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ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ 

Комуникационно таблото за далечна информация КТДИ е система 

изпълняваща зададените в ТС ЖИ-002-2005 изисквания за функционалност на ТДИ, 

включително: 

- Подаване на светлинна и звукова индикация за състоянието на АПУ към 

дежурния ръководител в съседната гара или прелезопазача. 

- Дистанционно отваряне на прелеза при подадена команда от дежурния 

ръководител или прелезопазача. 

 Комплекта апаратура КТДИ се състои от две части, които осъществяват безопасно 

прехвърляне на дискретната информация по комуникационен канал: 

– Комуникационен интерфейс за автоматични прелезни устройства КИАПУ, 

намиращ се в АПУ. 

– Табло за далечна информация с логически контролер ТДИЛК, логически 

контролер в шкаф и КТДИ-пулт, намиращ се в съседна гара или при 

прелезопазача.  

КТДИ е предназначено за модернизация* на съществуващи релейни ЖП 

прелези в мрежата на ДП „НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ „ЖЕЛЕЗОПЪТНА 

ИНФРАСТРУКТУРА“”, работещи по меден кабел за работа по комуникационен канал 

(оптика). Модернизацията се извършва чрез преустройство на АПУ - обвръзка на 

комуникационният интерфейс към релета от АПУ. 

КТДИ е система изградена от компоненти с висока надеждност и високо качество, 

произведени в ЕС. Основния градивен елементи – безопасният PLC е 100% произведен в 

Германия.  

 

 

 

 

 

 

  

*Модернизация - усъвършенстване и съобразяване със съвременните изисквания, посредством прилагане на най-

новите технологии. Частична замяна на елементи от съоръжение с нови, целяща разширяване на функционалността му и/или 

подобряване на отделни технически характеристики. 
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СИСТЕМНА АРХИТЕКТУРА  

КТДИ е базирано на технологията SafetyBridge, която e индустриално мрежово 

решение за безопасност от Phoenix Contact (Фигура 1). Включва стандартни 

програмируеми логически контролери PLC (със зелен цвят), свързани по Ethernet мрежа, 

разширени с безопасни логически и входно/изходни модули (с жълт цвят).   

 
Фигура 1 

Безопасната логика (програма) се конфигурира (програмира) отделно от логиката 

(програмата) на стандартния PLC, който инициализира системата и осъществява 

комуникацията. Безопасната програма се изпълнява от безопасния логически модул 

LPSDO V2, който следи за работоспособността на всички входно/изходни модули 

свързани към него.  

Безопасната комуникация е реализирана между децентрализираните безопасни 

входно/изходни модули на ниво протокол. Допуска работа с различни среди за 

комуникация – мед, оптика, безжична или виртуална.  
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СОФТУЕРНА КОНФИГУРАЦИЯ  
Софтуерът SAFECONF се използва за конфигуриране на функциите при TRISAFE и 

SafetyBridge. Притежават сертификат за ниво на безопасност SIL3.  Конфигурацията се 

извършва визуално, само с няколко щраквания на мишката. Позволява да се 

параметризират входно/изходните модули и да се създаде функционалната логика.  

Логиката се кодира като функционални блок диаграми FBD, които съответстват на 

логически операции. Безопасните функции са маркирани със жълт цвят. 

SAFECONF включва гъвкавост при работа с функционални блокове, интегриран 

процес на потвърждаване, автоматично проверява правилното свързване на модулните 

връзки и целостта на сигналните линии. 

За премахване на непълни настройки и пропуските при конфигурацията на 

хардуера  е въведен тестов режим в SAFECONF (Фигура 2). Позволява да се въвеждат 

специфични (тестови) данни, като същевременно се проверява валидността на 

конфигурацията. 

 
Фигура 2 

В режим на симулация е възможна проверка на функционалността и безопасността 

на логиката. Проверяват се ситуациите за възникване на грешка и се наблюдава 

поведението на логиката за безопасност при грешка. 

