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1.

ПОДГОТОВКА ЗА РАБОТА

1.1.

Включване на токозахранването и избор на пулт
Токозахранването се включва от автоматичния предпазител "радиотелефон"
в 1-ва кабина на локомотива.
Изборът на пулта на бордовата радиостанция от съответната кабина за
управление става с натискане на бутон 1, фиг.1; светването на лампа (1) показва
избрания пулт. Изключването става с повторно натискане на бутон 1. Лампа (1)
угасва.

1.2.

Въвеждане номера на влака и контролната цифра за идентификация на
локомотива във влака
Номерът на влака и контролната цифра за идентификация локомотива във влака
се набират с превключвателя 20 на пулта за управление в първа кабина.

1.3.

Избор на канал или на група канали:
Каналът, който съответствува на местоположението (направлението) на
локомотива (влака) или групата канали се нагласяват посредством
превключвателя 21 от пулта, с който се работи. Двата пулта да се поставят на
един канал за облекчаване на работата при смяна на пултовете. За потвърждение
за правилно нагласяване (избор) на канала служи контролната лампа (2), която
угасва при правилно избран канал. Ако по време на движение тази лампа
започне да просветва, това означава, че групата канали трябва да се смени.
Връзката на локомотивния машинист с влаковия диспечер, респективно с
дежурния ръководител в гара, или обратно е възможна само когато е нагласена
правилно съответната група в диапазона 60 до 67 или 70 до 79, в съответствие с
таблицата на каналите за отделните жп участъци съгл. "книжка разписание".

1.4.

Проверка на контролните лампи:
Натиска се клавиш 4. Всички контролни лампи, респективно клавиши с
вградени такива, освен 3,4,15,16 и 35, трябва да светят.

1.5.

Регулиране силата на звука:
Силата на звука на високоговорителя може да се усилва от минимум на три
степени, като копчето 19 се завърта надясно.

1.6.

Дневно и нощно осветление на пулта:
При нощно пътуване е възможно всички светещи лампи на пулта за обслужване
да се направят да светят с по-слаба светлина от тази през деня. За целта се
натиска клавиш 3.

2.

РАБОТА С БОРДОВАТА ЛОКОМОТИВНА РАДИОСТАНЦИЯ

2.1.

Радиовръзка "локомотивен машинист  влаков диспечер"

2.1.1.

Открито повикване "локомотивен машинист  влаков диспечер"
Двустранна разговорна връзка към влаковия диспечер (дуплексна) може да се
установи, като се снеме телефонната гарнитура от конзолата и се натисне
клавиш 33.
Предпоставка за установяването на тази връзка е : да е наличен сигнал за
свободен канал. Приема ли се сигналът за свободен канал, свети лампата (18).
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Ако при посочените условия се натисне клавиш 33 и контролна лампа (17)
свети, това показва, че предавателят излъчва, и може да се говори. Ако лампата
(17) светне краткотрайно, в такъв случай сигналът за свободен канал не може да
бъде изключен. В този случай след кратък интервал от време (около 2 секунди)
клавишът 33 трябва да се натисне повторно. След предаване на съобщението
връзката се прекъсва с поставяне на телефонната гарнитура на конзолата й или с
натискане на клавиш 16 .
2.1.2.

Кодирани съобщения
Съществува възможност 10 кодирани съобщения да бъдат предадени към
влаковия диспечер, без да е необходимо установяване на разговорна (дуплексна)
връзка. Значението на кодираните съобщения е посочено в приложение № 4.
Чрез натискане на един от клавишите 23....до 32 предварително може да се
избере исканото съобщение. Натиснатият клавиш светва като контролна
индикация. При погрешно натиснат клавиш съобщението може да са изтрие с
клавиша 16.
Съобщението се предава след като се натиска стартовия клавиш 15.
Предпоставка за успешно предаване на кодирано съобщение е приемането на
сигнал за свободен канал, които може да се изключи. Ако в момента на
натискане на клавиша липсва такъв сигнал, респ. този сигнал е налице, но не
може да се изключи, то избраното съобщение се предава едва след като е налице
сигнал за свободен канал, който да може да бъде изключен.
Ако съобщението е прието от диспечера, контролната лампа на клавиша,
който е бил натиснат преди това, угасва.

