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Резюме: В доклада се разглеждат,  разработени от фирма „ДИССИ” 
светлинни указателни устройства, предоставящи съответна информация за 
пътниците. Същите показват оставащото време до пристигането съответно на  
следващия и по-следващия влак. Описана е системната връзка на тези две устройства 
с другите системи за управление на влаковото движение.  

 
  УВОД 
 
Пътническите информационни системи са ключов елемент в комуникацията 

между основните участници в транспортния процес: операторите, предоставящи 
транспортни услуги от една страна и пътниците, ползващи тези услуги от друга. Заедно 
със системната надеждност и сигурност, доброто представяне на една транспортна 
структура зависи от възможността на оператора да осигурява своевременна и точна 
информация за времената на пристигане и заминаване на отделните транспортни 
средства. Поради малкия интервал на престой на метростанциите (по принцип не 
повече от 20s), важно за една метро система е само времето, оставащо до пристигане на 
следващия и евентуално по-следващия влак.  

Цялостното представяне на всяка една транспортна система зависи и от 
възможността за предоставяне на пътниците на разнообразна по характер справочна и 
спомагателна информация, като: 

- показване на времето оставащо до пристигане на следващия влак; 
- автоматично оповестяване на предварително записани съобщения, като 

например  оповестяване във влака на името на следващата станция;  
- автоматично оповестяване на предупредителни съобщения за транзитно 

преминаващ влак; 
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- онагледяване на разнообразна по характер динамична текстова информация (в 
това число различни рекламни, информационни и служебни съобщения, както и 
съобщения за евакуация в случай на кризисни ситуации); 

- друга справочна информация улесняваща пътуващите.  
Гореизброените функции са отделни приложения на една съвременна 

пътническа информационна система (ПИС).  
Този доклад е посветен на приложението на системата за показване на 

оставащото време до пристигане на следващите два влака. По тази причина по-надолу в 
текста, говорейки за ПИС, следва да се разбира единствено реализирането на това 
приложение, което в метрополитена е известно с абревиатурата ДИСИМ-ПИС. 
Системата е инсталирана на всички метростанции от първия и е включена в списъка на 
оборудването на станциите от втория  метродиаметър. 

 
СТРУКТУРА НА СИСТЕМАТА  ДИСИМ-ПИС 
Системата ДИСИМ-ПИС съдържа три нива: 
- горно ниво; 
- комуникационно ниво; 
- обектно  (долно) ниво. 
Структурната схема на системата ДИСИМ-ПИС, е показана на Фиг.1, на която 

с пунктир са оградени отделните нива.  
 

 
Фиг. 1. 
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Горно ниво 
Горното ниво на ДИСИМ-ПИС използва сървъра на системата ДИСИМ-В. За 

нормалната работа на ДИСИМ-ПИС се използва информация от SCADA системата за 
управление на влаковото движение ДИСИМ-В и по-точно – информация от 
програмните модули „разписание“ и „влакограф“. Точното астрономично време 
необходимо за работата на ДИСИМ-ПИС се получава от обща за метрополитена 
часовникова система. 

 
 Комуникационно ниво 
Комуникационното ниво осигурява двупосочната комуникация между ЦДП и 

интервалните индикаторни табла. Самият пренос на информацията между ЦДП и 
станциите се извършва от специализирана комуникационна система. Посредством това 
ниво контролерите на индикаторните табла се свързват към Ethernet мрежата в 
централния диспечерски пункт, ЦДП, към която е включен и сървъра на система 
ДИСИМ-В. 

 
Обектно  (долно) ниво 
Това ниво обхваща: 
- комбиниран switch (с електрически и оптични портове), който се монтира на 

статив в релейното помещение на всяка от  станциите; 
- преобразовател Ethernet/RS485, който се монтира на същия статив в 

релейното помещение; 
- интервални индикаторни табла, визуализиращи времето оставащо до 

пристигането на следващите два влака по път 1 и път 2. 
 

 
Фиг. 2. 

-  Преобразувателят Ethernet/RS485 осигурява RS485 комуникация с всяко от 
двете индикаторни табла. 

-  Интервалните индикаторни табла показват минутите до пристигането на 
следващите два влака. За всеки път е предвидено по едно табло. Те са двустранно 
видими и се монтират по средата на перона. 

-  Външният вид на интервално индикаторно табло е показан на Фиг. 2. 
ПРИНЦИП НА ДЕЙСТВИЕ НА СИСТЕМАТА ДИСИМ-ПИС 
Системата ДИСИМ-ПИС работи в реално време, като ядрото й е инсталирано на 

сървъра на влаковия диспечер, ДИСИМ-В.  
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В сървъра на система ДИСИМ-В във всеки един момент от време постъпва 
актуална информация за местоположението на метровлаковете. Тази информация се 
използва едновременно от системи ДИСИМ-В и ДИСИМ-ПИС. Данните за актуалното 
местоположение на метровлаковете се обработват от приложното програмно 
осигуряване (ППО) на ДИСИМ-ПИС за всички станции от метродиаметъра. На базата 
на актуалното за деня разписание, с предварително зададена точност, се изчисляват 
времената на пристигане на влаковете за отделните станции. Данните за времето 
оставащо до пристигането на двата последователни влака се изпраща към 
индикаторните табла на станциите посредством комуникационното ниво. Стъпката, с 
която се променя оставащото време до пристигане на влаковете е 1 min.  

Информационните потоци в система ДИСИМ-ПИС, за МС1-II, могат да се видят 
на Фиг. 3. 
 

 
 

 

Фиг. 3. 

ПРОГРАМНО ОСИГУРЯВАНЕ НА СИСТЕМАТА 
Системата ДИСИМ-ПИС работи под управлението на програмна структура, 

която се състои от стандартни програмни продукти и пакет от приложни програми. 
Стандартните програмни продукти включват: 

- операционна система LINUX; 
- CORBA технология  за междупроцесорна комуникация в мрежови условия. 
Пакетът от приложни програми се състои от: 
- специализиран програмен продукт, инсталиран на сървъра на системата за 

управление на влаковото движение ДИСИМ-В извършва  отчитане на времето до 
пристигане на следващия влак. Същият реализира услугата “сървър” за системата 
ДИСИМ- ПИС; 
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- програмен продукт за управление на станционния компютър, реализиращ 
услугата „клиент” за ДИСИМ-ПИС; 

- програмен продукт за управление на синхронизиращите контролери; 
- програмен продукт за управление на контролерите на интервалните 

индикаторни табла; 
- специализирана диагностична програма за откриване, локализиране и 

сигнализиране на неизправности в работата на система ДИСИМ-ПИС. 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фиг. 4. 
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