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1. Подготовка за работа

1.1. Включване на токозахранването
Захранването на MESA 2002 става от бордовата мрежа на локомотива чрез автоматичен
предпазител, монтиран в първа кабина.

Обслужващият пулт се включва  с натискане на бутон 17 .
В дисплея се показват последните направени настройки за:

 номер на влака
 режим на работа (А или Е)
 номер на канала
 реално време

1.2. Въвеждане номер на влака

Кратковременно се натиска бутон 15 .
Номерът на влака и контролната цифра за идентификация на локомотива във влака се

набират с  бутоните с цифри  в долния ъгъл  от 1 до 10 .

Въведеният номер на влак се  запаметява  с натискане на бутон 15 след  не повече
от  5 секунди след задаване на последната цифра.

1.3. Въвеждане на  канална група
Връзката на   локомотивен машинист с влаков диспечер, респективно с дежурен
ръководител, е възможна само при настроена каналната група на съответния диспечерски
кръг. Номерата на каналните групи за диспечерските участъци са посочени в книжка
“Разписание”. Двузначният  номер на каналната група задължително се поставя след
буква “Е”, която дефинира определения в БДЖ режим за работа.
Могат да бъдат записвани следните номера на канали:

00 ВДРВ е изключена

60 до 67 ВДРВ с автоматично избиране  на стационарната станция

Въвеждането на каналната група става по един от следните начини:

1.3.1. Непосредствено записване на каналната група

1. Натиска се бутон 21 докато в дисплея се появи:

Е - - Режим на работа Е:  участъкова радиовръзка ВДРВ със селективно и
открито повикване

2.    Бутон 13 се натиска кратковременно.

3.   С   цифровите бутони от 1 до 10 се въвеждат необходимите цифри за
номер на канал. Верен  номер ( от 60 до 67 ) се активира веднага, в противен случай
активен остава преди това настроеният канал.
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1.3.2. Предварително въвеждане
Съществува възможност  за предварително записване на девет канални номера и
активирането им  директно от паметта.

1.   Бутон 13 се  натиска за повече от  2 секунди. Върху дисплея се появява списък
от девет позиции със съответните записани канални номера; незаписани позиции са
обозначени с “ ”.

2. Преминаването към искания канален номер става с бутон 11 .
3. Около 10 секунди след последното натискане на който и да е бутон или натискането

на бутон 13 предизвиква  активиране на маркирания канал. Номерът на
активния канал  се показва в дисплея.

4.    Изтриване на  записана канална  група  става  след  като  същата  се маркира  с

бутон 11 и  се изтрива с  бутон 12 .

1.4.  Настройване на часовника

1.   Бутон 16 се натиска за повече от 2 секунди.  Първата цифра от дясно за
показанието на часовника се маркира с черно поле.

2.   С един от цифровите бутони 1 до 10 тази цифра може да бъде

презаписана, респективно да бъде потвърдена с бутон 11 .

След това  се маркира с черно поле следващата цифра, която може да бъде записана или
потвърдена, както е описано по-горе

3.    Когато всички цифри са записани, чрез повторно натискане на бутон 16
часовникът се  стартира на точната секунда                      .

Допустимо е задаване на стойности от 00:00 до 23:59, други стойности биват игнорирани,
преди това показваното време не се променя.

1. 5.   Настройване силата на звука

С бутон 18 силата на звука може да бъде променяна в две степени в съответствие с

показанието в дисплея. При това           означава  намалена и             показва пълна сила на
звука.
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2. Работа

2. 1.      Посока локомотивен машинист MESA  влаков диспечер Z Ǖ V
При нормални обстоятелства локомотивният машинист осъществява радиовръзка  при
наличие на свободен канал (символ ►◄ се вижда в дисплея).

2.1.1. Открито повикване

Снема се слушалката и се натиска бутон 28 ; в дисплея се показва пиктограмата.
Когато в дисплея се появи символът за излъчване на приемо-предавателя може да се
направи съобщението.
В случая връзката е еднопосочна. Локомотивният машинист я прекъсва с поставяне на

слушалката или натискане на бутон 36 .
Ако влаковият диспечер отговори веднага на откритото повикване, е възможно
провеждане на селективен разговор, който се чува само от влаковия диспечер и
локомотивния машинист.
Селективен разговор между локомотивен машинист и влаков диспечер може да бъде
прекъснат принудително от:

 аварийно повикване от локомотив
 спешно групово повикване от дежурен ръководител.

