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1.

Подготовка за работа
1.1. Включване на захранването

С включване на захранване 24V съоръжението за влакова радиовръзка на дежурния
ръководител 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, намиращ се 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 дежурния ръководител.
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.
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2.

Работа
2.1. Посока дежурен ръководител FADA  локомотивен машинист MESA

Дежурният ръководител в гара има следните възможности за осъществяване на
радиовръзка с локомотиви, намиращи се в района на покритие на стационарната
радиостанция, към която са свързани:
 чрез групово повикване
 чрез спешно групово повикване
 чрез селективно повикване
2.1.1. Групово повикване FADA  MESA
Груповото повикване дава възможност на дежурния ръководител по движението в гарата
да прави устни съобщения, които принудително биват чути от всички локомотивни
машинисти, намиращи се териториално в района на радиопокритие на онази стационарна
радиостанция, към която е присъединено съоръжението на дежурния ръководител.
За времето на груповото повикване всички останали съоръжения на други дежурни
ръководители в съседни гари, присъединени към същата стационарна радиостанция (ако
има такива), са блокирани. Тази стационарна радиостанция също така е изключена от
веригата на влаковия диспечер (“остров”) и намиращите се в района локомотиви,
респективно влакове, не са достъпни за диспечера. Поради това съобщенията при
групово повикване трябва да бъдат максимално кратки.
2.1.1.1. Изграждане на връзката
Условие за осъществяване на повикването е наличието на свободен радиоканал; в
дисплея се вижда символът за свободен канал. Ако символът не се вижда в дисплея, това
означава, че каналът е зает от разговор на друг дежурен ръководител, свързан към същата
стационарна радиостанция, или от влаковия диспечер.
Вдига се слушалката и се държи натиснат бутонът за групово повикване до завършване
на съобщението. В дисплея се появява символът за групово повикване, а символът за
свободен канал изчезва. Сега може с глас да се прави съобщение до всички локомотиви,
намиращи се в зоната на дежурния ръководител. Бутонът се отпуска след завършване на
съобщението. Символът за групово повикване изчезва. Слушалката се поставя на мястото
й, символът за свободен канал отново се появява в дисплея. Съоръжението се намира в
състояние на покой.
Задължително е нормализирането на съоръжението на дежурния ръководител чрез
поставяне на слушалката или натискане на бутона за изтриване. В противен случай
изграденият “остров”, предизвикващ изваждане на задействаната стационарна
радиостанция от веригата, не се разпада и блокира нормалната работа на системата.
Груповото повикване на дежурния ръководител може да бъде прекъснато само от
аварийно повикване от локомотив.
2.1.1.2. Превръщане на групово повикване в селективен разговор
Когато съществува необходимост след груповото повикване дежурният ръководител да
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 групово повикване трябва да се натиска постоянно
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(ако бутонът се пусне междувременно и се натисне повторно, системата принудително
прекъсва предавателя на повиканата локомотивна станция и връзката се разпада). След
като локомотивният машинист се е обадил, бутонът за групово повикване се пуска.
Символът за групово повикване в дисплея угасва. По нататък се води селективен
разговор, който се чува само от дежурния ръководител 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. Ако символът не се появи в дисплея, това означава, че в
момента на обратно присъединяване на стационарната радиостанция към диспечерската
верига, влаковият диспечер провежда селективен разговор с друг локомотив в участъка.
Селективният разговор на дежурния ръководител може да бъде прекъснат от:
*
аварийно повикване от локомотив, намиращ се в района на покритие на
стационарната радиостанция;
*
спешно групово повикване от друг дежурен ръководител, свързан към същата
стационарна радиостанция;
*

