ЦИЉ И ЗАДАЦИ
Циљ наставе предмета је упознавање са функционалним системом веза у циљу повећања
редовитости саобраћаја, квалитета превоза и нивоа безбедности, формирање ставова и
стицање вештина које ће омогућити разумевање и практичну примену знања.
Задаци наставе предмета су да ученици:
– упознају техничка средстава веза;
– буду оспособљени за руковање телекомуникационим постројењима;
– буду оспособљени за отклањања лакших кварова на телекомуникационим уређајима;
– повезују стечена знања са садржајима других стручних предмета;
– развијају одговорност према раду, мотивисаност за учење и потребу сталног усавршавања
стручних знања.

I УВОД: ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНИ УРЕЂАЈИ
НА ЖЕЛЕЗНИЦИ
1.1. ПОЈАМ И РАЗВОЈ ТЕЛЕКОМУНКАЦИЈА
Предмет проучавања „Средстава осигурања и везе“ у току четвртог
разреда јесу „везе“, односно телекомуникациони (скраћено: ТК) уређаји, који
се користе на железници. Међутим, пре него што се пређе на конкретно проучавање тих уређаја, потребно је дефинисати појам и развој телекомуникација
уопште.
Телекомуникације у ширем смислу представљају грану електротехнике која се бави преносом информација помоћу електротехничких или електронских система.
Човјекова вечита жеља и потреба је остваривање везе с удаљеним
особама, а кроз историју се реализовала на разне начине. Kомуникација између
људи најбоље се остварује употребом човекових чула, највише вида и слуха.
Појам телекомуникација означава размену информација на већим
удаљеностима, коришћењем физичких својстава електромагнетизма. Сама реч
телекомуникације долази од грчке ријечи tele, што значи далеко и латинске
речи communicatio што значи (раз)говор. Почетак телекомуникација се темељи
на Морзеовом проналаску телеграфа у првој половици XIX столећа.
Генијалност Морзеовог система преноса слова и бројева принципом кодирања,
огледа се у томе што се тај систем кодирања задржао до данашњих дана.

Након телеграфа који је конструиран почетком XIX века, за пренос знакова
користи се телепринтер, али његов развој је успорен масовним коришћењем
телефоније, као средства преношења говорних информација. Проналазачем
телефона, на основу патената из 1876. и 1877. сматра се Александер Грахам
Бел, који први користи електромагнетну индукцију за пренос говора. Нагло
ширење телефона као средства масовног комуницирања остварује се крајем
XIX века употребом кабла уместо голих жица и аутоматских телефонских
централа. На самом прелазу из XIX у XX век појављује се нова техничка
могућност преноса информација, користећи електромагнетне таласе створен је
радио пријемник и предајник. У првој половини XX века радиокомуникације
се користе за једносмеран пренос говора и слике, док се у другој половини,
развојем транзистора као електронског елемента, радиокомуникације користе
у оба смера. У шездесетим годинама XX века почиње плодоносан развој
електронских система за пренос података. Појава интегралних кола узрокује
нагли развој рачунара. Порастом броја рачунара, те свеобухватност њихове
примене, довела је до потребе њиховог повезивања, а тиме и до развоја
посебних мрежа за пренос података. Потреба за интеграцијом телекомуникационих мрежа довела је, крајем седамдесетих година, до дигитализације телефонских мрежа и замене класичних телефонских и телеграфских централа
електронским. Такође, важан корак у развоју телекомуникација је и употреба
сателита у преносним системима. У осамдесетим годинама XX века нарочит
развој телекомуникација базира се на развоју мобилне телекомуникационе
мреже и масовном коришћењу телекомуникационе мреже за пренос свих врста
података.

1.2. ОСНОВНА ФУНКЦИОНАЛНА ПОДЕЛА
ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈА
Уобичајена подела телекомуникационих система је према облику
информације, али и према физичкој основи преноса. Према овом критеријуму
се разликују четири основна система: телеграфија, телефонија, радиокомуникације и пренос података.

У сваком од ова четири основна система могу се разликовати јавни
системи и функционални (приватни и затворени) системи, односно мреже.
Јавна телекомуникациона мрежа је систем отворен за коришћење
свим физичким и правним лицима (грађани, трговачка друштва, јавна
предузећа и сл.). Такве мреже организују, граде и експлоатишу јавна предузећа
те деоничка друштва у власништву, претежном или мањинском власништву
државе, односно деоничка друштва на основу концесија којима држава даје у
експлоатацију своје телекомуникационе ресурсе под одређеним условима.
Основна карактеристика јавних телекомуникационих система је да се
корисници услуга називају претплатници, јер своје право да у јавном систему
успостављају везе, преносе или примају информације, плаћају месечном
накнадом, претплатом или рачуном за обављене услуге.
Функционални телекомуникациони системи, односно мреже су
системи које користе одређене службе или фирме, било у приватном или
државном власништву, а нису за јавну употребу. Такви су системи често
затворени из сигурносних разлога (војска, полиција и сл.), али у подручју
преносних система могу из економских разлога користити и јавну
телекомуникациону мрежу или њене објекте (резервне везе, антенски стубови
и сл.). Функционалне или приватне телекомуникације пружају телекомуникационе услуге за чланове затворених корисничких група и само за властите
потребе правних и физичких лица и не обухватају пружање телекомуникација
јавности, тј. комерцијално пружање телекомуникација другим правним и
физичким лицима. У ове системе спадају и телекомуникациони системи Железница Србије. Према раније наведеним критеријумима у телекомуникационом
систему ЖС се разликују четири основна система: телеграфија, телефонија,
радиокомуникације и пренос података.

1.2.1. Телеграфија
Телеграфијом се уопштено назива телекомуникациони систем којем је
основна функција омогућавање размене писаног текста између удаљених
субјеката (из грч. теле (далеко) и графо (пишем)). То је најједноставнији и
историјски први начин комуницирања електричним путем. Све писане поруке,

на било ком језику, могу се представити неким одређеним низом знакова који
су узети из једног коначног скупа. Знак који треба пренети, претвара се у
одговарајућем уређају (телепринтеру) у низ импулса електричне струје, који
се даље преноси преносним путем до удаљеног уређаја (телепринтера), где се
декодирају и поново претварају у одређени знак у писаном облику. Kако би се
осигурала тајност пренешеног текста, порука се може посебним поступком
шифрирања заштитити и у таквом облику пренети кроз телеграфску мрежу.
Телеграфска мрежа је најстарија телекомуникациона мрежа у свету, а
састоји се из одређеног броја аутоматских телеграфских централа које су
међусобно повезане преносним системима. На телеграфску централу су
прикључени телепринтери, тако што сваки телепринтер има свој позивни број
и може бити позван с било којег другог телепринтера у мрежи.
Брзи развој телекомуникационих технологија довео је до гашења јавних
телеграфских услуга, али функционалне мреже у затвореним системима као
што су војска, полиција и железница још увек из сигурносних разлога користе
телепринтере.

