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Подготовка за работа

1.1. Включване на захранването
С включване на токозахранването съоръжението за диспечерска радиовръзка на
влаковия диспечер инициализира обслужващия пулт. След четирикратен акустически
сигнал обслужващият пулт е готов за работа. Съоръжението се намира в състояние на
покой. Върху дисплея на обслужващия пулт се вижда символът за силата на звука и - при
свободен радиоканал - символът за свободен канал KFZ.

1.2. Настройване на силата на звука
Нивото на звука във високоговорителя може да бъде настройвано стъпаловидно
посредством регулатора за настройване върху обслужващия пулт.  Ляво крайно
положение означава минимална сила на звука. Въпреки това не е възможно пълно
изключване на звука с цел открито повикване и аварийно повикване от локомотив да
могат във всички случаи да бъдат чути от влаковия диспечер.

Чрез натискане на бутона “високо/тихо” силата на звука също може да бъде променяна.

1.3 Режим ден/нощ
Осветяването на дисплея може да бъде включвано или изключвано чрез натискане на
бутона.

1.4. Високоговорящ  режим
Влаковият диспечер има възможност да провежда разговорите си посредством
телефонната слушалка или по микрофон и високоговорител. Чрез натискане на бутона за
високоговорящ  разговор се включват разговорните вериги на микрофона и
високоговорителя;  повторно натискане на бутона ги изключва.  Включеното състояние
за високоговоряща връзка се показва върху дисплея.

При включен високоговорящ  режим системата може да бъде освободена и приведена в
състояние на покой единствено чрез натискане на бутона за свободен канал.
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2. Работа

2.1. Посока  влаков диспечер ZÜV  локомотивен  машинист MESA

2.1.1. Общо повикване от влаков диспечер
Общото повикване дава възможност на влаковия диспечер да прави  устни съобщения,
отнасящи се към всички локомотивни машинисти  в диспечерския кръг. Общото
повикване се приема от всички локомотивни радиостанции, които в момента не излъчват
аварийно повикване или не са обхванати от групово повикване на дежурен ръководител
(приоритет на дежурния ръководител), което се сигнализира върху дисплея на влаковия
диспечер със съответните символи. Когато обаче един дежурен ръководител провежда
селективен разговор с локомотив,  общото повикване на диспечера  прекъсва този
разговор и локомотивните машинисти , намиращи се в района на действие на тази
стационарна радиостанция принудително прослушват съобщението на диспечера.

2.1.1.1. Изграждане на връзката

Вдига се слушалката и се държи натиснат бутонът за общо повикване до завършване на
съобщението. В дисплея се появява символът за общо повикване, а символът за свободен
канал изчезва. Сега може с глас да се прави съобщение до всички локомотиви, намиращи
се в участъка на влаковия диспечер. Бутонът може да се пусне след завършване на
съобщението. Символът за общо повикване изчезва. Слушалката се поставя на мястото й,
символът за свободен канал отново се появява в дисплея.

Съоръжението се намира в състояние на покой.

Общото повикване на диспечера може да бъде прекъснато чрез аварийно повикване от
локомотив. Съществува възможност то да бъде прекъснато и от спешно групово
повикване от дежурен ръководител, но само за онези локомотивни радиостанции, които
са в района на въздействие на този дежурен ръководител.

2.1.1.2. Превръщане на общо повикване в селективен разговор
Само  локомотивни радиостанции, включени в режим Е (например: канална група Е62),
могат да отговарят на общо повикване от диспечера чрез  селективен разговор.

Когато съществува необходимост  след общото повикване да се проведе селективен
разговор с определен  локомотивен машинист, в съобщението  следва да се каже  кой
локомотив, респективно влак, трябва да се обади. До обаждането на локомотивния
машинист бутонът за общо повикване трябва да се натиска постоянно (ако бутонът се
пусне междувременно и се натисне повторно, системата принудително прекъсва
предавателя на повиканата локомотивна станция и връзката не може да се осъществи ).
След като локомотивният машинист се е обадил, бутонът за общо повикване се пуска.
Символът за общо повикване в дисплея угасва. По нататък се води селективен разговор,
който се чува само от влаковия диспечер и повикания локомотивен машинист. След
завършване на разговора слушалката се поставя на мястото й и по този начин
съоръжението се привежда в състояние на покой. В дисплея отново се появява символът
за свободен канал.

