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БЕЗОПАСНОСТ

ирма “БАЛКАН-САСТ” ЕООД е 
дъщерно дружество на АЖД 
Прага - една от водещите фир-
ми в Европа за производство на 

системи и устройства за безопасност в 
жп и автомобилния транспорт и метро-
политена. Основният предмет на дей-
ност на БАЛКАН-САСТ е проектиране, 
производство, монтаж и сервиз на сис-
теми за безопасност в жп транспорта. 
През 2006 фирмата проектира, произ-
веде и монтира за експлоатация в ДП 
НКЖИ първото в България автоматич-
но прелезно устройство, базирано на 
релейна логика, отговарящо на ТС-ЖИ 
002-2005. Днес тя предлага първото у 
нас автоматично прелезно устройство 
АПУ от ново поколение, в което релей-
ната логика е заменена напълно от ин-
дустриален микроконтролер с интег-
рирано ниво на сигурност SIL 3.
След създаването си, през 2004, фир-
мата започна работа по създаването 
и развитието на гамата автоматични 
прелезни устройства (АПУ) изграде-
ни на базата на принципите и филосо-
фията за безопасно поведение на съ-
ществуващите в ДП НКЖИ АПУ с бло-
кова схема показана на фиг. 1.

Още в процеса на работа през 2005 
възникнаха допълнителни изисква-
ния:
● Работа с броячи на оси (БО).
● Сигнализиране водачите на МПС с 
луннобяла мигаща (трета) светлина.
● Използване на нов тип лампа 
12В/20/20Вт за шосейните сигнали, 
покриващи светотехническите норми.
● Табло за далечна информация 
(ТДИ) с увеличен брой информации.
● Нова по-надеждна система за за-
хранване, включително с необслужва-
ема акумулаторна батерия (АБ). 

Релейните схеми бяха адаптирани за 
работа с БО, но релейното управление 
и контрола на нишките на новия тип 
лампи се оказаха неефективни. Нало-
жи се създаването на нов микропро-
цесорен модул за управление и кон-

трол. Той е основен градивен елемент 
на Блок електронен (БЕ), под наиме-
нованието “Универсална платка за уп-
равление на сигнали” (УПУС). Въвеж-
дането на БЕ доведе до съкращаване 
на релейната логика, от която отпад-
наха част от релетата.
Модулът УПУС има следните характе-
ристики:

● Модерна елемента ба-
за – микроконтролер PIC.
● Управлява и контро-
лира две двунишкови 
лампи едновременно.
● Поддържа два ти-
па лампи – 20V/7/7 Вт и 
12V/20/20 Вт.
● Осигурява плавен 
старт на запалването на 
лампата.
● Допуска обвръзка с ре-
лейна логика.

Модулът УПУС предлага и вариант за 
вграждане в съществуващи АПУ, на-
речен “Блок за управление на бяла 
мигаща светлина” (БУБМ).

За замяна на късите електрони релсо-
ви вериги (КЕРВ), използвани в стари-
те системи, беше създаден точков пъ-
тен датчик ДП-2 (фиг. 2). Той е съста-
вен от сензор, който се монтира към 
релсата с помощта на носач, и блок 
електронен БЕ, в трансформаторна 
кутия ТК до жп линията.
ДП-2 има следните характеристики:
● Ползва модерна елемента база – 
микроконтролер PIC.
● Активен контрол в реално време на 
монтажа на сензора спрямо релсата, 
целостта на обвръзката със сензора 
и работоспособността на цялото ус-
тройство.
● Функционална и електрическа съв-
местимост с КЕРВ.
● Приложим е за релси тип S49 и 
UIC60.
● Не допуска спиране на подвижен 
състав върху сензора.
ДП-2 е монтиран в експлоатация на 
прелеза 51+114 Съединение - Пана-
гюрище през 2006.
Таблото за далечна информация 
(ТДИ) беше създадено по нова без-
контактна микропроцесорна схема, 
реализираща обратна съвместимост 
със съществуващите АПУ и позволя-
ваща разширяване на функционал-
ността в бъдеще.
ТДИ има следните характеристики:
● Модерна елемента база – микро-
контролер PIC. 
● Безконтактна галванично отделена 
входно-изходна схема за управление 
и контрол.
● Двуредов текстов LCD дисплей и 
LED индикация.
● Обратна съвместимост със същест-
вуващите АПУ.
● Възможност за разширяване на 
функционалността.
За контрол на състоянието на АБ слу-
жи блок защита батерия (БЗБ). Схема 
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● Нова оптимизирана конструкция на 
сензора и носача.
За работа със светодиоди LED и об-
връзка с контролер, модулът УПУС бе-
ше усъвършенстван до версия УПУС2 
със следните подобрения:
● Нов мощен микроконтролер dsPIC.
● Запазена обратна съвместимост с 
УПУС.