1.2.2. Телефонија
Телефонијом се назива телекомуникациони систем који омугућава
разговор удаљених особа употребом ефеката електричне струје. Сама реч
долази од грчких ријечи теле (далеко) и фоне (говор, звук). Систем се састоји
од крајњих уређаја – телефонских апарата, телефонских водова (парица –
спојни пут до телефонске централе састављен од две упредене жице),
телефонских централа – уређаја комутације који примају и обрађују
нумеричке информације (бројеви позваног претплатника) и преносних
система који међусобно повезују телефонске централе.
Данас се телефонске везе највећим делом остварују аутоматски, што
значи аутоматским радом телефонске централе на основу позивања претлатника који се бира бројчаником или тастерима телефонског апарата. Ако се везе
остварују тако што се телефонском оператеру говором пренесе број жељеног
претплатника, а онда он бира тражени број, тада се ради о мануелној телефонији (коришћењем људског рада – телефонисте).

Телефонски апарат је уређај којим се започиње веза и у њему се уједно
обавља претварање звучног притиска говора у електрични говорни сигнал који
се преноси до позваног претлатника. У телефонији, такође се може разликовати јавна телефонска мрежа од функционалних телефонских мрежа које служе
властитим потребама одређених корисника. За разлику од претплатника у
јавној телефонској мрежи који за успостављање веза плаћају претплату
(месечни рачун, припејд), у функционалним мрежама су то учесници или
корисници.
Телефонија је данас још увек најмасовнији облик комуникација. Поред
огромног броја претплатника, постоји такође велики број учесника функционалних мрежа и учесника који су спојени преко кућних телефонских централа.
Kућним централама називамо телефонске централе у власништву предузећа
или установа на које су прикључени учесници или корисници. Свака кућна
централа је најчешће спојена и на јавну телефонску централу с више телефонских водова, како би се могле остварити одлазне и долазне телефонске везе с
претплатницима јавне телефонске мреже.
Kористећи телефонску парицу, којом је телефонски апарат повезан с
телефонском централом, могуће је уз техничке измене остварити и неке друге
телекомуникационе услуге које власник телекомуникационог система нуди
претплатницима.
Даљи развој телефоније креће се у смеру интеграције различитих служби, а развој комутационих и преносних система довео је до замене класичних
аналогних система дигиталним комутационим и преносним системима. То је
довело до развоја интелигентних терминала којима се између претплатника и
корисника међусобно размењују говор, текст, слике или подаци.

1.2.3. Радиокомуникације
Радиокомуникацијама (радиовезама) уопштено се називају системи у
којима се размена информација остварује коришћењем феномена електромагнетних таласа, тзв. радиоталаса. Преносни медиј за електромагнетне таласе је
Земљина атмосфера и простор око ње. Уређаји који примају и емитују електромагнетне таласе називају се још и радиоуређаји.

Kористећи електромагнетне валове, данас се преносе и размењују све
врсте информација: говор, звук, слика или подаци. Према смеру преноса
информација разликују се два типа радиокомуникација: једносмерне и
двосмерне радиокомуникације.
Једносмерне радиокомуникације су системи у којима једна радиоемисиона станица емитује програм великом броју пријемника. Тај систем се
најчешће користи за пренос радиопрограма и телевизијског програма. Употребом геостационарних сателита овај систем је практично покрио цео свет.
Двосмерним радиокомуникацијама називају се системи у којима се
међусобно размењују информације између примопредајних радиостаница.
Сваки радиоуређај је и пријемник и емитер информација. У функционалним
радиокомуникацијама се најчешће ради о преносу говора, а такве мреже се
називају радиофонске мреже, за разлику од радиотелеграфских мрежа. Саме
радиостанице у двосмерним радиомрежама могу се према њховој конструкцији поделити на стационарне (монтиране трајно на једном месту), мобилне
(монтиране у возилу или на пловном објекту) и ручне (преносне, с уграђеним
властитим извором енергије).
Према фреквенцији електромагнетних таласа које радиостаница прима
или предаје највише се користе:
- краткоталасне (KТ) радиовезе, а то су комуникације остварене на
фреквенцијама од 3 до 30 МHz,
- ВХФ радиовезе, где се везе остварују на фреквенцијама од 30 до 300
МHz,
- УХФ радиовезе, које користе фреквенције од 300 до 3000 МHz.
Kомуникације у радиофонској мрежи када се користи репетитор назива
се семидуплекс начин рада, за разлику од симплекс рада као директне везе две
радиостанице у једном смеру или дуплекс начин рада за истовремени двосмерни начин везе.
Посебна радиомрежа је мрежа јавне мобилне телефоније. То је систем у
ком телефонски претплатници уместо фиксног спојног вода (телефонске
парице) користе радиовезу као спојни пут до аутоматске телефонске централе.
Уређај који се назива радиотелефон, обавља исте функције као и телефонски

апарат или терминал, али и радиостанице којом се замењује физичка телефонска линија. Разликују се два основна система радиотелефоније: аналогни и
дигитални. Данас се старији аналогни систем замењује новим дигиталним
системом (GSM – Glogal System for Mobile Telecommunications, Глобални систем покретних комуникација).

1.2.4. Пренос података
Телекомуникациони систем који омогућава размену информација у
облику података назива се систем за пренос података.
Kао што је познато, електронски системи за обраду података (РС рачунари, рачунарске мреже), инсталирани су већином на једном месту, али постоји
велика потреба прикупљања, обраде и слања података на ширем и удаљеном
простору. Kако би се тај проблем решио и тиме избегло слање разних листа,
бушених картица, магнетних трака, дискета и сл. из једног места у друго,
крајем шездесетих година прошлог столећа почели су се развијати системи за
пренос података. Подаци се у таквим системима шаљу у електричном облику,
користећи већ добро развијену телекомуникациону мрежу, најчешће телефонске водове.
Према начину успостављања везе, за пренос података између две тачке
се разликује више начина преноса.
Пренос података комутираном телефонском мрежом, који користи за
спојни пут телефонску мрежу, а веза се успоставља аутоматским бирањем
телефонског броја. Kада се веза између два телефонска прикључка успостави,
укључује се посебан уређај назван модем, који омогућује међусобну размену
података коришћењем преспојеног преносног пута. Назив уређаја долази од
комбинације речи МОдулатор и ДЕМодулатор. Модулација и демодулација су
поступци који омогућавају пренос дигиталних података (низ електричних
импулса са значењем “јединица” и “нула”) аналогним електричним сигналима
(тоновима) фреквенције 300-3400 Hz кроз телефонску мрежу. Веза која је
остварена траје по потреби размене података, а може се остварити с различитих места, уз услов да је сваки телефонски прикључак опремљен модемом.

