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Локо карти 
• Винаги Червени; 
• Еднакви за локомотиви и мотриси; 
• Винаги са в комплект с DCC карта; 
• Носят се винаги от машиниста и се 

получават заедно с FRED от началната 
гара; 

• Предават се заедно с FRED в крайната 
гара; 

• Придружават се с разписание на 
локомотива; 

• Съдържат основна информация за 
локомотива, собственика, DCC адрес и 
функции на декодера; 

• Имат възможност за добавяне на 
допълнителна информация за модела; 

• Не се допускат локомотиви с еднакви 
DCC адреси на едно трасе! 

• DCC адресите се планират преди 
срещата, ако не са перманентно 
отпуснати (За ТТ има отпуснати 200 
адреса за България) без да се допуска 
дублиране 



Вагонни карти за пътнически вагони 
• Винаги Зелени; 
• Еднакви за багажни, пощенски и 

пътнически вагони; 
• Носят се винаги от машиниста  и се 

получават от началната гара само 
ако влакът има прекомпозиране по 
маршрута или е съставен от вагони 
на различни собственици; Ако 
вагоните са на един собственик или 
не се налага прекомпозиране, то 
вагонни карти не се получават 

• Предават се в крайната гара; 
• Придружават се с разписание на 

влака; 
• Съдържат основна информация за 

вагона и собственика; 
• Имат възможност за добавяне на 

допълнителна информация за 
модела; 



Вагонни карти за товарни вагони 
• Цветът зависи от класа на вагона; 
• Имат джоб за Карго картата 
• Получават се от гаражна гара за 

локални товарни влакове или 
транзитни влакове между два 
гаража; 

• Не се изискват за вертушки или 
експресни транзитни влакове без 
прекомпозиране; 

• Предават се в крайната гара; 
Крайната им гара зависи от Карго 
картата, а не от разписанието на 
влака!!! 

• Придружават се с разписание на 
влака; 

• Съдържат основна информация за 
вагона и собственика; 

• Имат възможност за добавяне на 
допълнителна информация за 
модела; 



 Карго карти - комбиниране с карти 
за товарни вагони 

• Двулицеви – хоризонтална прегъвка; Цвят – зависи от местоположението на 
обслужващите гаражни модули. 

• Поставят се в джоба на карта за товарен вагон; 
• Два вида: 

• За карго стока за превоз – обикновено се попълва от гарата изискваща 
стоката и се връчва на ръка на изпращащата гара; 

• За искане на празен вагон –попълва се от гарата изискваща празен вагон и 
се носи на ръка на гаражен модул обслужващ тази гара. Обикновено се 
попълва след получаване на карта за доставка на карго; 

• Предават се в крайната гара заедно с вагона и картата му; 
• Съдържат информация за начална и крайна гара, вида вагон и вида товар като 

задължителни атрибути; 
• Ако имат извита стрелка означава, че при получаване трябва да се обърне с 

другото лице и да се изпълни операцията; 
• Попълват се от изпращача или искащия товар; 
• Реалният товар се връща РЪЧНО на изпращащата гара!!! 
• Товари не могат да се изпращат, ако не са поискани от посрещащата гара, освен 

в случаите, когато организаторът на срещата не го е разрешил изрично!!! 
• Поискан товар, с непопълнена втора част на картата се попълва от изпращащата 

гара с указание къде да се върне празния вагон (ако празния вагон е изискан от 
гаражния модул, то след доставката на стоката, празния вагон се назначава до 
същия гаражен модул, от който е изискан). 



