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1.

Подготовка за работа

1.1.

Включване на уредбата
След включване на уредбата в електрозахранване 24 V, същата е готова за
работа. Включването й се извършва при монтажа на място и се изключва
само от правоспособни ел. механици в случаи, регламентирани със
съответните инструкции. Дежурният ръководител няма право да изключва
уредбата. Индикация за включеното състояние на уредбата е светещата
лампа в бутон 9
на пулта за управление. При наличието на свободен
канал свети също така бутон 1
- "свободен канал". При това положение
уредбата е в състояние на покой.

1.2.

Избор на дневен/нощен режим на осветяване на пулта
Яркостта на светене на всички индикационни лампи върху пулта за
управление на дежурния ръководител, а така също влаковия номер на
цифровия дисплей (само при разширен пулт) може да се регулира с бутон
9. При натиснат бутон осветлението е намалено (нощен режим).

1.3.

Настройка на силата на звука във високоговорителя
В пулта на дежурния ръководител има вграден високоговорител 12. Силата
на звука се регулира по желание плавно посредством потенциометъра 7.
Крайно ляво положение съответствува на минимално ниво.

1.4.

Положение на микротелефонната гарнитура
В неработно състояние на уредбата микротелефонната гарнитура трябва да
е на местото й.

1.5.

Проверка на контролните лампи
Във всички бутони на пулта на дежурния ръководител има монтирани
контролни лампи, които трябва да бъдат изправни, за да могат правилно да
сигнализират действията на дежурния ръководител. Изключение правят
бутони 6 и 10 на разширения пулт.
Всеки дежурен ръководител при застъпване на смяна трябва да прави
контрол на лампите. За целта се извършва следното:
1) Проверява бутони 1 и 9. Те трябва да светят постоянно. Бутон 1 свети
при условие, че има свободен канал, т. е. ако стационарната радиостанция,
към която е включено устройството на дежурния ръководител не е заета от
разговор на влаковия диспечер или друг дежурен ръководител, включен
към същата радиостанция.
2) Вдига микротелефонната гарнитура. Натиска бутон 2. След около 2,7 сек
той светва. Бутон 1 започва да мига. Отпуска бутон 2, той угасва, но
продължава да мига 1. Натиска бутон 1 или поставя микротелефонната
гарнитура на мястото й. Бутон 1 светва постоянно.
3) Вдига микротелефонната гарнитура. Натиска червения бутон 4, той
светва, а 1 започва да мига.Отпуска 4, той угасва. Натиска бутон 1 или
поставя на място микротелефонната гарнитура. Бутон 1 светва постоянно.
4) Последователно се натискат бутони 5 и 11. Всеки от тях трябва да свети
до натискането на следващия. Бутон З се проверява като първо се натиска
11 и след това 3 - последният светва.
Несветещите лампи се подменят по следния начин:
Изважда се покривното капаче на бутона чрез издърпване нагоре.
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Лампичката вътре в бутона се издърпва със специално приспособление
(шлаух). По обратен начин се поставя изправна лампа. Проверява се дали
свети по един от гореописаните начини.
1.6.

Документиране на радиоразговорите
Уредбата на дежурния ръководител дава възможност за включване на
магнетофон за документиране на водените разговори. Магнетофонът се
задействува с натискане на бутон 10 на пулта. Магнетофонът е включен
при натиснато (долно) положение на бутона.
Монтирането и включването на магнетофона към уредбата се извършва от
специалисти на електротехническата секция.

2.

Работа с пулта за управление на дежурния ръководител
Устройствата на дежурните ръководители биват два вида:
- обикновени и
- с разширени възможности.
Обикновеното устройство, респективно пулт, позволява на дежурния
ръководител да осъществява следните видове радиовръзки:
- групово повикване на всички локомотиви, намиращи се в
зоната на стационарната радиостанция, към която е включена
уредбата;
- спешно групово повикване (аварийно) на всички локомотиви, намиращи
се в зоната на стационарната радиостанция, към която е включена
уредбата;
- приемане и превръщане на груповото и спешното групово повикване в
селективен разговор с определен локомотив;
- отговор на открито или аварийно повикване от локомотив,
Разширеното устройство, респективно пулт, дава допълнително
следните възможности:
- селективно повикване на определен локомотив с предаване
на кодирани команди или селективен разговор;
- проверка (тест) на определена локомотивна радиостанция
без участието и ангажиране вниманието на машиниста.