При влаковия диспечер този разговор може да бъде прекъснат от входящо аварийно
повикване,  а при локомотивния машинист - от спешно групово повикване на дежурен
ръководител, когато локомотивът се намира в района на действие на неговата
стационарна радиостанция.
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2.1.2. Предаване на команда ZÜV  MESA чрез селективно повикване
С помощта на селективното повикване е възможно предаване на кодирана команда
(телеграма) на селективно избран определен локомотив. По този начин не се ангажира
вниманието на останалите локомотивни машинисти в участъка. Тъй като е задължително
локомотивният машинист да потвърди получаването на командата (квитиране),
влаковият диспечер получава информация за това, че неговата команда е приета.
Предаването и потвърждаването на  кодирана команда протича в рамките на секунди и по
този начин каналът, респективно системата, се заема за минимално време.

Селективното повикване на влаковия диспечер се излъчва от всички стационарни
радиостанции в участъка, които не са заети от дежурен ръководител. Ако избраната
локомотивна радиостанция в момента се намира в района на стационарна радиостанция,
заета от дежурен ръководител, селективното повикване на влаковия диспечер не може да
разпадне съществуващите в момента връзки.

Всяка локомотивна радиостанция има присвоен шестзначен номер, съответстващ на
номера на влака, за чието обслужване е назначен. Този номер се образува по начина,
посочен в Инструкцията за диспечерски радиовръзки в БДЖ. При набиране номера на
викания селективно влак празните позиции задължително се запълват с “0” така, че
номерът да съдържа 6 цифри!

Чрез натискане на цифровите бутони  се задава от ляво надясно 6-значният номер на
влака, който се изписва в полето върху дисплея.  При грешно изписване на някоя цифра
номерът се изтрива с бутона за изтриване, респ. свободен канал.

С един от бутоните от командния блок се задава командата, която трябва да бъде
предадена. Съответстващата й пиктограма се появява в дисплея върху тъмен фон. При
неправилно зададена команда е възможно същата да бъде променена като се натисне нов
команден бутон  без да е необходимо преди това да се натиска бутонът за изтриване.
Селективното изпращане на телеграмата, респ. командата, става чрез натискане на  бутон
“старт”. Символът за свободен канал изчезва и пиктограмата на изпращаната команда
започва да мига в дисплея, редувайки се със символа за “старт”. Ако връзката не може да
бъде осъществена и няма кой да получи телеграмата, пиктограмата мига, редувайки се
със съобщението “FEHLER” (грешка). Символът за свободен канал се появява,
съоръжението преминава в състояние на покой, и показанието за грешка от дисплея
трябва да бъде изтрито с бутона за изтриване.

При редовно изградена връзка на получените от влаковия диспечер кодирани команди
(телеграми) локомотивният машинист може да отговори устно или чрез връщане на
квитираща телеграма. Изключение прави командата за разговор с влаковия диспечер, на
която локомотивният машинист може да отговори само чрез провеждане на разговор
(селективен разговор MESA ZÜV).  При устно квитиране на командата гласът на
машиниста се чува във високоговорителя на обслужващия пулт. В този случай влаковият
диспечер може да вдигне слушалката, респективно да натисне бутона за високоговоряща
връзка, и - без да извършва други действия - да проведе разговор с локомотивния
машинист. Всички останали локомотиви не чуват разговора. След завършване на
разговора  нормализирането на системата (състояние на покой на съоръжението) става
след поставяне на слушалката или натискане на бутона за свободен канал. Зададеният
номер на влак и пиктограмата на командата  изчезват от дисплея.  Когато локомотивният
машинист квитира командата  с изпращане на квитираща телеграма (работа в режим Е),
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същата се прослушва във високоговорителя на обслужващия пулт (тонална поредица).
Пиктограмата угасва и съоръжението преминава в състояние на покой.

Отново се появява символът за свободен канал.

За проверка на селективната връзка е предвидена командата “ТЕСТ”. Извършваните
действия са същите, както е описано по-горе, но тази команда не изисква квитиране от
страна на локомотивния машинист.

2.2. Посока  локомотивен машинист MESA  влаков диспечер ZÜV

2.2.1. Открито повикване MESA  ZÜV
Когато локомотивен машинист прави открито повикване към влаковия диспечер,
последният чува съобщението на машиниста чрез високоговорителя на пулта. Символът
за свободен канал изчезва от дисплея.

В  този случай влаковият диспечер може да вдигне слушалката, респективно да натисне
бутона за високоговоряща връзка, и без да са необходими други действия, да проведе
разговор с викащия го локомотивен машинист. Всички останали локомотиви не чуват
разговора. След завършване на разговора състоянието на покой на съоръжението се
възстановява при поставяне на слушалката, респективно натискане на високоговорящия
бутон и свободен канал.

Символът “свободен канал” се появява отново.

2.2.2. Предаване на съобщение MESA  ZÜV чрез селективно повикване
Локомотивният машинист има възможност да изпраща на влаковия диспечер
съобщения под формата на  кодирана телеграма, чието значение зависи от съответната
пиктограма.

Условие за приемане на кодирано съобщение е състоянието на покой на съоръжението
на влаковия диспечер.