За пренос података некомутираном телефонском линијом користе се
системи за аутоматску обраду података и системи база података. Такав систем
се користи искључиво за размену података и за ту сврху је трајно на располагању.
Развојем технологије у подручју преноса података, показала се потреба
међусобног повезивања великог броја корисника. Тако су развијене посебне
мреже, на основу познатих и усвојених станарда за пренос података и то у
облику низа (групе) података названих пакетима, који се наизменично шаљу
од уређаја до уређаја. Таква мрежа има своје властите комутационе чворове
који преко спојних и претплатничких водова повезују прикључке. Мрежа
омогућава везу сваког са сваким, а капацитети и брзине преноса су врло велики. Kроз такву мрежу се могу успоставити и интернационалне везе за међусобну размену података. Највећи представник овог типа преноса података је
свакако Интернет. То је заправо глобална мрежа за пренос података, која
омогућава пакетну комуникацију између великог броја подмрежа које користе
заједничку адресну структуру темељену на јединственом ТЦП/ИП скупу
протокола (Transfer Control Protocol – Internet Protocol). У својој базној структури Интернет подржава услуге електронске поште (е-маил), пренос података
(ФТП – File transfer Protocol), WWW и др.
Преносом података може се сматрати и пренос других информација у
електронском облику, које се посебно не обрађују у систему, као што су нпр.
системи за пренос алармних информација у системима техничке заштите, системи за пренос информација између електронских поставница и сл.

1.3. ДЕЛОВИ И ВРСТЕ ТК МРЕЖА
Основа телекомуникационих преносних система је свакако телекомуникациона мрежа. Без обзира на медиј кроз који се обавља пренос информација,
ТК мрежа се састоји од: завршних уређаја (терминала), чворишта за дистрибуцију информација (комутациони систем) и преноса информација преко преносног медија (трансмисија). ТК мрежа се у основи дели на покретну (мобилну)
и непокретну (фиксну). Основу непокретне мреже чине ТК водови, а представљају физички медиј који служи за пренос информација помоћу електромагнет-

них сигнала. Скуп од више ТК водова, повезаних на одређени начин у целину,
чини ТК линију. ТК мрежом у ужем смислу сматра се мноштво ТК линија повезаних међусобно, а у ширем смислу, сматрају се сва постројења преко којих
се остварује ТК веза, односно линије, трансмисиони и комутациони уређаји.
Према физичкој основи телекомуникационих преносних система разликују се:
1. жични комуникациони системи,
2. бежични комуникациони системи и
3. оптички комуникациони системи.
С обзиром на конструкцију, ТК водови се деле на:
-

симетричне ваздушне водове и линије,
симетричне кабловске линије,
несиметричне кабловске линије,
таласоводе и
оптичке водове.

Према преносном медију, односно с обзиром на начин преноса ТК водови преносе: електричну енергију, електромагнетни талас или светлост (ласер).
Електрична струја пролази проводницима, а с обзиром на број жица ТК водови
могу имати: једну жицу (голи проводници), две жице (парица) и четири жице
(четворка). Према симетрији електричних параметара ТК водови се деле на:
симетричне (парица и четворка) и несиметричне водове (коаксијални водови).
Како електрична струја пролази кроз те жице, оне се морају електрично изоловати од околине, због чега постоји подела на голе и изоловане водове.
Фреквенција (учестаност) и фреквентни опсег преносног подручја
такође може бити основа поделе, па тако постоје ускопојасни (симетричне
ваздушне и кабловске линије, тј. нискофреквентни и високофреквентни преносни системи) и широкопојасни ТК водови (несиметрични кабловски водови,
таласоводи и оптички водови – врло високе фреквенције).

1.4. ТК МРЕЖЕ НА ЖЕЛЕЗНИЦАМА СРБИЈЕ
Телекомуникациони систем јесте јединствена целина на Железницама
Србије коју чине центар за везу, реонске станице за везу те станице за везу у
саставним јединицама односно службеним местима.
Телекомуникациони саобраћај на ЖС може се поделити на унутрашњи
и међународни.
У унутрашњем телекомуникационом саобраћају преносе се телеграми,
саопштења и информације које се односе:
- на регулисање саобраћаја возова и пружних возила
- на обављање послова саобраћајне оперативе и подручних оператива
- на послове који су у вези са саобраћајем возова а односе се на друге
саставне јединице
- на послове у транспортно-комерцијалној делатности.
У међународном телекомуникационом саобраћају преносе се телеграми, саопштења и информације које се односе на:
-

обављање међународног железничког саобраћаја
обављање послова саобраћајне оперативе
међусобну размену и употребу мобилних капацитета
одржавање и употребу стабилних капацитета
друга саопштења која се односе на обављање саобраћаја возова.

У телекомуникационом саобраћају ЖС могу се користити следеће врсте
уређаја:
- телефонски уређаји
- телеграфски уређаји
- радиоуређаји
- рачунарски уређаји.

Намена телекомуникационих уређаја јесте пренос података конкретно
телеграми, саопштења и информација у вези с железничким саобраћајем. На
ЖС у употреби су везе у унутрашњем, граничном и међународном саобраћају.
Везама у унутрашњем телекомуникационом саобраћају сматрају се везе
између две или више станица везе.
Везе у граничном телекомуникационом саобраћају јесу везе између две
суседне граничне станице којима се искључиво обавља регулисање саобраћаја
возова.
Везама у међународном телекомуникационом саобраћају сматрају се
везе између две или више железничких управа успостављене преко центара за
везу у седиштима тих железничких управа.
Граничне и међународне везе морају се обављати у складу с објавама
УИЦ конкретно према посебном билатералном споразуму.
У складу са задацима које обављају, станице за везу деле се:
- на отпремне станице
- на транзитне станице
на упутне станице
- на реонске станице
- на граничне станице и
- на међународне станице.
Појмови који се користе у Правилнику о употреби телекомуникационих
веза и уређаја ЖС, те другим правилницима и упутствима, а односе се на
обављање телекомуниционог саобраћаја јесу:
- телекомуникациони уређаји јесу уређаји помоћу којих преносимо
податке дотично телеграме, саопштења и информације с једног места
на друго
- центар за везу јесте средство везе у седишту Управе ЖС

- реонска станица за везу је место у којем се примају и предају подаци
конкретно телеграми, саопштења и информације за службена места и
из службених места која припадају том реону
- станице за везу јесу места у којима се налазе средства за везу која
омогућавају телекомуникациони саобраћај
- телефонски саобраћај је размена података односно телеграми, саопштења и информација у говорном облику
- телефаксни саобраћај је пренос података путем телеграма, саопштења
и информација у писаном или сликовном облику
- телеграфски саобраћај је пренос података путем телеграма, саопштења и информација у писаном облику
- радиосаобраћај је размена података путем телеграма, саопштења и
информација у шифрованом или говорном облику
- радиодиспечерски саобраћај је облик радио саобраћаја у ком се
подаци тј. телеграми, саопштења и информације размењују у
говорном облику или помоћу прописаних симбола
- рачунарски саобраћај је размена података путем телеграма,
саопштења те информација у писаном и сликовном облику
- телеграм је хитно саопштење одређеног садржаја које се преноси у
писаном облику
- телеграм-писмо је телеграм који се примаоцу шаље возом
- фонограм је саопштење које се преноси у говорном облику
Као што се из претходног може видети, телекомуникације служе за
документовани пренос службених обавештења и усмено споразумевање дуж
железничке пруге у оквиру чворова и ранжирних станица на целом подручју
Железница Србије.
Телекомуникациони уређаји састоје се од:
- пружних телекомуникационих (ПТK) уређаја,
- железничке аутоматске телефонске (ЖАТ) мреже,
- телекомуникационих водова и каблова,
- железничких радио - уређаја,
- мултиплексног или високофреквентног (ВФ) преносног система и

- мреже за пренос података.
ЖС имају изграђен посебан затворен систем телефонских, телеграфских
и радио-веза који представља функционални телекомуникациони систем због
посебне улоге телекомуникација, посебно ради утицаја телекомуникација на
сигурност саобраћаја. Због тих разлога железничке везе делимо на:
- везе које су директно саобраћајног карактера (за управљање и осигурање саобраћаја) - повезују сва службена места на прузи чији је задатак
управљање саобраћајем, па их зовемо и пружним везама,
- везе саобраћајно - комерцијалног карактера - имају задатак да преко
система телекомуникационих водова омогуће руковођење и непосредну
размену саобраћајних података о капацитетима распоређеним дуж пруге,
- остале везе.

