












1 Пловдив 501 10001 Маневрена група Пловдив
2 Пловдив 502 10001 Маневрена група Пловдив разпределителна
3 Пловдив 503 10001 Маневрена група Пловдив и ПОР
4 Пловдив - Катуница 504 10002 Маневрена група Крумово
5 Пловдив - Катуница 505 10002 Маневрена група Асеновград
6 Катуница 505 10005 Маневрена група Катуница
7 Катуница-Поповица 506 10005 Маневрена група Катуница и Поповица
8 Първомай - Ябълково 502 10010 Маневрена група Първомай, Караджалово и Ябълково
9 Първомай - Ябълково 505 10010 Маневрена група Първомай, Караджалово и Ябълково

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 към „Правила за използване на гарова маневрена цифрова радиовръзка от системата GSM-R при
извършване на маневрена дейност”

№ Допълнителна информация

     Разпределение на маневрени групи и маневрени зони в участъците с GSM - R покритие на ДП НКЖИ

Район
Маневрени

групи /Shunting
group/

Маневрена
Зона

/Shunting
Area/

9 Първомай - Ябълково 505 10010 Маневрена група Първомай, Караджалово и Ябълково
10 Димитровград 501 10016 Маневрена група Димитровград 1
11 Димитровград 505 10016 Маневрена група Димитровград 2
12 Симеоновград - Нова Надежда 503 10020 Маневрена група Симеоновград и Нова Надежда
13 Харманли - Любимец 504 10022 Маневрена група Харманли и Любимец
14 Свиленград 501 10027 Маневрена група Свиленград 1
15 Свиленград 502 10027 Маневрена група Свиленград 2
16 София - Подуяне 501 30001 Маневрена група София 1
17 София - Подуяне 502 30001 Маневрена група София 2
18 София - Подуяне 503 30001 Маневрена група София 3
19 София - Подуяне 504 30001 Маневрена група София 4
20 София - Подуяне 505 30001 Маневрена група София 5
21 София - Подуяне 506 30001 Маневрена група София 6
22 София - Подуяне 507 30001 Маневрена група София 7
23 София - Подуяне 508 30001 Тестова  ССТ София 1
24 София - Подуяне 509 30001 Тестова  ССТ София 2
25 София - Подуяне 511 30001 Маневрена група Подуяне 1



26 София - Подуяне 512 30001 Маневрена група Подуяне 2
27 Казичене - Искър 501 30002 Маневрена група Искър 1
28 Казичене - Искър 502 30002 Маневрена група Искър 2
29 Казичене - Искър 503 30002 Маневрена група Казичене 1
30 Казичене - Искър 504 30002 Маневрена група Казичене 2
31 Елин Пелин 501 30003 Маневрена група Елин Пелин 1
32 Елин Пелин 502 30003 Маневрена група Елин Пелин 2
33 Вакарел 501 30004 Маневрена група Вакарел 1
34 Вакарел 502 30004 Маневрена група Вакарел 2
35 Веринско - Ихтиман 501 30005 Маневрена група Веринско 1
36 Веринско - Ихтиман 502 30005 Маневрена група Веринско 2
37 Веринско - Ихтиман 503 30005 Маневрена група Ихтиман 1
38 Веринско - Ихтиман 504 30005 Маневрена група Ихтиман 2
39 Костенец 501 30006 Маневрена група Костенец 1
40 Костенец 502 30006 Маневрена група Костенец 2
41 Белово 501 30007 Маневрена група Белово 1
42 Белово 502 30007 Маневрена група Белово 2
43 Септември 501 30008 Маневрена група Септември 143 Септември 501 30008 Маневрена група Септември 1
44 Септември 502 30008 Маневрена група Септември 2
45 Пазарджик 501 30009 Маневрена група Пазарджик 1
46 Пазарджик 502 30009 Маневрена група Пазарджик 2
47 Огняново 501 30010 Маневрена група Огняново 1
48 Огняново 502 30010 Маневрена група Огняново 2
49 Стамболийски 501 30011 Маневрена група Стамболийски 1
50 Стамболийски 502 30011 Маневрена група Стамболийски 2
51 Т.Каблешков 501 30012 Маневрена група Т.Каблешков 1
52 Т.Каблешков 502 30012 Маневрена група Т.Каблешков 2
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 към „Правила за използване на гарова маневрена цифрова радиовръзка
от системата GSM-R при извършване на маневрена дейност”

