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Резюме: Темата на доклада е формулирана, като резултат от проучването на 
работата на релсовата верига, внедрена в участъка София-Пловдив. 
Там се използва релсова верига с хетеродинен пътен приемник, която работи в 
честотния диапазон 75÷125 Hz за контрол състоянието и изправността на железния 
път. 
При проучванията се установява, че има доста големи проблеми свързани с отказите 
в захранващата апаратура. Като се отчита, че ролята на релсовите вериги в 
съвременните системи за регулиране движението на влаковете продължава да заема 
значително място, тъй като позволява да се осигури безопасността на движението, 
е поставена задачата да се подобри нейната работа. За целта е извършен анализ на 
отказите в захранващата апаратура. Установи се, че най-често се поврежда пътния 
усилвател, включен към дросел-трансформатора на релсовата верига. Нестабилна е и 
работата на генератора на честота. За предотвратяване на тези недостатъци е 
предложен нов метод за получаване на сигнални честоти с използване на 
програмируем микроконтролер. Предимствата на този метод са: просто 
устройство, ниска себестойност, висока надеждност. За пътния усилвател е 
запазена принципната схема и е предложена нова транзисторна схема с по-добри 
експлоатационни характеристики и защита от импулсни смущения, която осигурява 
стабилна работа на крайното усилвателно стъпало. Предложено е решение, при 
което схемата за защита да се включи между дросел-трансформатора и 
съгласуващия трансформатор. Направени са лабораторни  изпитания и проби, които 
потвърждават надеждната работа на приложените технически решения. 
Ключови думи: релсова верига, режими на работа, анализ, генератор, усилвател, 
защита от пренапрежение, микроконтролер  
 
 
Релсовата верига с хетеродинeн пътен приемник се характеризира с това, че за контрол 
състоянието и изправноста на железния път се използват четири честоти в диапазон 
71÷85 Hz. Контролът на късо съединение на изолиращите настави се осъществява чрез 
използването в две съседни релсови вериги на две честоти, които се различават с Δf = 
6÷12 Hz. В схемата на релсовата верига са използвани безконтактни елементи, както за 
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получаване на сигнални честоти, така и за приемане на сигналната информация само 
при наличието на Δf, в случая равна на 6,95 Hz. 
От експлоатацията на тази релсова верига в ЧАБ-77 в участъка София-Пловдив е 
установено, че има нестабилна работа от влиянието на външни високоволтови линии в 
т.ч. и електрификация на 25kV / 50Hz. 
В настоящата научна работа е поставена задачата да се анализира работата на релсовата 
верига и да се приложи нов метод за защита от високоволтови импулсни смущения.  
 

 
 

Фиг. 1 Повреди при работата на релсовата верига в 
участъка София-Пловдив с ЧАБ-77 

 
   При подробен преглед на книгите за повреди образец VII-51  са установени следните 

недостатъци обобщени в 
показаната структурна схема на 
фиг. 1 и диаграмата на повредите 
на фиг. 2. 
Направеният анализ на отказите 
показва, че най-често е 
дефектирането на електронната 
апаратура, а по точно на 
генератора и усилвателя. 
Показаните обобщени резултати 
от направените проучвания при 
приравняване на всички основни 
повреди към 100% и разделяне по 
видове,  

                Фиг. 2 Диаграма на повредите  
 
пропорционално на броя на отказите, се получава следната диференциация:  
Повреда  1 - повреден усилвател 
Повреда  2 - повреден пътен приемник  
Повреда 3 - електрически изолиран настав с понижена изолация 
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Повреда 4 - скъсано джемперно, съединително или дроселно  въже 
Повреда 5 - дефектирал или разрегулиран честотен генератор 
Повреда 6 - късо съединение в двете релсови нишки, причинени от шунтиращо земно, 
струна на железобетонен траверс и др. 
Повреда 7 - повреда в схемата за превключване автоматичното захранване от фидерите, 
към тази графа спадат и други откази на релета и контакти  
Повреда 8 - дефектирал БЗЛ ( блок захранване линии). 
Повреда 9 - изгоряла светофорна лампа 
Повреда 10 - нарушена изолация на кабел спрямо жила, спрямо земя и др. 
Повреда 11 - повреди в РК, клемни дъски и др. 
Повреда 12 - други повреди от случаен характер. 
 