 Конфигурацията (програмата) е заключена в паметта на PLC с парола. Така се 

предотвратява нерегламентиран достъп и неоторизирана промяна.  
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ХАРДУЕРНА КОНФИГУРАЦИЯ 
Входно/изходните модули при Safetybridge (Фигура 3) са предназначени за 

контрол на контактни сензори и управление на електромеханични изпълнителни 

елемент (контактори или релета), работещи с номинално напрежение 24V DC.  

Тази особеност прави КТДИ директно съвместимо (без необходимост от междинен 

интерфейс) с релейната логика в съществуващите АПУ. Дава възможност за интегриране 

на КТДИ към АПУ, посредством преустройство и обвързване към конкретни контакти и 

бобини на първокласни релета от АПУ. 

 

 
Фигура 3 

ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ  
- Захранващо напрежение: 24 V DC (19.2 V DC ... 30 V DC) 

- Работна температура: -25 °C до +55 °C (-40 °C до +60 °C) 

- Номинално изходно напрежение: 24 V DC 

- Максимален изходен ток на канал: 2 A 

- Максимален изходен ток общ: 6 A до 50 °C (4 A  над 50 °C ) 

- Напрежение на логически вход: 24 V DC (-3 V DC ... 30 V DC) 

o Логическа "0" : -3 V DC ... 5 V DC 

o Логическа "1" :  11 V DC ... 30 V DC 

o Типичен ток: 4.2 mA (при 24 V) 

- Максимална дължина на оптичната линия: 38 km 

- Защита на корпуса: IP20 

- Средно време между отказите MTBF: 313 126 часа (Комуникационен контролер 

при 55°C, 100% натоварване) 

- Средно време до опасен отказ MTTFd: 100 години (Безопасен логически модул) 

- Време за начална инициализация: до 40 сек. 

 

СЕРТИФИКАТИ 
Технологията SafetyBridge притежава сертификати за ниво на безопасност SIL3 на 

хардуера и софтуера (Приложение 2, Приложение 3 и Приложение 4).  



 
 
OLST.EU 

Online Laboratory for Signaling Technologies 
 

КОМУНИКАЦИОННО ТАБЛО ЗА ДАЛЕЧНА ИНФОРМАЦИЯ /КТДИ/  

ТЕХНИЧЕСКО ОПИСАНИЕ Ver.: 1.00 / 09.2019 г. 

  7 / 22 

 

УСТРОЙСТВО И РАБОТА  

КТДИ е разработено да замени съществуващите ТДИ в релейни АПУ. Изградено е 

с индустриални безопасни PLC, притежаващи комуникационни възможности.  

Предвидена е допълнителна възможност за обвръзка с гара по комуникационен канал - 

транслиране на състоянията на релета УАПУ и УБС. Въведен е иновативен контрол за 

работоспособността на бутон БДО, при изпълнение на контролируемата командата за 

далечно отваряне. Ел. схемите на КТДИ са дадени в Приложение 1. 

КТДИ (Фигура 4) осъществява безопасна комуникация между АПУ и ТДИ по 

стандартна Ethernet мрежа, ползваща оптична преносна среда. Съставено е от 

програмируеми логически контролери PLC (1 и 4), които комуникират посредством 

оптичен преобразувател (3) по оптично едномодово влакно (2) и Комуникационно табло 

за далечна информация – пулт (5).  

Комуникационен интерфейс за автоматични прелезни устройства КИАПУ (1) се 

намира в АПУ и е обвързан с релейната логика на прелеза.  

Логически контролер (4) ТДИЛК, се намира в гарата, Комуникационно табло за 

далечна информация-пулт (5) с се намира при дежурния ръководител/прелезопазача.  

