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Abstrakt
Příspěvek pojedná vá o ná vrhu vestavěné ho testová ní regulá toru lokomotivy, který je
realizová n na bá zi signá lního procesoru. Pro ná vrh diagnostické ho systé mu je vybrá n konkré tní
typ analogové ho regulá toru EDYN 12, který je navržen jako číslicový systé m. Vý sledkem jsou 4
diagnostické systé my. Off-line diagnostický systé m, který se spouští při každé m zapnutí
regulá toru. On-line a monitorovací diagnostický systé m, které běží v průběhu činnosti
regulá toru. Speciá lní diagnostický systé m, který detekuje více možný ch poruch regulá toru než
off-line systé m. Zá roveň s ná vrhem číslicové verze regulá toru je řešen problé m nouzové ho
dojetí lokomotivy v případě poruchy regulá toru.

1 Ú vod
Elektronický regulá tor EDYN 12 je součá stí lokomotiv řady 162, 163 a 363 a zajišťuje řízení
sekundá rních pulsních měničů dvou motorů pro chlazení trakčních motorů a dvou motorů
kompresoru. Regulá tor EDYN 12 jako i ostatní regulá tory EDYN 13 a EDYN 22 byly navrženy asi
před 20 lety a tomu i odpovídá použitá součá stková zá kladna k jejich realizaci.
Poruchovost je jeden ze zá kladních parametrů pro hodnocení spolehlivosti lokomotiv.
Institut dopravy FS VŠB TU Ostrava zpracoval studii o poruchovosti jednotlivý ch systé mů
elektrické vý zbroje lokomotiv řady 162, 163 a 363, literatura [Famfulík 1999]. Studie dělí
elektronickou vý zbroj na 9 samostatný ch celků, přičemž převá žná čá st poruch je
v elektronický ch řídících systé mech. Podíl poruch regulá toru EDYN 12 a13 je 4,8 % a regulá toru
EDYN 22 je 25,4 %, obr. 1. Zaručená doba bezporuchové ho provozu regulá toru EDYN 22 je
6 dní. Studie se také zabý vá úspěšnosti zá sahů při opravá ch. Za úspěšný zá sah při opravě je
považová n ten zá sah, kdy se lokomotiva se stejný m projevem zá vady nevrá tí během 7 dnů zpět
do depa. Úspěšnost zá sahů je potom vyjá dřena podílem počtu úspěšný ch zá sahů k počtu
úspěšný ch zá sahů. Pro regulá tory EDYN 12 a 13 je úspěšnost zá sahů 0,18 a pro regulá tor EDYN
22 je úspěšnost zá sahů rovna 0,5.
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Obr. 1 Poruchovost elektrické vý zbroje lokomotiv 162, 163 a 363

V současnosti je testová ní regulá torů možné buďpomocí postupů uvedený ch v konstrukční
dokumentaci regulá toru nebo diagnostické ho zařízení ELOK. Testová ní a nastavení regulá toru se
prová dí v servisním pracovišti pomocí univerzá lních měřících přístrojů. Jednotlivé moduly jsou
nejdříve testová ny osamoceně a teprve potom je testová n regulá tor jako celek.
Diagnostické zařízení ELOK, literatura [Diviš, Petrá š a Čapek 1992], [Kalay a kol. 1994],
[Diviš, Petrá š a Zdrá lek 1997 a 2001], je vlastně měřící centrum, sestavené z univerzá lních
měřících přístrojů řízený ch personá lním počítačem, obr. 2. Jednotlivé moduly jsou testová ny
přímo v sestavě regulá toru a tím jsou vý stupy modulu zatíženy. V tomto případě je nastavení
přesnější odpovídající reá lné mu provozu regulá toru. Postup kontroly a testová ní regulá toru je
zpracová n jako program a tak obsluha pouze vykoná vá pokyny zobrazované na monitoru
personá lního počítače. Vý hodou diagnostické ho zařízení je automatizace měřících postupů a
vystavení zá věrečné ho protokolu o nastavení regulá toru.