КРАТКО РЪКОВОДСТВО

ЗА НАСТРОЙКА НА ПРЕНОСИМИ ОПЕРАТИВНИ GSM-R ТЕРМИНАЛИ ЗА
МАНЕВРЕНИ РАДИОВРЪЗКИ (OPH – OPERATIONAL PURPOSE HANDHELD FOR

SHUNTING) МОДЕЛ TIGR 550 R ЗА РАБОТА В МАНЕВРЕН РЕЖИМ

Общият вид на преносим оперативен GSM-R терминал за общи и маневрени радиовръзки
(OPH – Operational Purpose Handheld for shunting) модел TIGR 550 R е показан на фиг.1. Към
цифровата клавиатура (бутони на цифри от 0 до 9 , включително * и #) са добавени
функционални бутони за специални операции и приложения, чието предназначение е описано
по-долу. На дисплея се изобразяват символи и икони, които имат за цел да подпомогнат
извършването на операциите при маневрена дейност. Терминалът позволява с прости
действия с една ръка да се осъществят необходимите действия при работа в маневрен режим.

Общи указания за настройка на GSM-R терминалите Tigr 550R за
работа в маневрен режим.

І. Описание на GSM-R терминал Tigr 550R

Фиг. 1.

Клавиш AAB

Клавиш РТТ

Централен клавиш за
навигиране

Клавиш спешно
повикване

Клавиш (-)

Клавиш (+)
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ІІ. Работа на GSM-R терминал Tigr 550R в маневрен режим.

Начален екран

1. Регистриране - подготовка на терминала и последователност от действия за
осъществяване на регистриране.

1.1. Включва оперативния терминал. Въвежда се PIN code.
1.2. Избор на маневрен режим:
- С клавиш „ОК” се влиза в главното „Меню”

- Чрез четирипосочния                     навигационен клавиш избираме „Маневрен режим”

(иконка с флагче) от основното меню.
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- Потвърждава се с „ОК” или „ДА”.

Резултат – при първоначално въвеждане терминалът показва нулева маневрена зона, при
следващи регистрации ще показва последната въведена маневрена зона.

1.3. Избор на маневрена зона:
- Ако терминалът трябва да остане в последно избраната зона, се потвърждава с „ОК”.
- За избор на нова маневрена зона се въвежда с клавишите нейния номер съгласно

определените в Приложение №1 и се потвърждава с „ОК”.

1.4. Избор на маневрена група: (Терминалът показва последната маневрена група, в
която е бил).

- Ако терминалът трябва да остане в последно избраната група, се потвърждава с
клавиш „ААВ” (ляво горе).
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- За избор на нова маневрена група се въвежда нейния номер съгласно определените в
Приложение № 1 с клавиши (+) или (-) (дясно горе и долу) и се потвърждава с клавиш
„ААВ”.

1.5. Избор на функционалната идентичност на всеки член на маневрената бригада:
(Терминалът показва последната функционална идентичност, която е използвана).

- Ако терминалът трябва да остане в последно избраната функционална идентичност, се
потвърждава с клавиш „ААВ”.

- За избор на нова функционална идентичност, с клавиши (+) или (-) се въвежда вид
идентичност (напр. "Ръководител 1" за ръководител маневра, "Машинист 1" за машинист,
„Участник 1” за маневрист и т. н.) и се потвърждава с клавиш „ААВ”.

С това регистрацията на маневрата завършва и GSM-R терминалите са готови за
осъществяване на маневрена дейност. Терминалът показва избраните маневрена зона,
длъжност в маневрената бригада и номера на маневрената група.
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2. Извършване на общо маневрено повикване.