 

 

 

 

 

 

 

 

КТДИ изпълнява изисквания за функционалност на ТДИ зададени в ТС ЖИ-002-2005: 
4.2.5. Апаратурата на АПУ трябва да бъде пригодена за работа с ТДИ, разположено 

при дежурния ръководител движение в една от двете съседни гари или при 

прелезопазача, както следва: 

4.2.5.1. За преносна среда трябва да се ползва двупроводна кабелна, въздушна 

или оптична линия. 

4.2.5.2. Апаратурата на АПУ трябва да подава телеинформация чрез ТДИ за: 

- незадействано АПУ - зелена постоянна светлина; 

- незадействано АПУ и наличие на неизправност - зелена мигаща светлина; 

- задействано АПУ - червена постоянна светлина; 

- наличие на повреда в АПУ - червена мигаща светлина; 

- отворен с БДО (бутон за далечно отваряне) прелез - бяла постоянна 

светлина; 

- отворен с БДО прелез и наличие на неизправност или повреда - бяла мигаща 

светлина. 

4.2.5.3. Апаратурата на АПУ трябва да дава възможност за дистанционно 

отваряне на прелеза чрез контролнруема команда от ТДИ. 

4.2.5.5. Апаратурата на АПУ е повредена в следните случаи: 

- липса на захранване за АПУ или прекъсната двупроводна линия към ТДИ; 

АПУ 

КИАПУ ОП 

Out  In 
Гара 

ОП ТДИЛК КТДИ-
ПУЛТ 

5 

2 

4 1 3 

Фигура 4 
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Апаратурата на КИАПУ е 

монтирана върху панел с размери 

350х350мм (Фигура 5), който е част от 

табло, но може да се използва 

самостоятелно.  

КИАПУ чете информацията от 

АПУ посредством входен модул, 

обвързан към фронтови контакти на 

релета ШСР, ПИР,  НИР, БДОР и УБС. 

Декодират се следните шест режима в 

зависимост от състоянието на АПУ, 

дадени в Таблица 1. 

Четенето на информацията е 

високоотговорно. Декодирането на 

състоянието се извършва от безопасна 

логика, конфигурирана в контролера. 

Получения резултат е с максимална степен на достоверност.  Информацията за 

състоянието се предава безопасно към гаровия комплект, където се визуализира.   

Таблица 1 

 

 

 

 

 

 

Допълнително се следи фактическото положение на реле БДОР. Според него се 

формира обратната информация от АПУ.  

В КИАПУ е предвиден  бутон нормализиране на действието НД за принудително, 

ръчно активиране на БДОР, който е достъпен за механика. Бутон НД не е обвързан с 

логиката на КТДИ. Служи за осигуряване на обратна съвместимост с функционалността 

на релейните схеми при повечето АПУ. Манипулациите с него въздействат върху 

релейната част на АПУ и не са част от алгоритъма на работа на КТДИ.  

  

 Вход Изход 

Състояние на АПУ ШСР ПИР НИР БДОР 

1. Отворен 1 1 1 0 

2. Затворен 0 1 Х 0 

3. Неизправност 1 1 0 0 

4. Повреда Х 0 Х 0 

5. Далечно отваряне - нормално 1 AND = 1 1 

6. Далечно отваряне - повреда 1 AND = 0 1 

Фигура 5 
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Апаратурата на ТДИЛК (Фигура 6) е разположена в метално табло с размери 

400х400х210. Ключалката на таблото е оборудвана с механизъм за поставяне на пломба. 

ТДИЛК комуникира с КИАПУ и визуализира състоянието на АПУ върху KТДИ-пулт.  

 

Фигура 6 

Логиката за светлинна индикация и звукова сигнализация е реализирана като 

безопасна конфигурация в безопасния PLC. В KТДИ-пулт (кутия с габарити 200х200х100 – 

Фигура 7) се намират само бутоните, светодиодните индикатори, електро-механичния 

брояч и зумерът. 

