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БЪЛГАРИЯ 
 

Резюме: Рушенето на  влаково  имущество  от неконтролируеми  пътници, 
невъзможността да се следи  състоянието на целия влак са доста сериозни проблеми при 
експлоатацията на пътническите състави. След направена анкета се установи, че  сериозен 
процент от хората  ползващи железопътен транспорт смятат за положително 
поставянето на видеонаблюдение във влаковите състави на пътническите и бързи влакове. 
Това със сигурност ще повиши сигурността и  ще доведе до увеличаване на пътнико потока. 
От направените изследвания се установи, че поставянето на камери в последните серии  
пътнически вагони е технически възможно чрез използване на новите технологий. Чрез  
техните  софтуерни възможности може надеждно да се контролира режима на работана 
камерите в зависимост от времето за пътуване и престои на влака. Чрез поставянето на 
видеонаблюдението може да се следи и влаковия персонал за съвестно и качествено си 
изпълнение на задълженията. 
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При експлотацията на пътническите състави 
възникват редица проблеми по безопасността 
на пътуващите:   
1. Всички влакове не е възможно да се охра-
няват  
2. Не може постоянно да следи какво става в 
целия влаков състав 
3. Голямият пътнико поток във някои влакове 
създава  опасност от терористични атентати 
4. През нощта неконтролируеми пътници съз-
дават предпоставки за кражби и хулигански 
прояви 
5. Рушене на влаково имущество 
6. Кражба на влаково имущество по време на път 
и по време на престои в начални и крайни гари 
7. Грубо отношение към влаковия персонал от 
страна на пътниците без билет 
 Поради тези проблеми в пътническите вла-
кове редица пътуващи предпочитат да изпол-
зват друг вид транспорт.Направена анкета на 
гарите София, Пловдив, Перник, Чирпан и 
Стара Загора, Бургас установи че ползващите 
обществения транспорт смятат влака за 

несигурен превоз! Анализа на резултатите 
показа, че 75% от анкетираните смятам за 
положително поставянето на видеонаблю-
дение. в пътническите и бързи влакове.То би 
направило многократно по сигурно и 
безопасно пътуването им. 
Предвид на това и практиката на някой 
транспортни превозвачи проведохме изслед-
ване което показа че внедряването на видео-
наблюдение в влаковите състави е абсолютно 
възможна задача. Те обаче са изпълнени с 
различни видове вагони, които се различават 
по технически характеристи. 
Предвид на това се разгледа случая с най – 
масовото използваните и последно въведени в 
експлоатация : 
Серия 50522143  – 32 вагона 
Серия 50523143  – 22 вагона 
Серия 50522133 – 30 вагона 
Серия 50522145 – 27 вагона 
Серия 50523145 –  8 вагона 
Тенденцията е да внесат още вагони от този  
тип! Разгледаните типове могат да бъдат 
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генераторни и безгенераторни(да имат соб-
ствени генератор или не). Първия тип раз-
полагат с 2 броя акумулаторни батерии всяка по 
250 Аh. В разглежданите серии вагони серия 
2133 са безгенераторен тип и акумулаторната 
батерия се зарежда чрез локомотива на 
влаковия състав, посредством силова верига 
при напрежение 1,5kv.В електрическите кутии 
на тези вагони или на специално избрано място 
може да се помести апаратурата за видео 
наблюдение.Тя ще се състои от захранващ  
блок, DVR и охранителни камери. 

Съществува богата гама от видеокамери 
като средната консумация на една е около 
5W.Те правят качествен запис при изклю-
чително ниска осветеност от порядъка на 0,05 
лукса тоест винаги ще заснемат това което се 
случва в съответния вагон. От изложеното по 
- горе става ясно,че дори при аварийно освет-
ление и ще се следи дали става разрушаване 
на имуществото на вагона или други 
хулигански прояви. 

Съществува голямо разнообразие от ди-
заини на камери, което позволява те да се 
монтират навсякъде и да могат да заснемат 
цялото пространство. Предвид обекта смята-
ме, че най-добре ще бъде ако съоръженията  
за сигурност биват поставени в стените на 
вагоните.С цел защита от вандалски прояви и 
кражби да се поставят на места трудно 
достъпни от пътниците и обслужващия персо-
нал. Предвид горе изложеното и направенит 
анализи камера тип R2C54 работеща при 0,4 
lx с мощност 1.2 W, захранващо напрежение 
12 V DC с обектив 3,7 мм, куполна ще 
послужи наблюдение на целта! 
За да се осигури видеонаблюдението ще са 
необходими за вагон серия 3143(с първа 
класа) 16 камери: 

- коридори 2 бр. 
- вратите 4 бр. 
-  всяко купета 4 бр. 
-  второкласни салони 4 бр. 
-  преход между вагоните 2 бр 

За изцяло второкласни вагони (серии 
2133,2143,2145,3145)  12 броя: 

- врати 4 бр. 
-  голям салон 2 бр. 
- останали салони 4бр. 
- преход между вагоните 2 бр. 
След направени изчисления се установи, 

че броят на камерите допринася за 
максимално наблюдение върху площа на 
вагона. Пресмятанията бяха направени като се 
използват следните параметри: 

- Фокусно разстояние(f) - термин, който в 
случая обозначава разстоянието в 
милиметри между центъра на лещата на 
обектива и повърхността на CCD 
матрицата   
- Размери на матрицата  - CCD матриците 
от тип 1/3 имат правоъгълна форма с 
ширина 4.8мм, височина 3.6мм и диагонал 
6.0мм. Съотношението между ширината и 
височината (4.8/3.6) е приблизително 1.33. 
Точно такова ще е съотношението и между 
размерите на полученото изображение - 
т.е. ако получите ширината ще знаете 
височината му или обратно.  
- Разстояние до обекта(L) - това е 
физическото разстояние до наблюдавания 
обект. 