общо повикване от влаковия диспечер.
2.1.2. Спешно групово повикване FADA  MESA

Когато се касае за безопасност на движението, дежурният ръководител има възможност
да осъществи съобщение и в случай, че няма свободен радиоканал. Това става чрез
спешно групово повикване с използване на червения бутон “NOTRUF” (аварийно
повикване). Все пак има известно ограничително условие: в същото време да не се
осъществява групово или спешно групово от дежурен ръководител, свързан към
същата стационарна радиостанция.
Този вид повикване трябва да се ползва само в краен случай, тъй като той разпада вече
изградени разговорни връзки както на влаков диспечер, така също и на други дежурни
ръководители, свързани към същата стационарна радиостанция (ако има такива).
2.1.2.1. Изграждане на връзката
Вдига се слушалката и се държи натиснат бутонът за спешно групово повикване. В
дисплея се появява периодически символ за спешно групово повикване. След около 2,7
сек. символът за спешно групово повикване става постоянно светещ в дисплея, което
означава напълно изградено спешно групово повикване и символът за “остров” мига
върху дисплея. Сега може с глас да се прави съобщение до всички локомотиви,
намиращи се в зоната на дежурния ръководител. Бутонът се отпуска след завършване на
съобщението. Символът за групово повикване изчезва. Слушалката се поставя на мястото
й, символът за свободен канал се появява в дисплея, ако радиоканалът е свободен. Ако
символът за свободен канал не се появи, това означава, че той е зает. Съоръжението се
намира в състояние на покой.
Особености на спешно групово повикване:
 За времето на спешното групово повикване всички останали съоръжения на
други дежурни ръководители, присъединени към същата стационарна
радиостанция (ако има такива), са блокирани. Тази стационарна радиостанция
също така е изключена от веригата на влаковия диспечер (“остров”) и той
няма достъп до намиращите се в района локомотиви, респективно влакове.
Поради това съобщенията трябва да бъдат максимално кратки.
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 При локомотивния машинист спешно групово повикване се сигнализира като
групово повикване на дежурен ръководител.
Спешно групово повикване може да бъде прекъснато само от аварийно повикване от
локомотивен машинист.
2.1.2.2. Превръщане в селективен разговор
Превръщането на спешно групово повикване в селективен разговор е аналогично, както
в т. 2.1.1.2, при условие, че преди това спешното групово повикване е успешно
осъществено (виж и т. 2.1.2.1.)
Прекъсване на този селективен разговор, аналогично както в т. 2.1.1.2. е възможно от:
*
аварийно повикване от локомотив, намиращ се в района на покритие на
стационарната радиостанция;
*
спешно групово повикване от друг дежурен ръководител, свързан към същата
стационарна радиостанция;
*

общо повикване от влаковия диспечер.
2.1.3. Селективно повикване FADA  MESA

Чрез селективното повикване е възможно предаване на някаква кодирана команда
(телеграма) на точно 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), дежурният ръководител
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.
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.
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!
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 предварителното й изтриване с бутона за свободен
канал/изтриване. Селективното изпращане на командата (телеграмата) 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 бутона
“старт”. Ако връзката не може да бъде осъществена (изключена или повредена
локомотивна станция, локомотивът не е в обхвата на покритие на стационарната
радиостанция) 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 трябва да бъде изтрито от
дисплея с бутона за изтриване.
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Съществуват следните възможните причини за неосъществена селективна връзка:
*
не е включена локомотивната радиостанция;
*
локомотивната радиостанция е повредена;
*
на локомотивната радиостанция каналната група на участъка е неправилно
зададена;
*
на локомотивната радиостанция е настроен неверен номер на влака;
*
дежурният ръководител е избрал неправилен номер на влака;
*
съоръжението на дежурния ръководител е повредено.
При редовно изградена връзка на получените кодирани команди (телеграми)
локомотивният машинист може да отговори устно или чрез връщане на квитираща
телеграма. Изключение прави командата за разговор с дежурния ръководител, на която
локомотивният машинист може да отговори само чрез провеждане на разговор
(селективен разговор MESA  FADA). При устно квитиране на командата гласът на
машиниста се чува във високоговорителя на обслужващия пулт. В този случай дежурният
ръководител може да вдигне слушалката 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, 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, ако радиоканалът е свободен. Ако
символът за свободен канал не се появи в дисплея, това означава, че в момента системата
е заета от влаковия диспечер.
За проверка на селективната връзка е предвидена командата “тест”. Проверката протича
автоматично, без отклоняване вниманието на локомотивния машинист. Командата “тест”
се стартира чрез натискане на бутони “TEST” и “СТАРТ”. Символът за свободен канал
изчезва от дисплея и пиктограмата “ТЕSТ” се появява, сменяйки се с пиктограмата
“старт”. При нормално осъществена връзка със селективно тествания локомотив
квитирането на теста става автоматично чрез квитираща телеграма, която се прослушва
във високоговорителя на пулта на дежурния ръководител. Номерът на избрания влак
продължава да се вижда в дисплея. Ако обаче командата “тест” не бъде възприета от
посочения локомотив, съответно влак, намиращ се в района на дежурния ръководител, то
в дисплея на пулта се получава съобщението “FEHLER” (грешка), сменящо се с
пиктограмата “TEST”. Символът за свободен канал е в дисплея, съоръжението е в
състояние на покой и показанието за грешка може да бъде изтрито само с натискане на
бутона за изтриване/ свободен канал. Номерът на влака и командата остават съхранени в
паметта. Те могат също да бъдат изтрити с бутона за изтриване.
Селективната връзка може да бъде прекъсната от:
*