● Възможност за управление и кон-
трол на лампи и светодиоди LED.
● Възможност за честотно управле-
ние и обвръзка с контролер.
● Прецизно регулиране на параме-
трите.

Като алтернатива на лампата 12В/20/
20Вт на шосейните сигнали беше съз-
даден светодиоден LED модул, оком-
плектован със съответните LED драй-
вери. Характеристиките му са:
● Два независими LED кръга, съот-
ветстващи на нишките в лампата.
● Предвиден е за управление и кон-
трол от УПУС2. 
● Ниска консумация и висока надежд-
ност спрямо лампата.
● Покрива светотехническите норми.
Нова версия е и Блокът за защита 
на батерията. В БЗБ, версия 3, кому-
тиращият елемент не е външен, а е 
вграден в новия по-голям корпус на 
БЗБ. 

Създаден беше нов комуникационен 
модул CDM за модемна обвръзка на 
АПУ с ТДИ. Характеристиките му са:
● Мощен микроконтролер dsPIC.
● Интегриран кабелен модем или 
свързване към външен оптичен мо-
дем.
● Възможност за обвръзка с релейна 
логика или контролер.

● Възможност за предаване на диаг-
ностична информация към ТДИ.
Работи се по безконтактен модул за 
управление и контрол на бариерни 
механизми (БМ), позволяващ обвръз-
ка с микроконтролер със следните ха-
рактеристики:
●  Мощен микроконтро-
лер dsPIC.
● Управление и контрол 
на два БМ.
● Защита по ток и напре-
жение.
● Гъвкав алгоритъм за 
управление.
● Възможност за об-
връзка с релейна логика 
или контролер.
За обвръзка и контрол на състояние-
то на сензора PWS се работи по модул 
Csensor със следните характеристики:
● Мощен микроконтролер dsPIC.
● Възможност за работа с два сензо-
ра PWS.

● Броене на колооси.
● Отчитане на скорост и изчисляване 
на изравнителен интервал.
● Възможност за обвръзка с релейна 
логика или контролер.
Блоковата схема на новата систе-
ма автоматично прелезно устройство 
АПУ-К е показана на фиг. 4.
АПУ-К е изпълнено в 19” статив, зае-
майки само част от него. Запазено е 
разположението на репартитора за 
обвръзка с външни съоръжения. Въз-
можна е и по-компактна реализация в 
подходящ шкаф.
Очаква се, през 2011, АПУ-К да полу-
чи разрешение за провеждане на екс-
плоатационни изпитания в ДП НКЖИ.
За изминалите шест години Балкан 
САСТ  въведе в експлоатация в ДП 
НКЖИ пет иновации в областта на 
АПУ, една е в експлоатационни изпи-
тания, четири очакват разрешение за 
експлоатационни изпитания с АПУ-К, 
а три са все още на ниво прототип.
Използването на контролер вместо ре-
лейна логика в АПУ открива възмож-
ност същото да се приложи и при ре-
лейните гарови централизации. Това 
ще позволи замяна на остарелите ре-
лейни групи, запазвайки функционал-
ността на системата. То би дало и въз-
можност за модерна компютърна визу-
ализация и управление от Touch-screen 
LCD дисплей, вместо от съществува-
щите остарели пулт-манипулатори.
Освен технически, иновациите биват 
и функционални. Ако се използват ця-
лостно техническите възможности на 
АПУ-К, може значително да се нама-

ли и фиксира на определена стойност 
(например 30 сек.) времето, през ко-
ето АПУ е затворено. Допълнител-
но може да бъде поставена светлин-
на табела отброяваща времето, оста-
ващо до преминаването на влака, по-
добно на светофарните уредби в гра-
довете, което би повишило безопас-
ността. Разбира се, в момента, подоб-
на иновация изисква промяна в нор-
мативната уредба.
Балкан САСТ ще продължи да пред-
лага иновации в областта на АПУ и 
осигурителната техника за железни-
ците и метрополитена. Това е начинът 
да утвърди лидерската си позиция в 
България. ■
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