 

Фигура 7 

 

 

 



 
 
OLST.EU 

Online Laboratory for Signaling Technologies 
 

КОМУНИКАЦИОННО ТАБЛО ЗА ДАЛЕЧНА ИНФОРМАЦИЯ /КТДИ/  

ТЕХНИЧЕСКО ОПИСАНИЕ Ver.: 1.00 / 09.2019 г. 

  10 / 22 

 

Предават се следните информации (Таблица 2), аналогични на тези при 

намиращите се в експлоатация конвенционални ТДИ: 

Таблица 2 

№ Състояние на прелеза Състояние на KТДИ-пулт 

1.  Отворен, изправен. Свети зелен светодиод ЗС. При преминаване в това 

състояние кратковременно (3 s) звъни зумер. 

2.  Затворен, изправен. Свети червен светодиод ЧС. При преминаване в 

това състояние кратковременно (3 s) звъни зумер. 

3.  Отворен, неизправност. В пулсиращ (мигащ) режим свети зелен светодиод 

ЗС. При преминаване в това състояние 

продължително звъни зумер, който се изключва с 

помощния бутон ПБ. 

4.  Повреда. В пулсиращ (мигащ) режим свети червен светодиод 

ЧС. При преминаване в това състояние 

продължително звъни зумер, който се изключва с 

помощния бутон ПБ. 

5.  Задействане с бутон БДО без 

повреда или неизправност. 

Свети бял светодиод БС. 

6.  Задействане с бутон БДО при 

повреда или неизправност – не 

достигнали крайно горно 

положение греди (при АПУ). 

В пулсиращ (мигащ) режим свети бял светодиод. 

При преминаване в това състояние пулсиращо 

звъни зумер, който се изключва с помощния бутон 

ПБ. 

7.  Задействане с бутон БДО. Не 

задействане на ШСР в прелеза 

при натискане на БДО. 

Липсва индикация. При преминаване в това 

състояние пулсиращо звъни зумер, който се 

изключва с помощния бутон ПБ. 

8.  Прекъсване на захранването 

или комуникацията (повреда 

на КТДИ). 

Липсва индикация. Липсва звукова сигнализация. 

Релета свързани към изходите на КТДИ - УБС, УАПУ 

и БДОР са отпаднали. 

 

Състояние 8 от Таблица 2 е специфично, ново състояние, произтичащо от 

особеностите на технологията и реакцията на безопасния PLC при повреда. 
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СПЕЦИФИЧНИ ТЕХНИЧЕСКИ РЕШЕНИЯ  

КТДИ, като хардуер е конструирано, съгласно препоръките на производителя, 

посочени в документацията на системата SafetyBridge. Приложените специфични 

технически решения са свързани с необходимостта от цялостно безопасно поведение на 

системата.  

КТДИ притежава безопасно поведение, което се изразява в изключване на 

изходите при неработоспособност - например: прекъсната комуникация. 

КТДИ е проектирано и конфигурирано да покрива базовата функционалност на 

съществуващите ТДИ, описана в ТС ЖИ-002-2005.  

 Добавени са специфични състояния и индикация, свързани с особеностите на 

технологията и наличието на комуникация: 

 При стартиране на системата се изпълнява режим на начална инициализация. 

 При активиране на далечно отваряне с контролируема команда от бутон БДО е 

въведена иновативна функционална проверка на работоспособността на бутона. 

Резултата от проверката се визуализира като осветление на самия бутон БДО. 

 Логиката за светлинна индикация и звукова сигнализация на КТДИ е реализирана 

като безопасна конфигурация в безопасния PLC. При неработоспособност на 

системата, KТДИ-пулт остава неосветено, без звукова сигнализация. 

 При прекъсване на комуникацията системата се опитва автоматично да 

възстанови връзката през интервал от 10 сек.  

 При стартиране на системата или възстановяване прекъсната връзка, състоянието 

на бутон БДО не се възприема и изпълнява директно. Системата очаква пълен 

цикъл на функционална проверка за работоспособност на бутона.  