                         f=(4,8*L)/W              (1) 
или                   f=(3,6* L)/H              (2) 
където  W - ширината на областта, H – 
дължината на областта. От формули 1 и 2 
може да се пресметне камера с какво фокусно 
разстояние ще ни трябва. 

Управлението и записването на инфор-
мацията ще бъде извършвано от DVR(digital 
video recorder).Той трябва да бъде 16 канален 
с номинална мощност 300,W USB интерфейс, 
хардиск 500 GB,VGA изход, LAN, IP/TCP, 
Ethernet, Internet, Връзката между камерата и 
устроиството ще става благодарение на ком-
позитен видеосигнал (PAL/NTSC) посред-
ством коаксиален кабел свързан най-често с 
BNC конектор към портовете на охранител-
ната платка,която се поставя на PCI слот. 
Хардуерът на платката дигитализира анало-
говия сигнал, след което управлението се 
поема от софтуерната подсистема.  

Добрият софтуерен пакет е най-важното 
изискване към компютърните охранителни 
системи.На практика равнището на вклю-
чените програми, богатството от възможности 
включени в тях и стабилността на работа на 
системата като цяло.В зависимост от софтуера 
може да се регулират индивидуални режими. 
В случая са ни  е необходим режим: 

- камерата да се задейства само при 
движение 
- при запълване на дисковото простран-
ство наи - старите фаилове да се изтриват 
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По този начин ще се постигне минимален 
разход на енергия и почти непрекъсната 
работа на системата! 

От направените изчисления се вижда че 
акумлаторните батерии ще издържат 40  часа. 
При безгенераторните вагони имаме 1 
акумулаторна батерия от 250 Аh която ще 
издържи 20 часа. И в двата случая са изчис-
ление ако работи само видеонаблюдението. 
Тъй като инсталираната мощност на самата 
апаратура за видеонаблюдение е много малко 
то следва, че влаковия състав при престоя си в 
депо ще може да се наблюдава! Времето което 
един влаков състав остава в депо е не повече 
от 7 часа! 

 Напрежението на  акумулаторната батерия 
варира от 19 до 26 волта Апаратурата ще се 
захранва директно от  главните шини на 
акумулаторната батерия, и ще се защити чрез 
радиопредпазител (16 ампера) и автоматичен 
16С DC (фиг.1).  

За да се осигури необходимото напре-
жение за апаратурата ще трябва да се 
понижи(DC /DC преобразувател) до 12  V и 
стабилизира(DC/DC стабилизатор). Възможни 
са различни методи за постигане на това, но 
след направени изследвания се установи, че 
най - целесъобразно ще е да се постави 
стабилизатор на напрежение, и след него 
съответния  DVR и захранването на камерите.  

Цялото обурудване за записване на може 
да бъде поставено в тъй наречена черна кутия 
с цел то да бъде максимално защитено от 
кражби. При терористичен акт или пожар тя 
може да бъде свалена и използвана като 
веществен материал пред съответните органи. 
По този начин ще може да се разбира точната 

причина за противообществени прояви и 
доказването им. 

 

 
 

Фиг.1  
 Тенденцията в транспора е всяко 

транспортно средство да бъде обурудвано с 
GPS – система която също може да е в това 
съоръжение. Изложеното по горе да бъде 
съвместено с тази система тоест да имаме 
пренос на данни.  

Конкретните ползи от внедряването на 
видеонаблюдението  ще са : 

- Следене на  влаковия персонал и дали 
той си върши качествено(съвестно) 
работата 

- Намаляването умишленото рушене и 
кражба  на вагонното имущество 

-    Значително понижаване на  пътниците 
пътуващи без билет 

- Помагане на полицията за доказване на 
нарушителите на реда във влака 

 
 

INSERT CAMERAS IN TRAIN WAGGONS SERIES: 
2143,3143,2133,2145,3145 
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Abstact: The destruction of property by uncontrolled passengers and the inability to control the condition of 

the train cars are serious problems when operating passenger trains. A poll shows that a substantial percentage 
of the railway passengers approve of the installation of video surveillance on express and passenger trains. The 
installation of video surveillance will increase the security of the passengers and will attract even more 
commuters. Research shows that the installation of surveillance equipment, such as video cameras, in the newer 
models train cars is possible, with the use of new technologies. By using the available software, we can 
accurately control the operation of the security cameras by following the train's schedule. The installation of a 
video surveillance system will allow us to keep track of train personnel by making sure they are performing their 
duties properly.  

Key words: waggon,DVR,camera 