2.1.2.

Кодирано съобщение (тест) за проверка връзката с влаковия диспечер
Това съобщение се задействува с клавиша 32 по гореописания начин. По такъв
начин може да се направи функционална проверка на бордовата апаратура и
системата за радиовръзка, без да се смущава работата на влаковия диспечер.

2.1.3.

Аварийно повикване:
Аварийното повикване е едностранна връзка. То се задействува с червения
клавиш 22, при което става включване за 20 сек. на предавателя. През тези 20
сек. на влаковия диспечер, на приемащия аварийното повикване дежурен ръководител и на съседните локомотиви се предава аварийно съобщение. Всички
посочени участници в така установената радиовръзка слушат аварийното
повикване едновременно. При аварийно повикване свети кoтролната лампа (22)
и контролната лампа на предавателя (17).

2.1.3.1.

Отговор на аварийното повикване от влаковия диспечер
Влаковият диспечер може да изключва предавателя на локомотива, предаващ
аварийното повикване, след като е приел това повикване, без да изчаква да
изтекат 20 секунди (продължителност на предаване на едно аварийно
повикване). Контролната лампа за аварийно повикване (22) и контролната лампа
на предавателя (17) угасват. Влаковият диспечер отговаря на аварийното
повикване по един от сладните два начина
а) превръщане на аварийното повикване в селективен разговор:
Влаковият диспечер може да превръща всяко аварийно повикване на
локомотивния машинист в селективен разговор (по избор). Контролната лампа
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за аварийно повикване в такъв случай угасва и е възможно водене на
двупосочен разговор.
б) отговор на аварийното повикване чрез общо повикване:
Ако влаковият диспечер отговори на едно аварийно повикване на
машинист с общо повикване, то в случая с това се изключва предавателят на
локомотива и отговорът на диспечера се чува в слушалката (след отнемането й
от конзолата) или чрез високоговорителя при неотнета телефонна гарнитура.
Контролната лампа за аварийно повикване (22) и контролната лампа за
предавателя (17) угасват, а лампата за влаковия диспечер светва (лампа 33).
Състоянието на покой на локомотивната радиостанция се установява чрез
появяващия се отново сигнал за свободен канал, поставяне на телефонната
гарнитура на конзолата, или чрез натискане на клавиша за изтриване 16.
2.2.

Радиовръзка "локомотивен машинист – дежурен ръководител"

2.2.1.

Открито повикване "локомотивен машинистдежурен ръководител"
(еднопосочна радиотелефонна връзка)
При свободен канал (налице е светене на контролна лампа (18)) се снема
телефонната гарнитура. Натиска се клавиш 34. Ако сигналът за свободен
канал може да се изключи, светва контролната лампа на предавателя и
контролната лампа на дежурния ръководител (34). Предавателят е включен и
по такъв начин е създадена едностранна радиотелефонна връзка по посока
към дежурния ръководител. Ако сигналът за свободен канал не може да се
изключи, контролните лампи (17) и (34) светват само краткотрайно.
Предавателят остава в този случай включен само за момент. Връзката се
прекратява от отново появяващ се сигнал за свободен канал, чрез поставяне
на телефонната гарнитура на конзолата, с натискане на клавиша за изтриване,
след приемане на сигнал за спешно групово повикване от един дежурен
ръководител или чрез аварийно повикване от машинист.
Дежурният ръководител може да установи двупосочна връзка по следните
два начина:
а)

групово повикване "дежурен ръководител локомотивни
машинисти" (виж т» 2.5.1).

б) селективно повикване на локомотива с предаване на
кодирани заповеди, или провеждане на открит разговор - само тези дежурни
ръководители, които имат разширен пулт за управление (виж т. 2.5.З.).
2.2.2.