II ЖЕЛЕЗНИЧКА ТЕЛЕГРАФСКА
ПОСТРОЈЕЊА
Телеграфска мрежа ЖС подељена је на:
- железничку аутоматску телеграфску (ЖАТг) мрежу и
- железничку пружну телеграфску мрежу.
Железничка аутоматска телеграфска мрежа је централизоване структуре у којој су на једну аутоматску телеграфску централу прикључени сви
телеграфски кориснички уређаји – телеграфи или телепринтери, који раде у
саставу ЖАТг мреже. Подручје централе обухвата ширу територију мреже
железничких пруга које припадају једној организационој јединици. Телеграфски саобраћај с овог подручја обавља се преко те централе и припадајућих
водова, апарата и уређаја. За пренос телеграфског саобраћаја за спојне путеве
се углавном користе телефонски канали.
Међународне телеграфске везе се остварују као директне телеграфске
везе без могућности њиховог преспајања – комутирања у ЖАТг мрежу ЖС.
Дакле, телеграфска мрежа обухвата физичке водове, преносне системе
(радио, ВФ и физичке), телеграфску централу и телепринтере са прикључним

и помоћним уређајима за железнички телеграфски саобраћај, у ком се комуникација одвија путем шифрованих карактера (црта и тачака) Морзеове азбуке
Целокупан телеграфски саобраћај за регулисање и одвијање железничког саобраћаја и осигурање транспортних капацитета, који се обавља преко
телеграфске мреже, одвија се углавном преко железничке пружне телеграфске
мреже. Пружна телеграфска мрежа намењена је за одвијање телеграфског саобраћаја између станице на једном делу пруге или читаве пруге. У пружне телеграфске телекомуникационе уређаје и постројења спадају:
- мултиплексни телеграфски уређаји (мултиплексери),
- телепринтер (примопредајник или само пријемник, у зависности од
врсте саобраћаја) и
- факсимил-апарати (телефакс уређаји).
Раније се користио телеграфски уређај са зујалицом, помоћу ког су се
ручно куцали знакови Морзеове азбуке, али су га заменили телепринтери и
телефакс-уређаји, који се такође увелико замењују модернијим средствима.
Наиме, да би се смањиле грешке и повећала брзина преноса информација, мора
се што више смањити суделовање човека-оператера. Резултат таквих настојања јесу телеграфски апарати, а основно телеграфско средство које користи
железница јесте телепринтер. То је апарат који поруке исписује знаковима.
Основни делови телепринтера су:
- тастатура (по изгледу и намени изгледа као писаћа машина),
- механизам за штампање (штампач),
- емитер - предајник (шаље обликоване комбинације струјних импулса
у телеграфску мрежу),
- пријемник (претвара примљене импулсе преко електромеханичких
делова у слова),
- електромотор (служи за погон телепринтера),
- уређај за напајање електричном енергијом.
Брзина преноса информација телепринтером је око 400 знакова у минуту. Уз апарат се обично уграђују и перфораторски уређаји. Текст који се уписује преко тастатуре преноси се на перфорисану траку, која се касније користи
за предају у телеграфску мрежу.

Телепринтер и перфорисање траке

За давање и примање службених обавештења и докуменат, железничка
управа и станице најчешће користе телефакс уређаје. Телефакс уређај методом
скенирања стандардног папира формата А4 претвара штампани текст и слике
у електричне импулсе који се преносе класичном телефонском линијом.
Брзина преноса стандардне странице А4 је мање од 1 минута.

Телефакс уређај

III ЖЕЛЕЗНИЧКА ТЕЛЕФОНСКА
ПОСТРОЈЕЊА
3.1. ВРСТЕ ЖЕЛЕЗНИЧКИХ ВЕЗА
Као што је већ речено, железничке везе делимо на:
- везе које су директно саобраћајног значења (за управљање и осигурање
саобраћаја),
- везе саобраћајно - комерцијалног значења и
- остале везе.

Везе које директно утичу на саобраћај
Повезују сва службена места на прузи чији је задатак управљање
саобраћајом, па их зовемо и пружним везама, а чине их:
- телефонске везе које омогућују јединственост и контролу саобраћаја,
- телефонске везе суседних управљачких центара,
- телефонске везе у међустаничном растојању и
- телефонске везе осталих делатника.
Телефонским везама које су директно саобраћајног карактера опремају
се железничке пруге и чворови у зависности од одвијања саобраћаја у међустаничном растојању, аутоматског пружног блока или телекоманде, фреквенције
возова, врсте вуче возова те организације служби одржавања.
На основу горе наведених елемената, магистралне пруге се опремају
следећим железничким телекомуникационим везама: пословним телефонским
везама, везом између две станице, сигнално-звоновним водом, везама за
потребе служби одржавања пруга и постројења, везом за потребе у ванредним
условима и у случају удеса, диспечерским везама електровуче, диспечерским
везама за саобраћајне потребе, ЖАТ везама за потребе станица и других
корисника на прузи те локалним телефонским везама. За наведене везе користе

се примарно водови сигнално-телекомуникационог кабла, али се могу користити други телекомуникациони каблови и преносни системи.
Пословна, омнибус телефонска веза, приказана доњом сликом, намењена је за споразумевање саобраћајног особља на једном делу пруге током
процеса организације железничког саобраћаја. Kориснички уређаји су прикључени паралелно на један вод преко транслатора, преносника за индукторску везу (ЛБ преносника) и раздвајача позива. Веза се остварује као код индукторских веза на заједничком воду. Раздвајач позива издваја позив на који је
подешен. Овде постоји могућност индивидуалног и групног позива, када се
позиви сигналишу свим корисницима вода.

Пословна, омнибус веза
За везу између две суседне станице обично се користе непупинизоване
парице, јер је вод релативно кратак. Вод се преко транслатора и ЛБ преносника
прикључује на ТK пулт:

Међустанична телефонска веза

Сигнално-звоновна веза служи за давање звучних сигнала и пренос
говорних порука. На пупинизовани вод су везани ТK пултови и помоћни
станични телефони суседних станица, јака звучна звона, телефони код улазних
сигнала, телефони у кућицама АПБ и путним прелазима у међустаничном
подручју. Прикључци вода код вањских телефонских места, као и помоћни
станични телефони, нису стално везани на вод, а укључују се телефонским
преклопником.