2.1.2.   Предаване на кодирано съобщение
Локомотивният машинист има възможност да предава към влаков диспечер 9 кодирани
съобщения, бе да е необходимо провеждане на разговор. Значението на съобщенията е
посочено в Приложение № 4 .
Натиска се съответстващият на съобщението бутон от 1 до 9 (пиктограмата на

съобщението се появява в дисплея) и бутон 28 .  Угасването на пиктограмата от
дисплея е знак, че съобщението е получено от влаковия диспечер. Неизпратено (напр.
при зает канал), респективно неполучено съобщение може да бъде  изтрито  с бутон 36

.
Особено значение има съобщението “тест”: то позволява на локомотивния машинист да
направи функционална проверка на бордовата радиостанция и наличието на радиовръзка
към влаковия диспечер, без да смущава неговата работа.

2.2. Посока  влаков диспечер ZÜV  локомотивен машинист  MESA

2.2.1. Отговор на общо повикване
Общото повикване от влаков диспечер се приема от всички локомотиви в диспечерския
кръг.
Общото повикване се чува във високоговорителя; паралелно в дисплея се появява

пиктограмата , което е указание, че същото е от влаков диспечер.
Ако в направеното съобщение има искане определен влак, респ. локомотивен машинист,
да се обади за разговор, виканият локомотивен  машинист трябва да  вдигне слушалката
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и да натисне бутон 28 . Изградената радиовръзка е селективна и се чува само от
влаков диспечер и съответния машинист.

2.2.2. Отговор на получена команда
Кодирана заповед или указание под формата на пиктограма може да  бъде изпратена от
влаковия диспечер само до точно определен влак, респективно локомотив. Значението на
кодираните команди е отразено в Приложение № 4.
Командата се получава в дисплея на пулта със съответстващата й пиктограма, която мига

на  смени със символа за влаков диспечер . Във високоговорителя се чува сигнал за
внимание. Получаването на кодирана команда трябва задължително да бъде
потвърдено от локомотивния машинист. Потвърждаването (квитирането) може да
бъде извършено устно и автоматично:

 автоматично квитиране става чрез натискане на бутон 28 ;

 устно квитиране става чрез сваляне на слушалката и натискане на бутон 28 , след
което може да се проведе разговор с влаковия диспечер.

Команда  за  разговор може да бъде квитирана само чрез провеждане на разговор.

2.3. Посока локомотивен машинист MESA  дежурен ръководител FADA

2.3.1. Открито повикване
Локомотивният машинист може да се свърже само с този дежурен ръководител,  в
чийто обхват на стационарна радиостанция се намира в момента на движение в участъка.

Снема се слушалката и се натиска бутон 27 ; в дисплея се показва пиктограмата.
Когато в дисплея се появи символът за излъчване на приемо-предавателя може да се
направи съобщението.
В случая връзката е еднопосочна. Локомотивният машинист я прекъсва с поставяне на

слушалката или натискане на бутон 36 .
Ако дежурният ръководител  отговори веднага на откритото повикване, е възможно
провеждане на селективен разговор.

2.4. Посока дежурен ръководител FADA  локомотивен машинист MESA

2.4.1.   Отговор на повикване от дежурен ръководител
Дежурният ръководител има възможност да осъществи разговорна връзка с
локомотивния машинист чрез:
– групово повикване и
– спешно групово повикване,
които при локомотивния машинист са с еднаква индикация и локомотивният машинист
отговаря по един и същ начин.
Отговорът става по следния начин:
Когато дежурен ръководител осъществи едно от посочените по-горе повиквания в

дисплея на MESA се появи символът за дежурен ръководител и във
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високоговорителя се прослуша съобщението на дежурния ръководител. Локомотивният

машинист може да снеме слушалката и след натискане на бутона 27 да проведе
двупосочен селективен разговор, който се чува само от локомотивния машинист и
дежурния ръководител.
Селективен разговор с дежурен ръководител може да бъде прекъснат принудително от:
 аварийно повикване от друг 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 влаков диспечер.

2.4.2. Отговор на команда от дежурен ръководител
Дежурен ръководител може да предаде кодирана команда или указание към
локомотивен машинист само при условие, че същият се намира в обхвата на действие на
стационарната радиостанция, към която той самият е свързан. Получаването на кодирана
команда или указание от дежурен ръководител е аналогично на получаваните  от влаков
диспечер. Разликата е в това, че при индикацията на подателя на командата в дисплея се

появява символът за дежурен ръководител , вместо  на влаков диспечер .

