В края на зоната осветеността трябва да се намали с до 40% от осветеността в началото. Високите нива на осветеност в тази зона са особено важни в случаите на високи нива
на осветеност през деня (слънчев ден и наличие на снежна покривка).

Зона 3 – Преход (Transition zone/Ltn)
Преходна зона, в която нивата на осветеност намаляват постепенно до достигане на нива на осветеност на интериорната зона (следващата зона). Намаляването се осъществява на етапи и постепенно за адаптация на човешкото око
към околната среда.

Зона 4 – Интериорна зона (Interior zone/Lin)
Най-дългата зона от вътрешността на тунела. Изискванията за осветеност
на тунели са от една страна заради адаптивността, от друга – заради максималната допустима скорост. Нивото на осветеност се предвижда в зависимост
от скоростта и гъстотата на преминаващите превозни средства.

Зона 5 – Изход (Exit zone/Lex)
Частта след интериорната зона до изхода на тунела. В този участък, през деня,
видимостта на шофьора, наближаващ изхода, е под влияние на светлината навън.
Човешкото око може веднага да се адаптира от по-ниски към по-високи нива на
осветеност. Въпреки това, се изисква определено осветление, когато например
изходът не се вижда или в извънредна ситуация – например ремонтни дейности.
Фигура 1 –
Разпределение на
зоните в тунела
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Архитектура на системата за управление на тунелно
осветление
Системата за управление на тунелно осветление се състои от следните
елементи:
zz Сегментен контролер за управление на тунелното осветление (SC-T)
zz Контролер на осветителното тяло (LCU-T)
zz Център за управление на тунелно осветление (CMS)
Броят на контролерите SC-T и LCU-T в една система TLMS се определя в зависимост от инфраструктурата, разпределението и броя на осветителите в
тунела.
Фигура 2 – Архитектура на система за управление на тунелно осветление
Контролер на осветител
LCU-T

Осветител
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Индивидуалното управление на всеки от осветителите в тунела се извършва
посредством контролер LCU-T, който се свързва към осветителя и управлява
степента му на димиране в зависимост от постъпилите данни от сензори за осветеност (през SC-T) и спрямо автоматичен график.
Осветителите в инфраструктурата се управляват на база на автоматичен
график, съобразен с различни критерии при изготвянето му – продължителност
на деня/нощта за всеки един ден от годината, географско разположение на тунела и ориентация на зони Приближаване и Изход и др. За източник на информация
за осветеността извън тунела (в зони Приближаване и Изход) се използват сензори за осветеност, монтирани на подходящи места, които предават актуална
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информация към сегментен контролер за управление SC-T. В случай, че сензорите за осветеност отчетат изменение на осветеността спрямо зададени критерии/прагове, контролерите SC-T изпращат незабавно информация до LCU-T,
които от своя страна променят зададената автоматична степен на димиране
и адаптират осветеността на осветителите. При установяване на нива на осветеност в зони Приближаване и Изход, които са в рамките на зададените критерии, сензорите предават сигнал към котролерите SC-T, те от своя страна изпращат команда към LCU-T за преминаване на управлението на осветеността
(степен на димиране) към автоматичен режим.
Контролерите на осветителните тела LCU-T и сегментните контролери за тунелно осветление SC-T са свързани в комуникационна мрежа, посредством CAN
шина.
Сегментният контролер SC-T и софтуерът за управление на тунелното осветление са свързани посредством GPRS/3G или LAN комуникация. За управление и
наблюдение на системата се използва web – базиран интерфейс, позволяващ използването му на различни мобилни устройства.
Посредством допълнителна функция на контролера SC-T се извършва мониторинг в реално време на захранващата и контролна инфраструктура на осветлението. При откриване на неизправност незабавно се изпраща информация, през
сегментния контролер на тунелното осветление до центъра за управление.