Сигнално-звоновна веза

Везе за потребе служби одржавања пруге, сигнално-сигурносних и
телекомуникационих уређаја и контактне мреже користе пупинизоване
водове а повезују станичне телекомуникационе пултове са службеним местима одговарајућих служби и објеката, као и телефоне код улазних и излазних
сигнала, просторних сигнала АПБ и путних прелаза. На слици је приказана
веза службе одржавања СС и ТK уређаја, а и остале везе техничких служби су
сличне вези за одржавање СС и ТK уређаја.

Telefoni u
stanici, deonici ili
putnom prelazu

Веза службе за одржавање СС и ТK уређаја
Веза за потребе у ванредним условима служи за организацију железничког саобраћаја у ванредним условима и у случају удеса. На пупинизовани
вод прикључени су сви станични ТK пултови, помоћни телефони, телефони
код улазних и излазних сигнала, кућица АПБ и ЖППр између две ЖАТ цен-

трале. Завршава се преко преносника за удесе на једној од ЖАТ централа.
Блок-шема ове везе је слична као и везе за одржавање СС и ТK уређаја.
Диспечерске везе за потребе саобраћајног диспечера користе се за
споразумевање диспечера са саобраћајним и возним особљем у станицама и на
прузи током процеса железничког саобраћаја.
Диспечерске везе за потребе диспечера електровуче се користе за
споразумевање диспечера са станицама, особља за хитне интервенције и
редовно одржавање контактне мреже и стабилних постројења електровуче.
Железничке аутоматске везе, ЖАТ, служе за потребе станица и других
корисника на прузи. Пословни и други водови нису прикључени на вод ЖАТ
централе како би се избегло ометање процеса регулације саобраћаја, па се
остварују посебне аутоматске везе помоћу преносника за индуктивно бирање.
На тај начин су избегнути утицаји струје вуче и уношење несиметрије између
жила пружног телекомуникационог кабела.
Локалне телефонске везе у станицама се остварују преко телефонских
прикључака с централном батеријом, ЦБ.
Жељезничке пруге на којима су уграђена постројења електричне вуче
опремљене су модерним сигнално-сигурносним и телекомуникационим
уређајима.

Везе саобраћајно-комерцијалног карактера
Везе саобраћајно комерцијалног карактера имају задатак да преко система телекомуникационих водова омогуће руковођење и непосредну размену
саобраћајних података о капацитетима распоређеним дуж пруге. Железничком
аутоматском телефонијом омогућава се успостава телефонских и телепринтерских веза до било ког службеног места на мрежи пруга ЖС без чекања, најбржим путем, независно о дану и ноћи и уз могућност остваривања приоритетних
позива.
У железничком саобраћају су присутни најразличитији типови телекомуникационих уређаја. Поред класичних телекомуникационих уређаја и апа-

рата у железничком саобраћају, развијени су специфични уређаји, који се
користе дуж железничких пруга у облику пружних телефонских веза, диспечерских телефонских система, телефонских система за ранжирне станице и
велике железничке чворове. Аутоматизација железничког телефонског саобраћаја омогућава преко аутоматских централа одвијање телекомуникационог
саобраћаја свих међусобно зависних радних места и изведена је тако да у потпуности одговара специфичним потребама процеса железничког саобраћаја.
Преко посебних уређаја (преносника) омогућено је аутоматско повезивање станичних и пружних телекомуникационих веза, остварење даљинских и
међународних железничких телефонских снопова помоћу модерних коаксијалних и оптичких система, контрола стања и квалитета телефонских канала и
железничких аутоматских телефонских централа (ЖАТЦ).
Све ово показује да је железнички телекомуникациони систем врло сложен систем који испуњава веома сложене и строге захтеве железничког
саобраћаја.

3.2. ЖАТ ЦЕНТРАЛЕ
Без обзира на врсту везе, оне се успостављају аутоматски преко аутоматске телефонске централе, која се на железници назива ЖАТ-централа. Веза се
успоставља бирањем броја корисника, а прекида спуштањем слушалице. У
почетку су се користиле ручне, а касније аутоматске централе, чиме су се смањили трошкови експлоатације и одржавања, а повећала брзина успостављања
веза између корисника, сигурност рада и економичност.
У ЖАТ систему сваки корисник има своју адресу у облику декадног
броја. Бирање саговорника изводи се бројчаником на телефонском апарату. У
централи то бирање врше бирачи електромеханичким померањем преко контаката, корак по корак, а та померања управљана су импулсима из телефона
корисника. Сваки електромеханички бирач има следеће функционалне делове:
- спојни члан, на који су прикључене улазне жице корисника,

- контактно (комутационо) поље, које чини одређени број изолованих
контактних ламела на које су спојени излазни водови,
- погонски механизам, помоћу ког се спојни механизам поставља на
одговарајући положај комутационог поља.
Подручје унутар ког се обављају везе између корисника зове се мрежна
група. Свака мрежна група има главну, више чворних и потребан број крајњих
централа. То је засебан телекомуникациони систем, али су остварене и везе са
јавним ТК мрежама (ТЕЛЕКОМ).
Електромеханички бирачи у постојећим ЖАТ-централама изведу око
100 операција у секунди, док главна ЖАТЦ има електронске контакте који
изводе и до 100000 операција у секунди. Предности електронских су: дуг век
трајања, нема хабања, имају мању потрошњу електричне енергије, заузимају
мање простора, већа сигурност у раду, мањи трошкови одржавања.
У телефонским везама споразумевање саговорника заузима спектар
фреквенција од 300 до 3400 Hz. Говор се пренси у облику наизменичних сигнала, односно наизменичне електричне енергије фреквенције 300-3400 Hz,
двожилним водом или линијом. Да би се вишеструко искористила линија,
спектар ниских говорних фреквенција се утискује (амплитудно модулише АМ)
у високу, носећу фреквенцију ВФ, па се на истом воду може извести једна НФ
веза говорног подручја и још неколико веза, зависно од броја канала који су
утиснути у ВФ носећу фреквенцију. Овакви вишеканални ВФ уређаји имају
четворожичну везу, или тзв дуплекс-везу, јер електронски склопови (појачала,
модулатори и демодулатори), потребни за овакав пренос, раде само у једном
смеру. Тако се нпр. ваздушним телефонским водом могу успоставити следеће
телефонске везе: говорна НФ веза, троканална веза у подручју од 4-31 kHz и
још 12 телефонских канала у фреквентном подручју од 36-145 kHz. Пружни
ТК каблови користе парице за ВФ везе у опсегу од 4-256 kHz, а коаксијални од
60 до 1300 kHz.

IV ПРУЖНЕ ТЕЛЕФОНСКЕ ВЕЗЕ
4.1. ПРУЖНИ ВОДОВИ
За одвијање саобраћаја дуж пруге користе се следећи водови:
1. Пословни вод (омнибус вод) Пв или Ов
На овај вод су прикључене само станице у распоредном одсеку пруге за
рад саобраћајних радника, а служи за пријем и предају пословних фонограма
(утврђивање места укрштања и претицања возова, давање допуштења и одјава за саобраћај возова). Овај вод је обавезно укључен на регистрофон, а у
станицаима је спојен на телекомуникациони пулт као индукторски прикључак.