 Транслирането на информацията за обвръзка на релета УБС и УАПУ е „прозрачно“ 

– изхода е активен при задействан фронтов контакт, свързан към входа. 

 Активирането на бутон БДО се игнорира при състояние на АПУ „Отворен“ или 

„Отворен, неизправност“. Командата се изпълнява при преминаване на АПУ в 

състояние „Затворен“ или „Повреда“. 

 След изпълнение на команда за далечно отваряне се контролира фактическото 

състояние на релета БДОР, ПИР, НИР и ШСР, спрямо които се визуализира 

индикация на КТДИ-пулт.  

 Предвиден е изход  „Работоспособност“, даващ информация за изправността на 

системата и наличието на комуникация. 
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ВИСОКООТГОВОРНО ЧЕТЕНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ 

Входния модул на КТДИ чете състоянието на фронтови контакти на първокласни 

релета от АПУ, посредством тактови импулси. Противофазните тактови импулси UТ1 и 

UT2 (Фигура 8) се генерират от входния модул и се контролират хардуерно. Използва се 

препоръчаната от производителя схема. 

 
Фигура 8                                                                  Фигура 9 

При едноканално четене на фронтов контакт на първокласно реле с тактов сигнал 

UT1 се гарантира достоверността на информацията. Разпознава се късо съединение 

между вход и захранване положителен/отрицателен полюс или между вход и вериги 

работещи с тактов сигнал UT2. 

Високоотговорно в едноканален режим се чете информацията от фронтови 

контакти на релета ШСР, ПИР, НИР и БДОР.  

За предпазване от късо съединение в свързващия кабел между входния модул на 

контролера и фронтовите контакти на първокласните релета се прилага двуканален 

режим на четене. Два фронтови контакта от едно реле се четат едновременно от два 

входа на модула, посредством тактови импулси UТ1 и UT2 (Фигура 9). Допълнително 

двата входа са конфигурирани хардуерно да сравнят еквивалентността на получената 

информация. Това дава възможност двата хардуерни входа да се интерпретират от 

софтуера, като един с общо логическо състояние Bit (Фигура 10 и 11). 

 

 

Високоотговорно в двуканален режим се чете информацията от фронтови 

контакти на релета УБС и УАПУ. 

За четене не непървокласен елемент (бутон БДО) е се прилага двуканална 

интерфейсна схема, свързана към NO и NC контакти на бутона с тактови импулси UT1 и 

UT2. Тази схема следи целостта на веригите на обвръзка и разпознава късо във веригите. 

Дава възможност за допълнителна функционална проверка на работоспособността 

бутона, която се извършва от софтуера. 

  

Фигура 11 Фигура 10 
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ФУНКЦИОНАЛНА ПРОВЕРКА НА РАБОТОСПОСОБНОСТТА НА БУТОН БДО 

В КТДИ високо отговорната функция, изискваща безопасност е активиране на 

далечно отваряне с контролируема команда от бутон БДО. За целта е въведена 

иновативна проверка на работоспособността на бутон БДО. Резултата от нея се 

визуализира като осветление на самия бутон БДО. 

В индустриалната автоматизация бутона EmergencyStop (E-Stop) притежава 

функционалност подобна на БДО (Фигура 13) и по аналогичен начин е реализирана 

схемата на обвръзка на БДО в КТДИ. 

 

 

 

За осъществяване на функционален контрол на БДО се прилага комбинация от 

хардуер и софтуер. Хардуерно се конфигурират два входни канала за четене на 

нормално отворен NO и нормално затворен NC контакт на бутона БДО, съответно с 

тактови поредици UT1 и UT2.  