Описание на системата
Системата за управление на тунелно осветление е изградена за ефективна и
ефикасна работа, като предлага на потребителите лесен начин за визуализация
и управление на процесите. Предоставя възможност за анализ на данните, събрани от системата и улеснява процеса за вземане на решения.
Системата за управление на тунелно осветление предоставя функции в съответствие със съвременните изисквания и има следните възможности:

Гъвкаво управление на осветителните тела
Постигане на нужните нива на осветеност в различните зони на тунела във
всеки един момент от денонощието.
Фигура 3 – Зони
и степени на
осветеност
за тунелно
осветление
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Измерване на електрически параметри
Системата позволява измерване на електрически параметри (консумирана енергия, мощност, напрежение и ток) за всеки осветител и на ниво захранваща инфраструктура (захранващо табло).

Съхранение на измерени електрически параметри
Всички данни се съхраняват в паметта на устройствата до момента на тяхното изпращане към CMS.

Трансфер на данни
Автоматизиран процес за предаването на данни между устройствата и центъра за управление.

Мониторинг на инфраструктурата
Откриване и идентифициране на възникнали проблеми в осветителните тела и
захранващата инфраструктура на тунелното осветление.

Имейл известяване
При установяване на неизправност в табла и/или отклонение в стойности на
електрически параметри системата изпраща незабавно имейл до оторизирани лица (техническия екип). Изпраща се информация за установени отклонения в
отчетените електрически параметри и списък с несъответстващи състояния,
заедно с времето на настъпване на несъответствието/отклонението.

Анализи и справки
Представяне на данни от системата за управление за технически и икономически
анализи.

Характеристики на системата за управление на тунелно
осветление
zz Използва стандартни ИТ решения
zz Web - базиран интерфейс
zz Поддържа голям брой крайни устройства (осветители с управление)
zz Мащабируема архитектура
zz Сигурна комуникация чрез сертификати
zz Възможност за работа с различни бази данни
zz П
 оддържа контролери за управление (LED драйвери с интерфейс 0÷10V) на
различен тип осветители
zz Mодулен принцип – лесен за надграждане и промени
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Функции на системата за управление на тунелно осветление
Контрол и управление
zz К
 онфигурация на сегментен контролер на тунелно осветление (Segment
Controller SC-T) и контролер на осветителното тяло (LCU-T Light Control Unit
for tunnel) - локално и отдалечено
zz Д
 истанционен контрол и управление на всеки един осветител (индивидуално управление)
zz С
 инхронно управление на всички осветители спрямо измерена осветеност,
автоматично или чрез команда
zz И
 зпълнение на заявки за данни и команди - по график и при заявка (в реално
време)

Събиране и представяне на данни
zz С
 ъбиране и обработка на данни от сегментен контролер на тунелно осветление SC-T и контролера на осветителното тяло LCU-T
zz И
 змерване на електрически параметри на всяко от устройствата (контролера на тунелно осветление и контролер на осветителя) от системата за
тунелно осветление (ток, напрежение, мощност, консумирана енергия)
zz И
змерване на потреблението на електрическа енергия на тунелното
осветление
zz Извеждане на справки и анализи за работа на тунелното осветление

Мониторинг и контрол на работата на системата
zz О
 ткриване на проблеми в захранващата и изпълнителна инфраструктура на
осветлението в тунела
zz Откриване на опити за манипулация (неоторизиран достъп)
zz Г
 енериране на алармите при превишаване на предварително зададените граници на електрически параметри на устройствата (минимални или максимални стойности)
zz И
 нформация свързана с работата на осветителя - технически и електрически параметри
zz Известяване за повреда в осветител

Имейл известяване
zz П
 ри установяване на неизправност в табла и/или отклонение в стойности
на отчетените електрически параметри системата Arista ТLMS изпраща
незабавно имейл до оторизирани лица, съдържащ информация за
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zz У
 становени отклонения в стойността на електрическите параметри спрямо референтните (за съответното захранващо табло)
zz Визуализация на отчетения проблем
zz Времето на настъпване на несъответствието
zz Информация – наименования, адрес и/или местоположение на таблото

Контрол на осветлението
zz Д
 истанционен контрол (конфигурация) на работата на всички елементи от
системата.
zz Д
 инамична осветеност – спрямо околната среда (данни от сензора) се променя синхронно работния режим на осветителите за различните зони от
тунела
zz К
 онфигурация на аварийни режими в случай на възникнали проблеми – спрямо
зоната от тунела, в която се намира осветителят

Спестяване на енергия
zz Ч
 рез димиране на осветителя - съобразно зоните в тунела, външната осветеност и момента от денонощието