аварийно повикване от локомотивна радиостанция;

*

спешно групово повикване от съседен дежурен ръководител;

*

общо повикване от влаковия диспечер.
2.2. Посока локомотивен машинист  дежурен ръководител MESA  FADA
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Локомотивният машинист има две възможности да осъществи радиовръзка с дежурен
ръководител в гара чрез:
*

открито повикване

*

аварийно повикване
2.2.1. Открито повикване MESA  FADA
2.2.1.1. Изграждане на връзката

Когато локомотивен машинист прави открито повикване към дежурния ръководител,
последният чува съобщението на машиниста чрез високоговорителя на пулта. Символът
за свободен канал изчезва от дисплея и се появява мигащ символ за “остров”.
Откритото повикване на локомотивния машинист може да бъде прекъснато от:
*

аварийно повикване от локомотив;

*
групово повикване или спешно групово повикване от съседен дежурен
ръководител;
*

общо повикване от диспечера;

*

групово повикване от самия повикан дежурен ръководител.
2.2.1.1. Превръщане в селективен разговор

Когато локомотивният машинист в откритото си повикване иска от определен дежурен
ръководител да му отговори, последният може да направи това чрез групово повикване
(т. 2.1.1.) или селективно повикване (т. 2.1.3.).
Тази връзка може да бъде прекъсната от:
*

аварийно повикване от локомотив;

*

спешно групово повикване от съседен дежурен ръководител;

*

общо повикване от влаков диспечер.
2.2.2. Аварийно повикване MESA  FADA

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
При приемане на аварийно повикване от локомотив във високоговорителя на пулта на
дежурния ръководител 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.
Аварийното повикване от локомотив може да бъде прекъснато само чрез:
*

отговор на влаков диспечер;

*

отговор на дежурен ръководител.
2.2.3.2. Отговор на дежурен ръководител и превръщане в селективен разговор
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Когато дежурният ръководител, приел аварийно съобщение от локомотивен машинист,
иска да отговори, той трябва да вдигне слушалката и да осъществи спешно групово
повикване (т. 2.1.2.). Аварийното повикване от локомотива се прекъсва и се превръща в
селективен разговор след спешно групово повикване. Състоянието на покой на
съоръжението се възстановява след поставяне на слушалката или натискане на бутона за
свободен канал.
Докато самото аварийно повикване не може да бъде прекъснато, то вече изграденият
селективен разговор може да бъде прекъснат от:
*

аварийно повикване от локомотив;

*

спешно групово повикване от съседен дежурен ръководител;

*

общо повикване от влаков диспечер.
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3. Разположение на обслужващите елементи върху пулта
бутон за отговор на
аварийно повикване
респ. спешно групово повикване
сила на звука

включване
към ЖАТЦ
групово
повикване

цифрови бутони

изтриване,
високоговорящ
респ. KFZ
разговор

стартиране на
телеграма

бутони за
команди
тест

регул. сила
на звука

осветяване
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