Отговор на аварийното повикване от дежурен ръководител
На аварийно повикване на локомотивен машинист дежурният ръководител
отговаря с групово повикване. Контролната лампа за аварийно повикване (22)
угасва и предавателят се изключва.
Контролната лампа (17) на предавателя угасва. Контролната лампа (34) pа
дежурния ръководител светва. В телефонната слушалка се чува гласът на
дежурния ръководител. На това общо повикване може да са отговори по начин,
описан в т. 2.5.1.

2.3.

Радиовръзки "локомотивен машинист  съседен локомотив" (машинист)

2.3.1.

Повикване "локомотив  локомотив"

4

.
Повикването "локомотив" е двупосочна радиотелефонна връзка с намиращ се
наблизо локомотив.
Отнема се телефонната гарнитура и при свободен канал (свети контролна лампа
(18)) се натиска еднократно клавиш за локомотив 36. Лампата (36) "мига" и
показва по този начин готовността за повикване на "локомотив".
Чрез натискане на комутатора, намиращ се на телефонната гарнитура (светва
контролната лампа за предаване (17)), се включва предавателят и "мигането"
преминава в продължителна светлина (лампа 36).
При установяване на тази радиовръзка всички локомотиви, които се намират в
близост от предаващия локомотивен машинист приемат неговото съобщение
чрез високоговорителя.
Ако съобщението на повикващия локомотивен машинист е
завършено, комутаторът на телефонната гарнитура се отпуска. Така
радиовръзката се прекъсва. Контролната лампа (36) започва да "мига" отново и
показва по този начин готовността за повикване.
Ако повиканият машинист (локомотив) отговори по същия начин, т.е. с
повикване "Локомотив", в такъв случай контролната лампа (36) свети
непрекъснато. По този начин е възможен двупосочен разговор между горе
упоменатите бордови радиостанции.
С поставяне на телефонната гарнитура в конзолата връзката се прекъсва и
системата се нормализира.
Общото повикване от диспечера или спешно групово повикване от ръководител
движение се ползуват с предимство пред повикването "Локомотив". В такъв
случай установена радиовръзка с повикване "Локомотив" се прекъсва.
2.3.2.

Аварийно повикване "локомотив  локомотив"
При аварийно повикване от локомотивен машинист (натиснат бутон 22) всички
стационарни радиостанции, намиращи се в този обхват на приемане, се
включват като радиорелейни и предават аварийния сигнал. По този начин
всички локомотиви, които се намират в обхвата им, го приемат. Приетото
аварийно повикване се сигнализира чрез "мигане" на контролната лампа (22) и
гласът на повикващия е насложен с аварийния сигнал.
На локомотива, който приема аварийното повикване, включването на
предавателя е блокирано, така че същият не може да предава аварийното
повикване, докато е налице аварийният сигнал.

2.4.

Радиовръзки "влаков диспечер  локомотивен машинист"

2.4.1.

Общо повикване "влаков диспечер  локомотивен машинист:"
Ако един локомотив приема общо повикване от влаковия диспечер, гласът на
същия се чува от високоговорителя.
Контролната лампа "диспечер" свети. При отнемане на телефонната гарнитура
говорът се прехвърля от високоговорителя към телефона.
Ако трябва да се отговори на общото повикване, се натиска клавишът 33,
докато светне контролната му лампа (33).
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С това се включва предавателят (светва контролната лампа на предавателя (17))
и възможността за говорене е налице.
След като локомотивният машинист е отговорил на общото
повикване влаковият диспечер може да превърне това повикване в разговор по
избор (селективна разговорна връзка), при което лампата (33) угасва. Ако
диспечерът премине обратно от селективен разговор към общо повикване,
предавателят "локомотив" се изключва. По този начин се дава възможност на
останалите машинисти да отговарят на общото повикване, без да се налага
междувременно установяване на положение "покой" на диспечера, респ.
каналът да бъде освободен.
Установена радиовръзка от влаковия диспечер с общо повикване може да бъде
прекъсната с аварийно повикване от един машинист или спешно повикване от
деж. ръководител движение.
2.4.2.