Пословни вод
2. Сигнално- звоновни вод (чуварски вод) Чв
На овај вод су прикључене два суседне станице међусобно преко телекомуникационог пулта и телефона на дасци (помоћни телефон) као индукторски
апарат. Служи да се на њему дају и примају сигнални знаци број 1,2 и 3 за
најаву вожње воза. На овај вод укључени су и пружни ормарићи.

Чуварски вод
3. Међустанични вод (Мв)
Овај вод служи за међусобно повезивање саобраћајни радници суседних
станица.

Међустанични вод

4. Вод за незгоде (Нев)
Овај воде се искључиво користи за пријаву ванредних догађаја на прузи
и везан је на најпогоднију ЖАТ централу путем посредника. На овај вод су
укључени сви телекомуникациони пултови, телефони на зидној дасци и
телефони у телефонским ормарићима.
5. Вод службе за одржавање пруге (Гв)
Наведени вод је намењен делатницима на одржавању пруга за међусобно
споразумевање и споразумевање с саобраћајним делатницима. На овај вод су
укључени сви телефони у станичним и пружним ормарићима и телефон
надлежног шефа пружног одсека.
6. Вод службе за одржавање СС и ТК постројења (Св)
Наведени вод је намењен делатницима службе СС и ТК постројења за
међусобно споразумевање и споразумевање са саобраћајним особљем. На овај
вод су укључени сви телефони у станичним и пружним ормарићима, у
просторијама за СС уређаје те телефони шефова деоница за одржавање СС и
ТК постројења на подручју деонице пруге.
7. Вод службе за одржавање контактне мреже (Ев)
Наведени вод је намењен делатницима за одржавање контактне мреже и
то за међусобно споразумевање и споразумевање са саобраћајним особљем. На
овај вод су укључени сви телефони у станичним и пружним ормарићима,
телефони у електровучним подстаницама, постројењима за секционисање и
телефони шефова деоница за одржавање контактне мреже.
8. Вод енергетског диспечера
Овај вод служи за споразумевање енергетског диспечера са саобраћајним особљем у станицама и делатницима електровучних подстаница, постројења за секционисање и одржавања контактне мреже.
9. Вод саобраћајног диспечера
Наведени вод служи саобраћајном диспечеру за споразумевање са
саобраћајним особљем у станицама или код рада са даљинским управљањем
саобраћајем с пружним телефонским ормарима.

4.2. ПРУЖНИ ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНИ
УРЕЂАЈИ
Поред телефонских уређаја, у пружне телекомуникационе уређаје сврстава се и телекомуникациони станични пулт. Разликујемо индукторске,
полуаутоматске и аутоматске пружне телефонске везе које се обављају преко
заједничких телекомуникационих водова на које су паралелно везани све
станице и остала службена места једне железничке пруге. Индукторским
пружним везама спојени су сви индукторски телефони у станицаима, међустаничним размацима и станицаима једног распоредног одсека. Полуаутоматским водовима остварују се везе у чворишту, а аутоматским водовима везе на
подручју ЖС.

Индукторски апарат (ЛБ)
Индукторски пружни телефонски водови представљају телефонске
водове на којима су прикључени индукторски телефонски апарати. Ови су
телефонски апарати опремљени генераторима позивног напона с тастером за
слање позива или индуктором, а напајање микрофона се обавља из локалне
батерије (поред или у саставу апарата), па такве апарате називамо телефонским ЛБ апаратима. Повезивање корисника се обавља позивним знацима
Морзеове абецеде.

Индукторски телефон
Апарат с локалном батеријом (ЛБ) назива се индукторски телефонски
апарат, назван по индуктору који служи за производњу позивне струје.
Саставни делови индукторског телефонског апарата су: микрофон (М),
батерија (Б), индукциони намотај (ИK), звоно (З), индуктор (И), слушалица (С)

и виљушка (В). На слици је приказана шема индукторског телефонског
апарата:

Поједностављена шема индукторског телефонског апарата

Kорисник индукторског пружног телефона и корисник ЖАТ централе
остварују везу посредовањем телефонисте ЖАТ централе у који је пружни вод
укључен. Kорисник ЖАТ централе може успоставити везу с корисником
индукторског пружног телефонског вода бирањем позивног броја вода (чија је
прва бројка "6") и бирањем броја "2" ("3") за кратки знак, или броја "7" ("9") за
дуги знак.

Пружни полуаутоматски апарат (ППА)
Пружне полуаутоматске везе се остварују преко ЛБ телефонских апарата
посебне конструкције. Такви апарати су опремљени генератором позивног
напона (или индуктором), бројчаником, тастером за уземљење и тастером за
слање позива. Веза између корисника пружних веза остварује се на исти начин
као и код индукторских пружних веза, а веза с корисником ЖАТ централе се
остварује бирањем жељеног броја преко бројчаника уз обавезно активирање
тастером за уземљење. Kорисник ЖАТ централе може успоставити везу на
ППА воду бирањем карактеристичног броја пружног вода и позивног Морзеовог знака жељеног прикључка (комбинација кратких и дугих позивних
сигнала).

Пружни аутоматски апарат (ПА)
Пружне аутоматске везе се остварују аутоматским телефонским
апаратима са додатним делом део којим се остварује заузетост вода и тастером
за уземљење. Веза између корисника пружног вода остварује се бирањем
позивног броја корисника који има један или два броја. Остваривањем везе сви
остали апарати на воду су искључени. Веза с корисником ЖАТ централе
остварује се бирањем карактеристичног броја ЖАТ централе и бирањем броја
корисника. Kорисник ЖАТ мреже остварује везу с корисником ПА вода
бирањем карактеристичног броја пружног вода, који почиње бројем"6" и
позивног броја жељеног корисника на пружном воду.
На слици је приказана шема телефонског апарата с централном
батеријом, који се примењује код ручних телефонских централа с централним
напајањем. На шеми су приказани главни саставни делови апарата: микрофон
(М), слушалица (С), индукциони намотај (ИK), звоно (З), кондензатор (Ц) и
виљушка (В).

ЦБ телефонски апарат
Телефонски апарат примењен код аутоматске телефонске централе, омогућава успостављање везе без посредника, ради чега мора имати додатне
уређаје – бројчаник, односно тастатуру.
На следећој слици приказана је шема аутоматског телефонског апарата,
на којој су приказани главни саставни делови апарата: микрофон (М),
слушалица (С), индукциони намотај (ИK), позивно звоно (З) и виљушка (В).
Бројчаник је приказан помоћу својих контаката МS и IS .

Аутоматски телефонски апарат

Телекомуникациони пулт
Велики број телефонских уређаја којим се служи станично особље тражило је увођење посебних станичних телефонских апарата у којима је извршена концентрација свих телефонских веза. Овакав апарат зовемо телекомуникациони пулт, а приказан је следећој слици. Телекомуникациони пулт може
примити све потребне ЖАТ и ЖС прикључке, ЦБ прикључке, индукторске
прикључке са или без раздвајача позива, те интерфонске и разгласне прикључке. Раздвајач позива је уређај који сигнализира позив на телефону само
издвајањем унапред утврђеног знака састављеног према Морзе-овој азбуци.