Obr. 2 Diagnostický systé m ELOK
Regulá tory EDYN vykazují vysokou poruchovost a úspěšnost zá sahů při opravá ch je nízká .
Z uvedený ch poznatků vyplý vá , že opravy regulá torů jsou ná ročné a v současnosti aplikované
testová ní regulá torů je nedostatečné . Za dá le, oba uvedené postupy testová ní regulá torů EDYN
vyžadují jejich demontá ž z lokomotivy na specializované pracoviště. Tyto důvody vedly
k definová ní diagnostické ho systé mu, který je trvalou součá stí regulá toru a umožň uje jeho
testová ní bez demontá že regulá toru z lokomotivy. V navrhované m diagnostické m systé mu se
budou uplatň ovat zá sady testová ní číslicový ch systé mů, proto je přikročeno ke změně realizace
regulá toru z analogové ho provedení na číslicové provedení.
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2 Ná vrh čí
slicové verze regulá toru
Zá kladní podmínkou ná vrhu číslicové verze regulá toru EDYN 12 je plná kompatibilita
s původním regulá torem. Číslicová verze regulá toru je navržena na bá zi signá lního procesoru
DSP, který je doplněn o podpůrné obvody, obr. 3. Pro ná vrh je vybrá n signá lní procesor řady
C280 od firmy Texas Instruments, internet [Texas 2002]. Po konstrukční strá nce jsou všechny
obvody soustředěné do jednoho konstrukčního celku s ná zvem DSP modul. Z důvodů zachová ní
plné kompatibility s původním regulá torem jsou v řešení ponechá ny moduly:
• EZZ9 – koncový zesilovač, který zesiluje řídící impulsy pro řízení impulsních měničů.
• ELC8 – relé ová jednotka, který zajišťuje galvanické oddělení vý stupních číslicový ch
signá lů.
• OPT1 – optické převodníky, modul vznikl sloučením původně roztroušený ch galvanicky
oddělený ch převodníků číslicový ch signá lů do jednoho modulu.
Algoritmus řízení regulá toru je popsá n programový m zá pisem v ANSI C jazyku pomocí
vztahů v diskré tním tvaru s periodou vzorková ní 1 ms. Programový zá pis algoritmu řízení
regulá toru je organizová n do nekonečné smyčky a je synchronizová n periodou vzorková ní.