Кодирани заповеди и указания от влаковия диспечер
повикване)

(селективно

Влаковият диспечер има възможност да повика селективно всеки локомотив и
да предава при това една от 10-те кодирани заповеди и указания. Същите се
сигнализират на пулта на локомотива с контролните лампи (5) до (14).
Контролна лампа (33) мига и при невдигната телефонна гарнитура от
високоговорителя се чува прекъснат сигнал за внимание. Приемането на
кодираната заповед или указание, трябва да се потвърди. За тази цел са налице
две възможности:
а) клавишно потвърждение:
При невдигната телефонна гарнитура се натисна клавиша 33.
б) устно потвърждение:
Снема се телефонната гарнитура и се натисна клавишът 33.
По такъв начин е установена двупосочна радиовръзка между влаковия
диспечер и локомотива. При заповед за разговор светва контролната лампа. Тя
може да бъде потвърдена само устно.
Радиовръзка, която е установена чрез заповед или указание от диспечера, може
да бъде прекъсната от аварийно повикване от един машинист или спешно
повикване от дежурен ръководител.
2.5.

Радиовръзка "дежурен ръководител  локомотив"

2.5.1.

Групово повикване "дежурен ръководител  локомотив":
Ако локомотив приеме групово повикване на един дежурен ръководител,
гласът на същия се чува от високоговорителя. Контролната лампа (34) свети.
При снемане на телефонната гарнитура от конзолата гласът на дежурния
ръководител се превключва от високоговорителя към телефона. Ако трябва да
се отговори на груповото повикване, се натиска клавиш 34, докато светне
контролната лампа (34). По такъв начин предавателят на локомотива е включен
(контролната лампа за предаване (17) свети).
Ако локомотивният машинист е отговорил на повикването, дежурният
ръководител може да превърне същото в селективен разговор, като при това
контролната лампа (34) угасва.
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Ако дежурният ръководител премине отново от селективен разговор към
групово повикване, тогава предавателят на локомотива се изключва. С това се
дава възможност на останалите локомотиви да отговорят на същото, без да е
необходимо дежурният ръководител да установява наново връзката.
Една радиовръзка, установена с групово повикване от дежурния ръководител,
може да бъде прекъсната с аварийно повикванe на един локомотивен
машинист.
2.5.2.

Спешно повикване "дежурен ръководител  локомотив"
Спешното групово повикване на дежурен ръководител от гледна точка на
локомотива не се различава по нищо от груповото повикване на деж.
ръководител (виж т. 2.5.1).
Спешното групово повикване от дежурния ръководител има
предимство пред общото повикване от влаковия диспечер, при което винаги
аварийното повикване от локомотив от своя страна има предимство пред
спешното групово повикване от дежурен ръководител.

2.5.2.

Заповеди и указания от дежурния ръководител
Лампа (34) и една от лампи (5 до 14) "мигат".
Локомотивният машинист потвърждава с натискане на клавиш 34.
Радиовръзка, която е установена чрез заповед или указание от дежурен
ръководител, може да бъде прекъсната чрез аварийно повикване от един
локомотив или общо повикване от влаковия диспечер.

3.

УКАЗАНИЯ ЗА ДЕЙСТВИЕ ПРИ ТЕХНИЧЕСКИ ПОВРЕДИ

3.1.

Ако след проверката на контролните лампи (виж т.1.) се установи, че има
дефектна лампа, същата се сменя по следния начин:
Изключва се радиостанцията. Пластмасовото покритие на дефектната лампа се
изважда с помощта на приспособление, което се доставя като принадлежност
към уредбата; изважда се лампата от фасунгата чрез приспособление за
изваждане на лампите. Новата лампа се притиска във фасунгата с дръжката на
последното приспособление. Пластмасовото копче се поставя на мястото си.
Включва се уредбата.

3.2.

При технически неизправности от друго естество радиостанцията трябва да се
изключи и да се потърсят услугите на специализираните групи.

ЗАБЕЛЕЖА: Клавишът 35 е свободен . Той може да бъде използуван в бъдеще за
допълнително изграждане на радиовръзка с началника на влака.
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Фиг. 1: Пулт за работа на бордова радиостанция
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