Помоћни телефон
На зидној дасци код отправника уграђује се помоћни телефон који се
помоћу вишеструког преклопника може укључити у један од водова:
- сигнални звоновни вод - чуварски вод (ЧВ),
- вод грађевинске службе (ГВ),
- вод службе СС и ТК постројења (СВ),
- вод електровучне службе (ЕВ) и
- вод за незгоде (НЕВ).
Овај телефонски апарат користи делатницима осталих жељезничких
служби, а отправник га може користити у случају кад је телекомуникациони
пулт у квару. Зидна даска с телефонима у саобраћајном уреду приказана је
сликом:

Зидна даска с помоћним телефонима

Диспечерски телефонски апарат
За успешан рад саобраћајног диспечера на прузи се уграђује диспечерски телефонски апарат. Диспечерски систем омогућава везу с препознавањем
позваног корисника. За време рада диспечера с корисником, остали прикључци су блокирани и не могу корисници успоставити везу с диспечером.

Телефонски ормарићи
Дуж пруге се, код улазних и излазних сигнала у станицаима те у саставу
кућица или ормара за смештај уређаја за осигурање ЦПР или АПБ уређаја и
код великих удаљености, уграђују самостојећи ормарићи у које је смештен
индукторски телефон. Осим телефона, у ормарићу се налазе два вишеструка
преклопника.
Преко левог преклопника су прикључени
водови (ЛБ водови):
- скретнички вод (само у подручју
станицаа),
- сигнално-звоновни вод (Чв),
- вод Службе сс и тк уређаја (Св),
- вод Грађевинске службе (Гв),
- вод Службе контактне мреже (Ев) и
- вод за незгоде (Нев).
Преко десног преклопника укључене су
везе:
- вод диспечера саобраћаја и
- вод електроенергетског диспечера.
Телефонски ормарић
За остварење веза с ових телефонских ормарића потребно је:
- кључем отворити врата ормарића и

- укључити један од преклопника на жељени вод. За коришћење преклопника на диспечерским водовима корисник мора поседовати посебан кључ.

V ЖЕЛЕЗНИЧКЕ РАДИО-ВЕЗЕ И
ПОСТРОЈЕЊА
5.1. КАРАКТЕРИСТИКЕ И ВРСТЕ РАДИО-ВЕЗА
У претходном периоду, као и данас, на железници се за различите сврхе
користе бежичне, радио-везе, а у последње време све више се користе мобилне
телекомуникационе GSM мреже.
Како постоји велики број радио-веза у простору, а како би се смањила
интерференција (преклапање канала) и друге сметње у радио-мрежи, већ
раније је направљен међународни договор о дозволи коришћења појединих
фреквентних подручја. Железнице Србије остварују радио-везе на ултракраткоталасном (УКТ) подручју. Користе 4 до 300 канала фреквентног подручја и
нема међусобних сметњи са радио-станицама осталих установа.
Домет УКТ предајника, таласних дужина 4, 2 и 0,7 m, ограничен је
директном видљивошћу. Због сразмерно мале таласне дужине, сигнали се
антенама могу усмерити у уски сноп емитовања, што омогућава смањење
потребне снаге предајника. Овако усмерени таласи рефлектују се на свакој
препреци (брдо, зграда и сл.) и могу онемогућити пријем у заклоњеним
подручјима. Да би се локалне везе, станичне, пружне и мобилне, могле остварити и на таквим местима, постављају се репетитори. Они могу бити пасивни
(металне површине 10 до 20 m) или активни (релејне станице са пријемницима
појачавачима и предајницима).
УКТ везе могу се остварити на неколико начина:
Дуплекс-везом може се радити до 10 km удаљености између предајника
и пријемника. Гарантова је веза, без обзира на атмосферске услове, до 3 km.
Захтева велики број канала, јер станица врши пријем на једној фреквенцији, а
емитује на другој, као на слици:
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Код симплекс-везе ради се на једној фреквенцији, а прекидачем се пребацује станица на емитовање или пријем. Таква веза је једноставна, јер треба
упола мање канала од дуплекс везе:
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Семидуплекс радио-веза користи две фреквенције. Стационарна станица емитује и прима истовремено (дуплекс), док мобилне имају пријем и предају на једној од фреквенција, али не истовремено (двофреквентни симплекс).
Једна мобилна станица (ауто или пружно возило) може да се користи као
релејна станица, али у том случају није могућа директна веза мобилних уређаја изван подручја које покрива релејна станица.

Наведени типови УКТ-веза користе се за споразумевање радних група
на градилиштима отворене пруге, код ремонта или одржавања СС уређаја или
горњег или доњег строја, као и у ранжирним станицама. Такође, и локомотиве
могу имати сталну везу са станицом преко УКТ примпредајника.
Овакве везе су важне на пругама с интензивним саобраћајем, у случајевима потребе потискивања композиције другом локомотивом (успони), у туне-

лима и за везу диспечера са локомотивама одређеног подручја службе за регулисање електро-вуче. На пругама ЖС користи се аналогни систем радиодиспечерске везе између саобраћајног диспечера и машиновође локомотиве.
У ранжирним станицама дежурни у поставници су повезани УКТ везом
са машиновођом потискивалице. Пописивачи вагона и остало маневарско особље такође су УКТ примопредајницима повезани са службеним местима.

5.2. GSM-R РАДИО КОМУНИКАЦИЈЕ
У железничком саобраћају све више се користе дигиталне мобилне
радио-комуникације. За потребе железнице развијен је глобални систем дигиталне мобилне телефоније GSM-R (Global System Mobile Network – Railway).
Овај систем интегрише информатичке функције СС уређаја и телекомуникационе функције и омогућава почетак развоја многих нових услуга и апликација у будућности (која је већ почела). GSM-R посебно омогућава јединствену

комуникациону платформу која осигурава интерну оперативност железничког
саобраћаја и представља подлогу Европског система за управљање возовима.
Постојеће услуге су базиране на широком спектру различитих система
са специфичним управљањем, што резултује значајном некомпатибилношћу.
С друге стране, Европском систему железница потребан је потпуно компатибилан систем контроле и управљања возовима на брзим међународним линијама ЕУ, а управо те захтеве испуњава GSM-R.

GSM-R мобилна мрежа
GSM-R обједињава у један систем већину, или све, апликације које су
потребне железницама, укључујући и дигиталне технологије, интеграцију
услуга базираним на стандардизованим отвореним системима, укрштање са
железницом и јавним мобилним и фиксним мрежама, роминг могућност преко
целог подручја Европе, те потребну мобилност која ће задовољити захтеве
железница, као и могућност коришћења јавних мрежа помоћу којих би се
лакше омогућио роминг и побољшала диспозиција, управљање и контрола
националних и међународних железничких процеса.
Предности GSM-R-а су бројне и користе свима. Стандардизовањем
система, GSM-R оператери могу значајно смањити трошкове у управљању и
одржавању, а улагање је сведено на минимум. Путници који путују ван своје
земље не морају губити време чекајући на промену локомотива на границама.
Осим тога, GSM технологија која се користи у јавне сврхе даје велики потенцијал за додавање нових услуга у будућности.