3. Diagnostický systém čí
slicové verze regulá toru EDYN 12
Ná vrh diagnostické ho systé mu číslicové verze regulá toru EDYN 12 vychá zí z podmínky, že
regulá tor se bude testovat přímo na lokomotivě ve své funkční pozici – princip vestavěné ho
testová ní BIST. Testová ní se soustřeďuje pouze na DSP modul, který zá roveň tvoří vyměnitelný
celek v případě poruchy modulu. Lokalizace poruchy na menší celek se neuvažuje. Možné
poruchy DSP modulu se dělí na dvě skupiny podle vlivu na funkčnost regulá toru:
• Poruchy, které způsobují nefunkčnost regulá toru, neschopnost řídit impulsní měniče.
• Varová ní. Jedná se o poruchy DSP modulu, které pouze omezí vlastnosti regulá toru, ale
nezpůsobují jeho nefunkčnost. Jedná se například o poruchy signalizace, které byly
původně realizová ny moduly ELH2 a ELH3.
Diagnostický systé m číslicové verze regulá toru představuje 4 oddělené diagnostické
systé my, které jsou navrženy jako programové funkce, které doplň ují program algoritmu řízení
regulá toru.
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3.1 Off-line diagnostický systém
Off-line diagnostický systé m je zá kladní diagnostický systé m regulá toru a testová ní se
prová dí vždy po každé m zapnutí regulá toru. Časová dé lka vý konu off-line testová ní musí bý t v
reá lném č
ase. Za reá lný čas pro vý kon off-line testová ní lze považovat čas, po který je
obsluha lokomotivy ochotna čekat na ukončení testová ní. Tento čas je stanoven na desítky
sekund.
Regulá tor jako celek může pracovat ve dvou režimech, funkčním a testovacím režimu. Ve
funkčním režimu regulá tor pracuje ve smyslu algoritmu řízení regulá toru. Po dobu testová ní
bude číslicový regulá tor ve své funkční pozici, proto hlavně na jeho vý stupu se nesmí generovat
žá dné aktivní hodnoty vý stupních signá lů. Proto testovací smyčky odpovídající off-line
diagnostické mu systé mu se musí uzavírat v podpůrný ch obvodech a vý stupní signá ly na
konektoru musí mít neaktivní hodnotu, obr. 4, červené smyčky. Tím se zajišťuje, že nedochá zí k
nežá doucímu ovlivň ová nínavazujících systémů regulá toru.
3.2 Speciá lnídiagnostický systém
Diagnostický systé m off-line není schopen testovat některé čá sti podsysté mů DSP modulu.
Jedná se o obvody generující vý stupní signá ly na konektor DSP modulu. Proto je řešen další
speciá lní diagnostický systé m, který lze chá pat jako rozšíření off-line diagnostické ho systé mu a
který zajistí testová nípodpů rných obvodů DSP modulu až na konektor modulu.
Testovací smyčky odpovídající speciá lnímu diagnostické mu systé mu se uzavírají až přes
konektor DSP modulu, obr. 4, růžová smyčka. Proto číslicová verze regulá toru je doplněna o
speciá lní pozici pro vý kon speciá lního diagnostické ho systé mu. Speciá lní pozice vhodný m
způsobem propojuje vý stupní signá ly modulu na vstupní signá ly DSP modulu a tím zvyšuje
rozsah testovaný ch obvodů. Časová dé lka vý konu speciá lního diagnostické ho systé mu není
omezena.
3.3 On-line diagnostický systém
On-line diagnostický systé m je založen na porovná ní testované ho obvodu s jeho
diagnostický m modelem. Proto, on-line diagnostický systé m se omezuje pouze na podsysté my,
které mají jednoduchý diagnostický model a testová ní lze prová dět jako součá st zá kladního
cyklu algoritmu řízení regulá toru. Rozsah testovaný ch obvodů je touto podmínkou velmi
omezen, například registr, kdy zapsaná informace musí bý t opět čtena. Testovací smyčky
odpovídající on-line diagnostické mu systé mu pokrý vají pouze některé podpůrné obvody DSP
modulu, obr. 4, modrá smyčka.
3.4 Monitorovacísystém
Monitorovací systé m principem on-line snímá vstupní a vý stupní signá ly regulá toru každou
periodu vzorková ní. Takto získaná data jsou ve vhodné formě uložena a mohou bý t využita pro
pozdější analý zu činnosti regulá toru nebo ním řízený ch systé mů. Získaná data se uchová vají v
energeticky nezá vislé paměti snímaní dat. Směr toku informací pro monitorovací systé m v DSP
modulu je na obr. 4 zakreslen tyrkysovou barvou.Tato paměťsnímá ní dat má omezenou
kapacitu a proto dochá zí k cyklické mu přepisu dat. Pro zachycení většího časové ho úseku je pro
uklá dá ní dat navržena komprese dat v čase, kdy k zá znamu dat do paměti dojde pouze při
vý znamný ch změná ch sledovaný ch hodnot. U číslicový ch signá lů se za vý znamnou změnu
považuje jaká koliv změna které hokoliv číslicové ho signá lu. V případě analogový ch signá lů se za
vý znamnou změnu považuje změna signá lu, která od posledně zaznamenané hodnoty překročí
předem definovanou toleranci.

4 Organizace diagnostický ch systémů

Diagnostické zařízení DSP modulu je tvořeno programový m zá pisem, které běží na já dře
DSP procesoru. Modul DSP se v důsledku testová ní může nachá zet v různý ch typech
diagnostický ch systé mů nebo ve funkčním režimu. Organizace celkové ho programové ho
vybavení DSP modulu s vyznačením jednotlivý ch typů diagnostický ch systé mů je na obr. 5. Po
inicializaci modulu se program větví podle umístění modulu v speciá lní nebo funkční pozici. V
případě umístění do speciá lní pozice je vykoná vá n speciá lní diagnostický systé m v nekonečné m
cyklu. V případě detekce poruchy se vý kon speciá lního diagnostické ho systé mu nepřerušuje
pouze se zajistí signalizace poruchy, popřípadě varová ní.
V případě umístění DSP modulu do funkční pozice je nejdříve vykoná no testová ní off-line
diagnostický m systé mem a v případě, že nedošlo k detekci poruchy, je řízení odevzdá no
algoritmu řízení regulá toru. V případě detekce poruchy, která pouze omezuje vlastnosti