    Освен това е направена диаграма на повредите на генератора и пътния усилвател 

през месеците на годината, показана 
на фиг.3. Установява се съвсем слаба 
температурна зависимост при работата 
на усилвателя при високи 
температури, (слабо се увеличава броя 
на повредите в летните месеци). Въз 
основа на това се предлага да се 
игнорира температурната зависимост 
и да се  
 

             Фиг. 3 Диаграма на повредите по месеци 
 
насочи  вниманието      към един общ обединяващ фактор – пикове на пренапрежение. 
От диаграмата на фиг.3 за се вижда, че броят на отказите на генератора нараства в 

зимните месеци, при ниски температури. През 
останалия период генератора работи стабилно, 
като през летните месеци отново с покачването 
на температурите се нарушава стабилността на 
генерираната честота и възникване на повреди 
в генератора. Извършен е подробен анализ на 
причините за отказите в работата на 
захранващата апаратура, резултатите от което 
са показани на фиг.4. Формирани са седем 
причини, както следва: 
 

     Фиг. 4 Причини за дефектиране на 
         апаратурата в захранващия край  
   
Причина 1– включване и изключване на захранването 220V/50Hz. - 32%. 
Причина 2 – аварийно изключване на пантограф под товар - 16% 
Причина 3– заземяване причинено от електровоз и др.- 10%. 
Причина 4 – аварийно изключване от захранващата подстанция - 10%                                                        
Причина 5 – смущаващи фактори-мълня, гръм, буря и др.- 15%. 
Причина 6 – от случаен характер - 10%.                                                                  
Причина 7 – други, независещи от обратния тягов ток - 7%. 
Приведените резултати на фиг.4 показват, че над 50% от отказите са в резултат на 
пробив на транзисторите в крайния усилвател при импулсни пренапрежения, 
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възникнали в релсовата линия. Ето защо е поставена задача да се проектира стабилен 
генератор на честота и пътен усилвател защитен от пикови пренапрежения. 
За  получаване  на  стабилни  ниски  честоти  се  предлага  да  се  използва  
микроконтролер  PIC12F508  на  Microchip.  Той  работи  в  режим  на  генериране  на  
равномерни  правоъгълни  импулси  tи  = tп ,  като  тяхната  продължителност  се  

задава  програмно  и  определя  
честотата  на  сигнала .  
Микроконтролерът  разполага  със  
собствен  LC тактов  генератор ,  но  за  
по-стабилна  работа  е  препоръчително  
да  се  използва  външен  кварцов  
резонатор .  
 

Фиг .  5  Захранване  на  микроконтролера  
 
 За  стабилно  захранване  на  микроконтролера  е  предложено  захранващото  
напрежение  220V/50Hz да  се   понижи  с  трансформатор  до  9÷12 V, и  след  това  
се  формира  постоянно  напрежение  U = 5V, както  е  показано  на  фиг .5 .    

     За  генериране  на  сигнални  честоти  се  
предлага  да  се  използва  системната  среда  MPLab 
на  Microchip,  за  създаването  на  самата  програма .  
Програмата  се  записва  на  асемблер ,  като  
създадения  файл  е  с  разширение  .asm .  За  да  се  
зареди   в  микроконтролера  обаче  е  нужно  да  се  
транслира  този  файл  в  машинен  код .  Това  също  
се  извършва  в  системната  среда  MPLab, като  
новия  файл  в  шеснайсетичен  машинен  код  добива  
разширение  .hex .Преобразуването  от  машинния  
език  на  HEX файл  в  двоичен  код ,   

 
Фиг .  6   Програматор  ProPic2 
 
разбираем  за  микроконтролера  става  посредством  софтуер  за  програмиране  IC 
Prog .  Използва  се  програматор  ProPic2 ,  показан  на  фиг .6 ,  който  се  включва  
към  LPT порт  на  компютъра .  Той  е  доста  опростен  и  без  много  излишни  