Намаляне на разходи за управление и поддръжка
zz Дистанционно управление на осветителя
zz Б
 ърза локализация и идентификация на възникнал проблем в инфраструктурата или осветителя – намалява времето за отстраняване на проблема

Сегментен контролер за управление на тунелно
осветление (SC-T)
Контролерът SC-T за управление на тунелно осветление се монтира в захранващото табло и изпълнява следните функции:
zz Управление на захранващата инфраструктура на осветлението
zz К
 онтрол и мониторинг на състоянието на изпълнителните елементи в
захранващото табло на осветлението
zz Контрол и нотификация при неоторизиран достъп до захранващото табло
zz И
 змерване на електрически параметри на захранващата инфраструктура
(чрез вграден електромер за отчитане на стойности на електрически параметри: консумирана енергия, ток, напрежение и мощност)
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Фигура 4 –
Сегментен
контролер за
управление
на тунелно
осветление (SC-T)

zz С
 ъхранение на измерените електрически параметри – всички измервателни
данни се съхраняват в паметта на устройствата до момента на тяхното
изпращане към центъра CMS
zz Автоматична синхронизация на час и дата
zz Запис на възникнали събития
zz Дистанционно управление на работата на контролера
zz О
 сигурява синхронно и индивидуално управление на всеки осветител в различните зони на тунела, спрямо измерената стойност на осветеност от
сензор
zz Н
 астройка и конфигурация на устройствата в мрежата (LCU-T) според зададени критерии
zz Д
 истанционно обновяване на софтуера на сегментния контролер от центъра за управление
zz О
 сигуряване на двупосочна комуникация - между крайните управляващи устройства (LCU-T) и центъра за управление. Управлението и трансферът на
данни между устройства LCU-T и SC-T се осъществява посредством интерфейс CAN. Комуникацията между сегментния контролер (SC-T) и центъра за
управление (CMS) се осъществява през GPRS/3G или LAN
zz А
 втоматично събиране на данни от управляващите контролери на осветителите (LCU-T) и от сензорите за осветеност
zz С
 ледене в реално време на състоянието на захранващата и изпълнителната
инфраструктура
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Контролер на осветителното тяло (LCU-T)
Посредством контролерите за управление на осветителните тела (LCU-T) се
предоставя възможност за индивидуално и синхронно управление на всеки осветител от инфраструктурата на тунелното осветление.

Като част от системата за управление на тунелното осветление,
контролерът LCU-T предоставя следните възможности:
zz Д
 истанционно управление на степента на димиране (чрез интерфейс 0÷10V)
на осветителя - автоматично и в зависимост от получените данни от сензорите за осветеност
zz И
 змерване на електрически параметри на свързания осветител, чрез интегриран електромер (напрежение, ток, консумирана енергия, мощност)
zz С
 ъхранение на измерените електрически параметри – всички измервателни
данни се съхраняват в паметта на контролера до момента на тяхното изпращане към центъра за управление
zz Отчитане параметри на околната среда, чрез допълнителни сензори (опция)
zz И
 зграждане на двупосочна комуникация (чрез CAN шина или радио мрежа) със
сегментните контролери SC-T
Фигура 5 –
Контролер на
осветителното
тяло

zz Автоматична синхронизация на час и дата
zz З
 аписване на възникнали събития с подробна информация за техния тип и
време на възникване
zz Двупосочна комуникация за трансфериране на данни и изпълнение на команди
zz Д
 истанционна конфигурация на работния график на контролер LCU-Т от центъра за управление CMS
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В случай на прекъсване на комуникацията със сегментния контролер SC-T и центъра за управление CMS, контролер LCU-T може да работи автономно.
В този случай работния му режим (график за димиране) и измерването на електрически параметри на осветителите не се нарушават. Измерваните електрически параметри се съхраняват в паметта на устройството, а тяхното изпращане се извършва в момента, в който се възобнови връзката с центъра за
управление.

Забележка:	Информацията в този документ за всички описани компоненти, подлежи на
промяна без предупреждение към страните, към които е изпратен.
За допълнителна информация, моля свържете се с отдела за обслужване на
АДД – България.
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