regulá toru, je tato porucha signalizová na jako varová ní a řízení je předá no algoritmu řízení. Do
zá kladního cyklu algoritmu řízení regulá toru jsou doplněny monitorovací systé m a on-line
diagnostický systé m. Detekce poruchy v těchto systé mech je vždy považová na za poruchu
omezující vlastnosti regulá toru a je signalizová na jako varová ní.
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5 Nouzové dojetí
Detekce poruchy off-line diagnostický m systé mem způsobuje nefunkčnost DSP modulu a
také lokomotivy jako celku. Pokud tato situace nastane na traťové m úseku v tom případě je
zá jmem, aby lokomotiva dojela do ná draží a uvolnila traťový úsek. Takové to dojetí se označuje
jako nouzové dojetí. Nouzové dojetí je řešeno vytvoření
m systému odolného proti poruchá m na
principu dynamické nezatí
žené zá lohy. Proto regulá tor obsahuje dva DSP moduly, jeden funkční,
zá lohovaný a druhý zá ložní modul umístěný ve speciá lní pozici, obr. 6. V případě detekce
poruchy v zá lohované m DSP modulu provede obsluha zá měnu za zá ložní modul. Speciá lní
pozice slouží jednak k vý konu speciá lního diagnostické ho systé mu, ale i také k uchová ní
zá ložního DSP modulu. K zá měně modulů dojde na zá kladě signalizace poruchy a proto DSP
modul musí bý t schopen vyhodnotit svůj stav sá m. Tím se také potvrzuje nutnost vestavěné ho
testová ní BIST.
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6 Pří
nos
Zá kladem číslicové verze regulá toru EDYN 12 je DSP modul realizovaný na jedné desce
plošné ho spoje doplněný o moduly OPT1, ELC8 a EZZ9. Vý sledné řešení zmenšuje konstrukční
objem na 30 % původního regulá toru, obr. 7. Dalším přínosem je vestavěný diagnostický
systé m, který průběžně a bezdemontá žním způsobem umožň uje testovat regulá tor přímo v na
lokomotivě.

Původní regulá tor EDYN 12
Obr. 7 Zmenšení objemové realizace
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U analogové ho regulá toru jsou nutné pravidelné kontroly nastavení, protože je nutno
korigovat vliv teploty a stá rnutí součá stek na jeho nastavení. Naproti tomu, u číslicové verze je
nastavení regulá toru realizová no pomocí číselný ch konstant a proto odpadá potřeba
pravidelný ch kontrol nastavení regulá toru z důvodu vlivu teploty a stá rnutí součá stek.
Regulá tor je pravidelně testová n off-line diagnostický m systé mem při každé m zapnutí
regulá toru a pouze v případě, že není detekovaná porucha je řízení předá no algoritmu řízení
regulá toru. Časová dé lka vý konu testová ní off-line diagnostický m je v předpoklá dané m čase 30
až 40 sekund. Součá stí číslicové verze regulá toru je i monitorovací systé m, který průběžně

uchová vá informace o činnosti regulá toru do energeticky nezá vislé paměti. Jedná se o obdobu
černé skřínky.

7 Zá věr
Ná vrh diagnostické ho systé mu číslicové verze regulá toru EDYN 12 byl předmětem disertační
prá ce, literatura Zdrá lek [2001]. Algoritmus číslicové verze regulá toru je ověřen simulací ve
vý vojové m prostředí signá lního procesoru, kdy jako testy jsou použity postupy z kontrolních
předpisů původního regulá toru. Součá stí diagnostický ch systé mů je i testová ní DSP procesoru,
které je provedeno pomocí algoritmu řízení regulá toru. Účinnost tohoto principu byla ověřena
simulací ve vý vojové m prostředí signá lního procesoru. Praktická ověření číslicové verze
regulá toru EDTN 12 se v současnosti připravuje. Zde je nutno zvlá dnout hlavně finanční otá zku
realizace a získá ní patřičný ch povolení k praktické mu ověření na lokomotivě.
Pozná mka: Optimalizová no pro tisk s okraji 1,9 cm na strá nce A4, písmo střední.
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Built-In-Self-Test System of Locomotive Electronic Controller
Abstract
Paper deals with design built-in-self-testing of locomotive controller, which is realized on
basis digital signal processor. The analog controller EDYN12 is chosen for design testing system
to verify idea built-in-self-testing, which one is redesigned as digital system. The results are 4
testing systems. The off-line test system starts when controller to switch on. The on-line and
monitoring test systems run during activity of controller. The special test system detects more
possible faults then off-line test system. The digital version of controller also provides possibility
emergency arriving of locomotive, when the controller has fault.