От входовете информацията постъпва на софтуерен функционален блок 

Антивалентност (Фигура 12). Този блок проследява преминаването на бутона от 

състояние отпуснат, през състояние неопределен в състояние задействан. Следи за 

спазване на предварително зададеното време за неопределеност (преминаване между 

състоянията - в случая 0.2 сек.). При правилно проследяване и липса на отклонения се 

разрешава активиране. Изходът на функцията се активира (логическа единица) и 

изходът за грешка е в логическа 0. Изходът за грешка дава информация за 

„работоспособността“ на бутона. Неговото инверсно състояние се визуализира, като 

подсветка на бутон „БДО“. При работоспособен бутон подсветката е активна (БДО е 

осветен). 

 Функционалният блок е защитен от „противоповторност“ – при рестарт на 

системата със задействан бутон БДО, той се възприема като не активен (изгасено 

осветление на бутона). За активиране е необходимо отпускане и повторно задействане.  

Електромеханичния брояч за ползване на БДО не е свързан директно към бутона, 

а към изход на контролера, който го активира моментно (увеличава с единица, заедно 

със задействане на реле БДОР в АПУ) само при възприета манипулация. 

  

Фигура 13 Фигура 12 
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ПРЕДАВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОБВРЪЗКА НА АПУ С ГАРА 

КТДИ позволява пълна обвръзка на АПУ с гара само по комуникационен канал, 

при необходимост. Предвидена е възможност за предаване на състоянията на релета 

УБС и УАПУ по комуникационния канал между АПУ и гарата.  

 

Фигура 14 

Състоянието на фронтовите контакти на релетата УБС и УАПУ се чете 

високоотговорно, двуканално с тактови поредици UT1  и UT2  от входния модул. 

Резултата от двата канала се сравнява за еквивалентност хардуерно (софтуера вижда 

двата хардуерни канала като един логически вход 5.1 и 6.1 на Фигура 14) и се предава 

към Изходния модул, който се обвързва с бобината на съответното реле, по 

приложената схема. 

 

ИЗХОД ЗА КОНТРОЛ НА РАБОТОСПОСОБНОСТТА 

КТДИ притежава безопасен изход, който информира за наличие на активна 

комуникация между двете части на системата, респективно работоспособността на 

системата. Това позволява диагностика на състоянието на КТДИ и възможност за 

обвръзка с веригата за повреда в релейната схема на АПУ, с цел изпълнение на т. 4.2.5.5. 

от ТС ЖИ-002-2005. 
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РАЗПОЛОЖЕНИЕ И МОНТАЖ 
Апаратурата на комуникационния интерфейс КИАПУ се монтира по подходящ 

начин в АПУ. При необходимост за монтаж в шкаф е подходящо да се използва само 
панела с апаратурата. Обвързва се с контакти и бобини на релета от АПУ, чрез монтажни 
проводници, свързани към клемореда. Подава се захранване на съответните клеми. 
Подвежда се и се свързва оптичното влакно към оптичния преобразувател. 

Апаратурата на логическия контролер ТДИЛК се монтира в релейното 
помещение. Към оптичния преобразувател се подвежда и свързва оптика. Захранващото 
постоянно напрежение се подава на съответните клеми в ТДИЛК. 

Таблото за далечна информация KТДИ-пулт се монтира на подходящо място в 
помещението на дежурния ръководител, закрепенo в хоризонтално или вертикално 
положение. Кабелите от KТДИ-пулт се свързват на клемореда на ТДИЛК. 

За преустройството на конкретно АПУ се изготвя  и утвърждава работен проект, 
съдържащ чертежи и схеми, по които се извършва монтажа и обвръзка на КТДИ в АПУ и 
гарата. 

ЕКСПЛОАТАЦИЯ 
Апаратурата на КТДИ не изисква специално обслужване при нормална 

експлоатация. 
В случай на установена повреда, същата се отстранява в заводски условия. 

МАРКИРАНЕ 
Апаратурата е маркирана с табелка с номер на изделието, наименование и 

годината на производство. На местата за свързване на заземление има съответните 

знаци. 

ГАРАНЦИЯ НА СИСТЕМАТА 
 Фирмата производител предоставя стандартна гаранция от 24 месеца на 

предлаганото изделие. 
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