Когато един локомотив изпраща кодирано съобщение за влаковия диспечер, в дисплея се
появяват пиктограмата на съобщението и номера на влака, който го е предал.

Допълнително във високоговорителя се чува сигнал за внимание.

Влаковият диспечер нормализира системата чрез натискане на бутон за изтриване.

Ако на същия влак трябва да бъде предадена кодирана команда, то влаковият диспечер
трябва да натисне бутона за командата и бутон “СТАРТ”, преди да е изтрил приетото
съобщение.

При приемане на кодирано съобщение не съществува възможност за непосредствено
провеждане на разговор. Разговор с локомотивния машинист може да се проведе по един
от описаните по-горе начини след завършване приемането на съобщението, респективно
след като съоръжението на влаковия диспечер премине в състояние на покой.

2.2.3. Аварийно повикване MESA  ZÜV

Аварийното повикване от локомотивна радиостанция има пълен приоритет, това
значи, че то може да бъде излъчено без наличие на свободен канал и прекъсва
всички съществуващи в този момент разговори както на влаковия диспечер, така и
на приемащите го дежурни ръководители.

2.2.3.1. Изграждане на връзката
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При приемане на аварийно повикване от локомотив  във високоговорителя се чува
тонална честота 1520 Hz и едновременно се прослушва гласовото съобщение на викащия
локомотивен машинист. Оптически аварийното повикване се сигнализира чрез
пиктограма “NOTRUF” (аварийно повикване) в дисплея на обслужващия пулт.

2.2.3.2. Отговор чрез  превръщането му в селективен разговор
Когато вл аковият диспечер желае да отговори на аварийното повикване, той трябва
кратковременно да натисне бутона  “NOTRUF” върху пулта. Аварийното повикване в
локомотива се прекъсва и се превръща в разговор. Пиктограмата  “NOTRUF” в дисплея
угасва. Възможен е двустранен разговор. Разговорът може да се води през слушалката
или високоговорящо (микрофон). Състоянието на покой на съоръжението се
възстановява след  поставяне на слушалката или натискане на бутона за свободен канал.

2.2.3.3. Отговор чрез общо  повикване
Влаковият диспечер може да отговори на постъпило аварийно повикване чрез общо
повикване, като държи натиснат бутона за общо повикване. Пиктограмата “NOTRUF”
изчезва от дисплея. Предавателят на викащата локомотивна станция бива изключен.
Влаковият диспечер може да говори, като го чуват всички локомотиви, намиращи се в
неговия участък.  След завършване на съобщението се пуска бутонът за общо повикване.
Състоянието на покой се възстановява чрез поставяне на слушалката или натискане на
бутона за свободен канал.

2.3. Прехвърляне на радиовръзка към телефонна мрежа
Влаковият диспечер има възможност да прехвърли разговор, който е осъществил с някой
локомотивен машинист (както в резултат на общо повикване, така и на селективно
повикване) към абонат от телефонната мрежа.

След като са осъществени двустранно връзките “ZÜVMESA” и “телефонен абонат
ZÜV” влаковият диспечер с натискане на бутона за телефонна връзка осъществява
свързването “телефонен абонатMESA”.  Във високоговорителя  се прослушва
разговорът  им.

Състоянието на покой се възстановява чрез бутона за свободен канал.

Ако е необходимо влаковият диспечер да продължи разговора с телефонния абонат, то
при натискане на бутона за свободен канал слушалката на телефонния апарат трябва да е
вдигната.

Ако трябва отново да се възстанови разговорът ZÜVMESA, трябва да се включи
високоговоряща връзка.

2.4. Индикация за остров
Когато съоръжението на влаковия диспечер е в състояние на покой, то на всеки 10
секунди проверява състоянието на свързаните към него стационарни радиостанции FESA
от системата.

Ако през една или повече FESA се осъществяват някакви връзки, в дисплея на влаковия
диспечер се появява символ за “остров”.

В зависимост от начина на програмиране на FESA (за БДЖ  предварително е
дефиниран приоритет на дежурния ръководител), не винаги е възможно влаковият
диспечер да достигне до всички MESA в участъка (ако  в момента има изграден остров).
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3. Разположение на обслужващите елементи върху пулта

бутон за отговор на
аварийно повикване

микрофон          сила на звука                                                                       цифрови бутони

включване
към  ЖАТЦ                          изтриване,          високоговорящ         стартиране на бутони за

общо           респ. KFZ разговор                    телеграма                        команди
повикване тест

регул. сила         осветяване
на звука

Показания върху дисплея

зададена команда или
получено съобщение

показание за
изграден остров

свободен канал
(нормално състояние)

въведен или приет вкл. високоговорящ
номер на влак режим

сила на звука