Квитирането на  командата става автоматично чрез натискане на бутона 27 , след
което сигналът за внимание и  пиктограмата в дисплея изчезват. Натискане на бутона 27

след снемане на слушалката предизвиква изграждане на двупосочна разговорна

връзка с дежурен ръководител (устно квитиране).  Команда за разговор се квитира
сам устно с установяване на разговорна връзка с дежурен ръководител (т.2.3.1.).

2.5. Аварийно повикване

2.4.1.  Излъчване на аварийно съобщение
Локомотивният машинист има възможност да предаде аварийно съобщение без наличие
на свободен канал. Аварийното повикване е еднопосочна връзка. То се задейства с

натискане на червения бутон 26 и снемане на слушалката. Пиктограмата се
появява в дисплея.  Локомотивният машинист може веднага да направи съобщението.
Аварийното повикване се чува от влаков диспечер, дежурен ръководител, в чийто обхват
се намира локомотивът, и от локомитивните машинисти, намиращи се в обхвата на
въздействие на същата стационарна радиостанция. Аварийно повикване от локомотив
има пълен приоритет и прекъсва всички съществуващи връзки, поради което се
допуска използването му  само в критични ситуации, застрашаващи безопасността
на движение.
Аварийното повикване  завършва автоматично след 20 секунди или чрез отговор от
страна на влаков диспечер или дежурен ръководител.

2.5.2. Приемане на аварийно повикване
Приемането на аварийно повикване от друг локомотив се регистрира чрез мигаща

пиктограма в дисплея и прослушване на съобщението с пълна сила във
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високоговорителя на фона на специфичния тон за аварийно повикване. Не е възможно
изключването му. В общия случай не е необходим  отговор от локомотивен машинист..

2.6. Връзка   MESA  MESA
Връзката локомотив  локомотив е симплексна, поради което трябва строго да се
спазва реда за приемане и  предаване.  Съобщението на викащия локомотив се приема от
всички локомотиви, намиращи се в обхвата на въздействие на стационарната
радиостанция, чрез която се осъществява връзката.
Повикването MESA MESA може да се осъществи при наличие на символа за
свободен канал в дисплея. Снема се телефонната слушалка и се натиска бутон 33

. В дисплея се появява мигаща същата пиктограма. Натиска се контактът от
вътрешната страна на слушалката (тангентата), при което в дисплея се появява символ за

предавателя . Когато пиктограмата престане да мига, може да се прави
съобщението (при постоянно натискане на тангентата). След завършване на
съобщението контактът трябва да се пусне, за да може да се освободи каналът за
отговор от насрещния локомотив. При това положение пиктограмата отново мига. При
отговор от някой друг локомотив пиктограмата  преминава в постоянно светеща. За да
може да се отговори, трябва да се изчака завършване на насрещното съобщение и
освобождаване на канала, натиска се контактът на  слушалката и при преминаване на
пиктограмата в постоянно светеща, може да се говори и т.н.  Завършване на разговора

става с поставяне на слушалката или натискане на бутон 36 .
Изградена връзка MESA MESA може да бъде прекъсната принудително от:
 общо повикване от влаков диспечер
 спешно групово повикване от дежурен ръководител
 аварийно повикване от друг локомотив, намиращ се в района на покритие на

стационарната радиостанция
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3. Разположение на обслужващите елементи върху пулта

Значение на бутоните:

1 до 10 Съобщения и
задаване на цифри

11 “Прелистване” 29 Повикване
12 Изтриване на каналната група 30 Смяна на обхвата
13 Канал 31 Подстанция
14 Свързване с телефон от ЖАТЦ 32 Началник влак
15 Номер на влака 33 Локомотивен машинист
16 Часовник 34 Лок-лок (кабелна връзка)
17 Вкл. на обслужващия пулт 35 Озвучаване на композицията
18 Сила на звука 36 Изтриване
19 свободно 37 Дисплей
20 Enter 38 Пиктограма
21 Участъкова радиовръзка 39 Показание за включен предавател
22 Гарова радиовръзка 40 Знак за свободен канал
23 Маневрен режим 41 Сила на звука
24 Говор 42 Режим на работа
25 Превключване на системата 43 Номер на влака
26 Аварийно повикване 44 Номер на каналната група
27 Дежурен ръководител
28 Влаков диспечер