интегрални  схеми ,  което  го  прави  не  само  
евтин ,  но  и  сравнително  лесен  за  
изпълнение .  Състои  се  от  основна  платка ,  
която  изработва  всички  необходими  
сигнали  със  съответните  нива  за  
програмиране ,  като  ги  извежда  на  два  
идентични  куплунга .  Върху  тези  
куплунзи  се  поставят  приставките  със  
съответния  цокъл  за  конкретната  
интегрална  схема .  В  схемата  на  пътния  
усилвател  показан  на  фиг .7  е  предложено  
да  се  запази  съществуващата  схема ,  но  да  
се  заменят  съществуващите  
 

         Фиг. 7 Схема на пътен усилвател       
 
PNP германиеви  транзистори  със  силициеви  с  NPN преход ,  характеризиращи  се  
с  по-високо  пробивно  напрежение .  За  защита  от  пикови  пренапрежения ,  
постъпващи  от  релсите ,  на  мощното  транзисторно  стъпало  (Т3 – Т4) се  запазва  
амплитудния  ограничител ,  съставен  от  Д5-Д8 и  групата  R1-С4.  Този  
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амплитуден  ограничител ,  както  показва  извършения  анализ  не  осигурява  
достатъчна  защита  на  пътния  усилвател  от  импулсни  смущения .  Ето  защо  е  

поставена  задача  да  се  проектира  нова  схема  за  
защита  на  апаратурата  на  захранващия  край .  
Предложено е схемно решение, при което защитния 
елемент да се включи между пътния трансформатор 
и дросел-трансформатора, показано на фиг.8 
 
 

        Фиг. 8 Схемна защита 
 
Нейното действие е следното: 
    При повишаване на напрежението се активира прагов елемент, в случая 
последователно и срещуположно един на друг свързани два ценерови диода, протича 
ток през последователно свързания с тях резистор. Така образувалия се пад на 
напрежение върху резистора ще отпуши симистора /триака/. Той от своя страна е 
свързан паралелно на изхода на трансформатора и така цялата мощност на 
напреженовия импулс се шунтира от него. Схемното решение е изпълнено посредством 
следната елементна база:  
 
Д1 и Д2 – ценерови диоди Д 817А     
Т1- симистор /триак KT-728 / 400V / 15A / 85A за 1 сек. 
U стаб.=56V                         U на упр.електрод = 3V 
I мин.стаб = 5 mA                 I упр  = 100 mA 
I макс .стаб  = 90 mA         R1 и   R2 = 600Ω  /  1W 
P= 8  
 
Включването на защитните елементи по предложения начин не позволява импулсните 
смущения да се предадат на крайното усилвателно стъпало, като по този начин то става 
независимо и работи стабилно. Направените предложения са реализирани в 
лабораторен модел, като блоковата схема е показана на фиг.9. Извършени са 

функционални изпитания, 
които потвърждават 
посочените предимства на 

усъвършенстваната 
захранваща апаратура. Ето 
защо се предлага тази 
захранваща апаратура да се 
използва в релсови вериги 
на променлив ток, както с 
хетеродинен приемник, така 
и с друг пътен приемник 
работещ на променлив 
сигнал в електрифициран 
участък 25kV/50Hz. 
       
          

  Фиг. 9 Блокова схема на лабораторен модел 
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 Abstract: The theme of the report is formulated as a result of survey work of track circuits embedded 
in the Sofia-Plovdiv. 
 There used rail road circuit heterodyne receiver that operates in the frequency range 75 ÷ 125 Hz to 
control the situation and condition of the track. The study found that there are many major problems 
associated with failures in power systems. Given that the role of track circuits in modern systems for 
regulating train traffic continues to occupy considerable space as possible to ensure traffic safety, has 
been tasked to improve its work. For this purpose an analysis of failures in power systems. Found that 
the most damaging road amplifier connected to the choke-transformer of track circuits. Work is 
unstable and the generator frequency.         
 To prevent these drawbacks is proposed a new method for obtaining frequency signal using a 
programmable microcontroller. The advantages of this method are: a simple device, low cost, high 
reliability. Road amplifier maintains the principle scheme is proposed and a new transistor with 
improved performance and protection against impulsive disturbances, which ensures stable operation 
of the final amplifier stage. Proposed a solution in which protection scheme to be inserted between the 
transformer and choke-match transformers. Laboratory tests were made and samples to confirm 
reliable operation of the technical solutions. 
 