2.1. Вариант 1
Натискаме еднократно клавиш ААВ на дисплея се изобразява очакваното действие.

При повторното натискаме на клавиш ААВ на дисплея  се изобразява групата в която ще
бъде извършено общо маневрено повикване.

Потвърждаваме с клавиша под миниатюрата Повик., след което се започва повикване в
избраната маневрена група.

Този вариант за извършване на общо маневрено повикване е свързан с извършването на
повече от едно действие.
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2.2. Вариант 2
Еднократно натискаме клавиш PTT и директно започва общо маневрено повикване, т.е

общото маневрено повикване се извършва с едно действие.

3. Провеждане на разговори
3.1. Активиране на маневрената връзка за разговор:
Извършва се с натискане на клавиша PTT за преминаване в режим на предаване и

включване на микрофона („Push To Talk” – „Натисни за да говориш”).
! Активирането на маневрената връзка автоматично присъединява и стационарния

GSM-R терминал (DICORA) на дежурния ръководител движение към разговора.

3.2. Всеки от участниците в маневрената група може да разговаря с останалите чрез
натискане и задържане на клавиш РТТ („Push To Talk” – „Натисни за да говориш”).
Разговорите в маневрен режим се провеждат симплексно – в микрофона се говори след
натискане и задържане на клавиш РТТ (изчаква се звуковия сигнал, появяващ се след
натискането на бутона РТТ, който включва микрофона). Говори само този, който е натиснал
и задържал клавиш РТТ. Останалите участници в групата слушат. Двата режима „Говор” и
„Слушане” се изобразяват с миниатюри на екрана.

Апаратът изпраща тон - заявка за включване на микрофон. Ако друг микрофон не е
включен, системата връща тон за включване на микрофона и на екрана символът "ухо" се
сменя със символа "говорещо лице". От натискането на РТТ до включването на микрофона
минава около половин секунда - говорещият трябва да изчака с първата си реплика.

3.3. След приемане на обаждането чрез клавиш РТТ, устройството автоматично
преминава към високоговорящ режим на работа.

Режим говор Режим
слушане
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4. Дерегистриране от маневрен режим
Дерегистрирането от маневрен режим  става само от този, който се е регистрирал.

Дерегистрирането от маневрен режим става след избиране на иконката с флагче, която е
„закръстосана” в основното меню, след което потвърждаваме с клавиша „ОК” или „Избор” и
потвърждаваме с „ДА”

Забележка: При всяко включване и изключване на апарата се запазват всички
настройки и режимът на работа, който е избран (маневрен режим). При смяна на SIM картата
и последващо включване, мобилния апарат ще се върне  в настройки по подразбиране и ще
трябва отново да се изпълнят всички процедури за регистриране в маневрен режим.

5. Спешно маневрено повикване
Спешното повикване се активира от оперативния терминал посредством натискане на

червения клавиш и потвърждаване с клавиш РТТ.

Клавиш за спешно
маневрено повикване
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Спешното маневрено повикване се обявява посредством звукова аларма и автоматично
включване на всички маневрени терминали във високоговорящ режим.

Инициаторът на спешното повикване, след звуковата аларма и установяването на
високоговорящия режим, натиска и задържа бутон РТТ, за да включи микрофона си и обявява
на всички слушащи аварийната ситуация.

6. Работа с допълнителна високоговоряща приставка (Трубка).
Допълнителният аксесоар SAVOX C –C550 e високоговоряща приставка към

преносимите оперативни GSM-R терминали. Използва се за улеснение на маневрената бригада
при извършване  на маневрена дейност с оперативни GSM-R терминали в маневрен режим.
Приставката може да се ползва само при активен маневрен режим на оперативния терминал.

6.1.Присъединяване на високоговоряща приставка (Трубка) към оперативен GSM – R
терминал.

6.2. Описаниe на функционални клавиши на SAVOX C – C550.

Микрофон

Клавиш спешно
повикване

Високоговорител

Клавиш РТТ

Клавиш AAB

Конектор за
присъединяване

Клавиш (+)

Клавиш (-)