2.1.

Осъществяване на радиовръзка : "дежурен ръководител вика локомотивен
машинист"
Тази връзка може да се осъществи чрез:

2.1.1.

Групово повикване
Условие за осъществяване на повикването е наличието на свободен канал.
Бутон 1
трябва да свети. Ако бутонът не свети, това значи, че в
момента се провежда разговор от друг дежурен ръководител, включен към
същата стационарна радиостанция, или от влаковия диспечер. За
осъществяване на повикването дежурният ръководител вдига
микротелефонната гарнитура и натиска продължително бутона за групово
повикване 2
. Индикацията за свободен канал 1 започва да мига. След
2,7 сек светва натиснатият бутон 2. След като той светне, дежурният
ръководител може да говори в микротелефонната гарнитура. Съобщението
му се чува принудително чрез високоговорителите на всички локомотивни
радиостанции, намиращи се в обхвата на радио-покритие на стационарната
радиостанция, към която е включено устройството на дежурния
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ръководител. През цялото време на предаване на съобщението бутонът 2 се
държи натиснат. Ако бутонът се отпусне, съобщението се прекъсва ( не се
чува от локомотивите). След завършване на съобщението бутон 2 се
отпуска. Лампата в него угасва, но лампата в бутон 1 продължава да мига.
Дежурният ръководител задължително трябва да приведе системата в
нормално положение като постави микротелефонната гарнитура на мястото
й, или натисне бутон 1. Тогава лампата в бутон 1 светва постоянно и
каналът се освобождава. Ако това не се направи, локомотивните
радиостанции, приели съобщението на дежурния ръководител, се блокират,
т.е. нямат свободен канал, което нарушава нормалната работа на системата.
ВНИМАНИЕ! По време на предаването на групово повикване
всички останали уредби на дежурни ръководители, присъединени към
същата стационарна радиостанция, са блокирани. Поради това
съобщенията трябва да бъдат максимално кратки.
Груповото повикване на дежурния ръководител може да бъде прекъснато
чрез аварийно повикване от локомотивна радиостанция.
2.1.1.1.

Отговор на групово повикване
Груповото повикване от дежурния ръководител може да бъде
превърнато в селективен разговор с определен локомотивен машинист.
Ако в предаденото от дежурния ръководител групово повикване има
нареждане към определен локомотивен машинист да отговори, то
дежурният ръководител трябва да задържи бутон 2 натиснат до тогава,
докато не чуе отговора на локомотивния машинист в слушалката. Това
значи, че локомотивният машинист е извършил необходимите
манипулации за изграждане на двустранна селективна връзка и при
отпускане на бутон 2 тя не се прекъсва. Дежурният ръководител отпуска
бутон 2, който угасва. Следващият разговор може да се чуе само от
определения локомотивен машинист (останалите локомотиви вече не го
чуват). След завършване на разговора дежурният ръководител .поставя
микротелефонната гарнитура на местото й върху пулта. Отново светва
бутон 1 за свободен канал. Системата е в нормално положение.
Селективният разговор между дежурен ръководител и локомотивен
машинист може да бъде прекъснат чрез:
- аварийно повикване от локомотивен машинист;
- спешно групово повикване от друг дежурен ръководител,включен
към същата стационарна радиостанция;
- групово повикване от влаковия диспечер.

2.1.2.

Спешно групово повикване
В случаи, когато се касае за безопасността на движението,
дежурният ръководител може да осъществи спешно групово повикване
към локомотивните машинисти и без да има свободен канал.
Спешно групово повикване се осъществява по следния начин: вдига се
микрстелефонната гарнитура и се натиска продължително червеният бутон
4. След светването на лампата в червения бутон може да се прави
съобщението за спешното групово повикване. През цялото време бутон 4
остава натиснат. Всички локомотивни радиостанции от обхвата на
стационарната радиостанция, включително и тези, които в същия момент
водят селективен разговор, се превключват принудително за приемане на
спешното съобщение.
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След завършване на съобщението бутон 4 се отпуска и микротелефснната
гарнитура се поставя на мястото й. Индикацията в бутон 1 за свободен
канал светва постоянно. Уредбата преминава в нормално състояние.
Спешното групово повикване на дежурен ръководител може да бъде
прекъснато само от аварийно повикване от локомотивен машинист.
2.1.2.1.