DCC карти и употреба 

• Двулицеви- вертикална прегъвка; 
• Поставят се в джоба на FRED след 

програмирането му; 
• Съдържат информация за 

локомотив, DCC адрес, функции на 
декодера и собственик; 



Роли на участници във фремо среща 
- отговорности и опериране 

ПРИ ОПЕРИРАНЕ на трасе 

• Гаров персонал – отговаря за маршрутизиране на гарата, приемане и изпращане на 
влакове по разписание. Издава команди за спиране и тръгване, маневриране. Следи за 
каргото до и от неговата гара, като преглежда картите на вагоните; 

• Машинисти – отговарят за управлението на влаковете и спазването на разписанието и 
сигналите по пътя. Подчиняват се на гаровия персонал и изпълняват командите му; 

• Диспечер – раздава разписанията на влаковете на машинистите и подрежда върнатите 
разписания по час на заминаване; 

  

 

ПРИ ИЗГРАЖДАНЕ на трасе 

• Координатор DCC – отговаря за планиране на DCC мрежата и адресите, които ще се 
използват 

• Координатор часовници – отговаря за планиране и изграждане на мрежата от 
часовници 

• Координатор  трасе- планира трасето на срещата според регистрираните модули 

• Координатор разписание – изработва разписание според планираното трасе, назначава 
влакове и подвижен състав за тях 



Разписания: гарови, локомотивни, 
влакови - съдържание 

Локомотивно 
разписание 

Влаково разписание 

Гарово разписание 



 Видове влакове, опериране и 
планиране 

• Пътнически 
– Пътнически – спират на всяка гара по маршрута 
– Бързи/експресни – спират на някои гари по маршрута 
– Транзитни- директни без спиране от гараж до гараж- имитират нощни и международни влакове. 

• Товарни 
– Локални – спират на всяка гара от обслужваната от гаражния модул област. Имат предвидено време за 

маневрена дейност. 
– Директни/транзитни – свързват гаражни модули и пренасят товари за/от обслужваните от гаражните 

модули области 
– Вертушки – движат се само между гаражни модули без спиране по разписание - само за изчакване. 

Изграждат се само от еднакви вагони 
 

• Всеки влак се движи според разписанието, подготвено за него; 
• Допуска се движение на влакове извън разписанието, когато не пречат на движението 

на влаковете включени в разписанието!!! 
• Планирането на влакове се извършва със специализиран софтуер, като има няколко 

налични за целта 
• Планирането на влакове и асоциирането на локомотиви към тях е задача на 

координатора по разписанието 



 Влакова и маневрена дейност в 
комбинация с карго трафик; 

Гара C иска да изпрати стока за гара D.  
1. Гара С подготвя карта на товара, в която вписва крайната гара D за която е 
доставката и вида й. Слага картата на товара в джобчето на картата на вагона и 
изчаква следващия локален товарен влак за гара А. Закача вагона и го изпраща 
на гара А. 
2. В гара А се взимат всички вагони предназначени за гарите обслужвани от хъб В 
и се композират в транзитен влак от А до В. 
3. В гара В се разкомпозира транзитния влак и  се композира локален влак , който 
доставя стоката до гара D. 



 Трасета - планиране, видове, гари. 

• Трасетата се планират на AutoCAD по предварително 
подготвена подложка с плана на помещението 

• Във всички краища на трасето се предвиждат гаражни модули 
• Видове гари: 

– Гаражни – обикновено държат всички товарни вагони и картите 
им, които не са предвидени в основния трафик на вертушки, 
служат за прекомпозиране между локалните и транзитните 
влакове; Обикновено са без ландшафт и с достатъчен на брой 
коловози; Гаражните модули се означават цветово, в зависимост 
от посоките си (изток, запад, север, юг), като тези цветове се 
отразяват в карго картите (не е задължително и се използва само 
при големи срещи с дълги трасета, тъй като изисква усилия за 
изработване и адаптиране на карго картите за конкретната среща). 

– Смесени гари – обслужват товарен и пътнически трафик; 
– Спирки- служат само за обслужване от пътнически влакове; 
– Товарни терминали – обслужват само товарен трафик; 

 



FRED/ FREDi 

Златно правило: Всеки локомотив със собствен FRED и DCC Адрес!!! 