Апликације за железнице укључују:
- логистику (праћење теретних вагона, контејнера, добара итд., polling
статусних информација on goods),
- побољшање оперативне услуге за железничко особље (Интранет
приступ операционим базама података, прилагођене услуге вести за
редове вожње и тарифе, аутоматска резервација седишта са приказом
на дисплеју),
- телематско апликације за rolling stock и фиксну опрему,
- оптимизована носивост возова и online продаја слободног капацитета.
Примери нових апликација за кориснике железничких услуга:
-

On-line путничке информације о возовима и перонима,
Интернет терминали за поуздане www услуге,
Rent a Car, наручивање таксија, резервација хотела,
специјалне туристичке и хотелске услуге.

VI РЕГИСТРОФОНСКА ЖЕЛЕЗНИЧКА
ПОСТРОЈЕЊА
Пренос свих службених порука и наредби које су везане уз вожње возова
и безбедност железничког саобраћаја, обавља се преко пословних и диспечерских водова који су прикључени на уређај за регистрацију разговора регистрофон. Под регистрофонима подразумевамо специјалне стационарне
вишеканалне магнетофоне непрекидног рада, који омогућавају истовремено
снимање разговора с више водова (6, 15 или 24). Сталним снимањем свих
службених телефонских разговора, јављања особља у саобраћајној и вучној
служби, локомотивским везама итд., повећава се будност и контролише рад
особља. Снимљене траке служе као документ о пренетим обавештењима и
подацима преко железничких телефонских веза, тако да у случају ванредних
догађаја (несрећа и судара) оне служе за утврђивање кривице.
Уређаји су опремљени давачем временских знакова како би се утврдило
тачно време обављеног разговора. Регистрофони имају посебан алармни

систем који сигналише сваки нестанак напајања, погонску сметњу и завршетак
магнетне траке. Из сигурносних разлога користе се регистрофони са два
погонска механизма. Сваки механизам има траку за непрекидан рад 8 или 12
часова. Kад заврши рад на једном систему или се један систем поквари, уређај
прелази на рад у другом систему. Уколико нема захтева за контролу снимљених разговора, трака се комисијски брише и може користити за поновно
снимање након 72 сата (3 дана) или 144 сата (6 дана).
Уместо застарелих аналогних уређаја данас се користе модерни дигитални уређаји за регистровање саобраћаја на телекомуникационим водовима,
а уместо магнетне траке користе се магнетни и оптички медији за меморисање
података у ДВД формату. На тај начин могуће је довољно повећати капацитет
записа, а тим уређајем се може пратити и саобраћај на дигиталним телефонским линијама и линијама за пренос података.

Регистрофонски уређај: старији и модернији тип

VII ВИЗУЕЛНИ НАДЗОР ЗАТВОРЕНИМ
ТВ-СИСТЕМОМ
Уградњом затвореног ТВ-система, где су камере и пријемник међусобно
повезани кабловима, обавља се надзор железничког саобраћаја. Помоћу њега

контролише се улазак и излазак путника у вагоне, затварање врата на
вагонима, путни прелази, утовар и истовар робе, надзор положаја терета и
контејнера итд.
Затворени ТВ-систем користи се и у ранжирним станицама за надзор
саобраћаја на спушталици и код пописа вагона. Тако се скраћује време
припреме возова, а истовремено смањује могућност настанка удеса и повећава
сигурност робе и особља.
Примена ТВ-система била је ограничена због осетљивости камере, која
снима само при дневној светлости, али модерне камере имају осетљивост већу
од људског ока и могу снимати и у мраку.

VIII РАЗГЛАСНИ И ИНТЕРФОНСКИ
УРЕЂАЈИ
Осим службеном особљу, на железници се информације дају и корисницима железничких услуга. То су информације о тачном времену, времену доласка и одласка возова, преседању, променама реда вожње, те саставу возова.
Овакве информације се дају преко часовника, оптичких индикатора, показивача, озвучења јавних површина, алармних уређаја и сл., што се све сврстава у
информационе системе.
Разгласни уређаји
Разгласни уређаји се користе за обавештавање путника у станици или
возу на дужим релацијама о кретању воза. Озвучавају се отворени (перони) и
затворени простори (вагони, чекаонице и остале станичне просторије). Помоћу
разгласних уређаја се на великим станицама могу преносити обавештења
отправника станичном особљу о кретању возова или маневарских састава.
Интерфонски уређаји
На теретним и ранжирним станицама озвучење је изведено преносним
фиксно уграђеним интерфонима. Интерфонска мрежа се састоји од вањских и
унутрашњих елемената који су међусобно повезани водовима. Интерфон се

састоји од микрофона, појачавача, звучника и више тастера за позив, а веза са
службеним центром остварена је кабловима. Преко интерфонског уређаја преносе се информације, позиви и наредбе, између центра и осталих радника на
ширем подручју станице (скретничари, маневристи, прегледачи кола, информационе просторије - информације и сл.). Такође се може успоставити веза
сваког интерфона с центром, притиском на тастер позива. Интерфони омогућавају симплекс-везу.

IX САТНИ ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМИ
За тачно одвијање саобраћаја и одржавање реда вожње, железница користи посебну мрежу сатова, повезаних у јединствен сатни информациони
систем, тако да су сви службени сатови по станицама међусобно повезани и
показују исто време у истом тренутку. У главној ЖАТ централи уграђена је
сатна централа, која поседује склопове за аутоматско кориговање рада
станичних сатова и давање минутних импулса. На станицама су такође уграђени сатови преко којих се напаја одређени број споредних сатова. Централни
сат шаље корекционе импулсе станичним главним сатовима (до удаљености
20 km) преко вода тачног времена у циљу подешавања тачног времена. Склоп
за корекцију и појачање импулса уграђује се на сваких 20 km, а у свакој
станици главни сат путем минутних импулса управља свим споредним
сатовима. Сваки колодвор посебним тастером за сигнал тачног времена
"подне" шаље информацију о тачном времену у међустанично подручје.

X ОСТАЛИ ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМИ
У савремене информационе системе убрајају се аутомати за издавање
карата, резервације места, давање података о путу вожње као приказ на екрану
или штампани текст. Уградња савремених информационих система доприноси
повећању одржавања реда вожње, правовременом обавештавању и услуживању путника, смањењу гужви и неспоразума. То све доприноси удобности и
безбедности у одвијању железничког саобраћаја.

Осим озвучења станичних просторија и перона у великим станицама, а
поготово с великим приградским саобраћајем, допуњују се обавештења путника информационим плочама и мониторима. Даљинско управљање овим плочама и мониторима с информацијама колосека и времена поласка и доласка возова обавља рачунар, а промене побољшања и сл. уносе посебни радници у ЖС.

Информациона плоча на станици

Уместо плоча на вагонима, које поближе информишу путнике о смеру
путовања возом, у последње време користе се модерне информационе плоче с
ЛЕД показивачима како је то приказано сликом:

Информациона плоча на вагону

XI КОРИШЋЕЊЕ ТК УРЕЂАЈА
Коришћење ТК уређаја прописано је Правилницима 62, 81, као и
техничким
условима
и
одржавању
мреже ("Службени гласник РС", бр. 38/2017)

железничке

Правилником о
телекомуникационе