Отговор на спешно групово повикване
Ако спешното групово повикване съдържа нареждане към определен
локомотивен машинист да отговори на дежурния ръководител, това става
по същия начин, както в т.2.1.1.1. Разговорът се превръща в селективен.
Изграденият по този начин селективен разговор може да бъде прекъснат
чрез:
- аварийно повикване от локомотивна радиостанция;
- спешно групово повикване на друг дежурен ръководител,включен към
същата стационарна радиостанция;
- групово повикване от влаковия диспечер.

2.1.3.

Селективно повикване на определен локомотив
Този вид радиовръзка може да се осъществява само от устройство с
разширени възможности. Пулта за управление има допълнително:
- бутони 6 за набиране номера на влака;
 цифров дисплей 8 за индикация номера на влака;
- бутони 5 за предаване на кодирани команди;
- бутон 3 за стартиране на кодирана команда;
- бутон 11 за провеждане на тест.
Предпоставка за осъществяване на селективно повикване е наличието на
свободен канал. Бутон 1 трябва да свети постоянно.
Смисълът на селективното повикване е предаване на команди от дежурния
ръководител към локомотивния машинист на точно определен влак без да
се ангажира вниманието на другите локомотивни машинисти в обхвата на
стационарната радиостанция. Тъй като квитирането на получената от локомотивния машинист команда е задължително, дежурният ръководител
получава информация за това, че неговата команда е приета от
локомотивния машинист. Предаването и приемането на кодирани команди
се извършва за секунди, като по този начин радиоканалът се заема за
минимално време.
Всяка локомотивна радиостанция има присвоен свой шестзначен номер,
съответствуващ на номера на влака, под който возилото се движи в
участъка. Ако този номер има по-малко от шест цифри той се допълва до
шест с нули, които се поставят отпред. При селективно повикване набирането на тези нули е абсолютно задължително! Номерът на
локомотивната радиостанция се набира с бутони 6 на пулта. Същият се
вижда в цифровия дисплей. При грешно набиране на номера корекция се
прави с бутон 1.
НАПРИМЕР:
Номерът на влака е 801. Номерът на локомотивната радиостанция е 100801.
Номерът на влака е 10234. Номерът на локомотивната радиостанция е 110234.
Командата, която трябва да бъде предадена на локомотивния машинист, се
задава с един от бутоните 5 на пулта. Всеки бутон има определено значение
(виж приложение 4). Командата се задава с натискане на съответния бутон.
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Той светва. Погрешно натисната команда се коригира с натискане на
правилния бутон. Изпращането на командата става с натискането на бутон
З "старт". След натискането на този бутон изпратената команда не може
да се коригира. Последователността на изпращане на селективна кодирана
команда е следната:
1) Набира се номерът на влака.
2) Натиска се бутонът на нужната команда.
3) Натиска се бутон 3 "старт".
След извършването на тези действия бутон 1 "свободен канал" започва да
мига. След около 5 сек. светва бутон 3, което означава, че повиканата
локомотивна радиостация е получила командата и локомотивният
машинист е длъжен да я квитира.
Локомотивният машинист има два възможни начина за квитиране на
команда от дежурния ръководител:
- устно;
- чрез обратна квитираща телеграма.
2.1.3.1.

В случай, че локомотивният машинист квитира командата устно, във
вградения в пулта на дежурния ръководител високоговорител се чува
гласът на локомотивния машинист.
По искане на локомотивния машинист изградената радиовръзка може да се
превърне в селективен разговор. Дежурният ръководител трябва само да
вдигне микротелефонната гарнитура. След приключване на разговора
слушалката се поставя на мястото й, като с това устройството се привежда
в нормално състояние.
Ако дежурният ръководител не желае да провежда разговор с
локомотивния машинист, той натиска бутон 1 и прекъсва радиовръзката.

2.1.3.2.

В случай, че локомотивният машинист квитира командата с обратна
квитираща телеграма във вградения високоговорител на пулта се чува
поредица от тонове. При това натиснатият бутон 5 угасва. При този начин
на квитиране дежурният ръководител трябва задължително да натисне
бутон 1 за нормализиране състоянието на устройството.

2.1.3.3.

Ако търсената селективно локомотивна радиостанция по някакви причини
е изключена ( не работи) или е извън обхвата на стационарната
радиостанция, към която е включен дежурният ръководител, изпратената
команда не може да бъде приета и квитирана. Устройството автоматично
продължава да търси локомотивната радиостанция в продължение на около
30 сек, след което автоматично преминава в състояние на покой. Сигналът
за свободен канал в бутон 1 светва постоянно.

2.1.3.4.

Дежурният ръководител има възможност да прави проверка на
изправността на връзката му с определена локомотивна радиостанция.
Това става с бутон 11 на пулта за управление.
Проверката се извършва автоматично без да се ангажира вниманието на
локомотивния машинист и без негово участие.
Последователността на действие при извършване на проверка е следната:
1) Набира се номерът на влака.
2) Натиска се бутон 11 "тест".
3) Натиска се бутон 3 "старт".
Бутон 1 започва да мига. При редовна радиовръзка светва бутон 3, бутон 11
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угасва, а във високоговорителя се чува поредица от тонове. Дежурният
ръководител трябва да натисне бутон 1 за нормализиране на устройството.
При това бутон 3 и номерът на влака в дисплея 8 угасват.
2.1.3.5.

Селективно изградената връзка може да бъде прекъсната чрез:
- аварийно повикване от локомотивна радиостанция;
- групово повикване от влаков диспечер;
- спешно групово повикване от друг дежурен ръководител, включен
към същата стационарна радиостанция.

2.2.

Осъществяване на радиовръзка "локомотивен машинист вика дежурен
ръководител"
Локомотивният машинист има две възможности да осъществи радиовръзка
с дежурния ръководител:
- с открито повикване;
- с аварийно повикване,
И в двата случая дежурният ръководител може да отговори, като ги
превърне в селективен разговор.

2.2.1.

Отговор на открито повикване от локомотивен машинист
Когато локомотивният машинист подаде открито повикване, индикацията
за свободен канал в бутон 1 на пулта на дежурния ръководител угасва и
съобщението на локомотивния машинист се чува от вградения
високоговорител в пулта на дежурния ръководител.
Съобщението на локомотивния машинист се чува от всички дежурни
ръководители, включени към стационарната радиостанция, която приема
сигнала от локомотивната радиостанция. Откритото повикване от
локомотивния машинист е еднопосочно и може да бъде прекъснато чрез:
- аварийно повикване от друга локомотивна радиостанция;
- групово повикване от влаковия диспечер;
- спешно групово повикване на дежурен ръководител, включен към
същата стационарна радиостанция.

2.2.1.1. Отговор на открито повикване от локомотивен машинист
Ако откритото повикване на локомотивния машинист съдържа искане към
определен дежурен ръководител да проведе разговор с викащия машинист,
повикваният дежурен ръководител е длъжен да отговори.
Дежурният ръководител вдига микротелефонната гарнитура и
натиска бутон 2. Държи го натиснат докато светне. По-нататък
връзката се осъществява както в т. 2.1.1. "групово повикване".
2.2.2.

Аварийно повикване от локомотивен машинист
В аварийни ситуации локомотивният машинист подава сигнал за аварийно
повикване, който в уредбата на дежурния ръководител се сигнализира със
светване на червения бутон 4, звуков сигнал и съобщението на
локомотивния машинист във вградения високоговорител.
Аварийното повикване от локомотивна радиостанция има пълен
приоритет, т.е. то може да се осъществява и при зает канал и прекъсва
съществуващите в този момент разговори.
ВНИМАНИЕ! Аварийното повикване се осъществява само в аварийни
ситуации, застрашаващи безопасността на движение! Аварийното
повикване може да бъде прекъснато само с отговор на влаковия диспечер
или дежурния ръководител.
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2.2.2.1. Отговор на аварийно повикване
Дежурният ръководител отговаря на аварийното повикване на
локомотивния машинист като вдига микротелефонната гарнитура и
натиска продължително червения бутон 4, както в т. 2.1.2. След като бутон
4 светне постоянно, дежурният ръководител може да говори, но отпуска
бутона едва след като чуе отговора на локомотивния машинист. Понататък разговорът се превежда както в т. 2.1.2.
Докато самото аварийно повикване не може да бъде прекъснато, то
селективният разговор, изграден в резултат на аварийно повикване, може
да бъде прекъснат чрез:
- аварийно повикване от друг локомотивен машинист;
- групово повикване на влаков диспечер;
- спешно групово повикване от дежурен ръководител, включен към
същата стационарна радиостанция.
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Фиг. 1: Пулт за управление “разширен”

Фиг. 2: Пулт за управление “обикновен”
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