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Спосіб підвищення завадостійкості рейкового кола заснований на протіканні сигнального струму
в рейковій лінії з живильного на релейний кінець при вільності дільниці колії. На живильному
кінці рейкового кола генератор сигнального струму формує несучі частоти постійно, а не тільки
під час імпульсу в системі модуляції, а на релейному кінці включені додаткові реагуючі
елементи.
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Корисна модель належить до залізничної галузі, а саме до систем залізничної автоматики, в
яких як первинні датчики стану колії використовують рейкові кола.
Рейкові кола залізничного транспорту, що існують сьогодні, призначені для визначення або
фактичної вільності дільниці колії, або для визначення фактичної зайнятості дільниці колії, та не
в повному об'ємі задовольняють вимоги з електромагнітної сумісності чи потребують значних
змін в схемі протікання сигнального струму й витрат на додаткове обладнання.
Відомим аналогом корисної моделі, що заявляється, є спосіб контролю колії, що описаний в
патенті України (№ 57344 МПК B61L 23/00. Рейкове коло для систем залізничної автоматики,
заяв. 16.07.2010; опубліковано 25.02.2011, Бюл. № 4). Збільшення стійкості до завад
реалізовано за рахунок використання додаткових пристроїв - баластних резисторів та дросельтрансформаторів.
Недоліками даного способу є суттєве збільшення елементів схеми та її подорожчання за
рахунок (в основному) використання додаткових дросель-трансформаторів.
Найбільш близьким аналогом є спосіб контролю дільниці колії, що заснований на протіканні
сигнального амплітудно-маніпульованого струму тональної частоти при вільності дільниці колії
від релейного на живильний кінець рейкового кола при відсутності рухомого складу на колії з
додатковим
використанням
дросель-трансформаторів
(Типовые
материалы
для
проектирования 410306-ТМП Автоблокировка с тональными рельсовыми цепями и
централизованным размещением аппаратуры оборудования АБТЦ-03 [Текст]: Утв.: Письмо №
ЦШ Тех-14/14 от 16.02.05 / Открытое акционерное общество "Российские железные дороги").
Суть способу полягає в тому, що в рейковому колі протікають сигнальні амплітудноманіпульовані струми тональних частот, а в рейковій лінії підключені додаткові дросельтрансформатори.
До недоліків даного способу належать: використання контролю колій тільки на перегоні,
зменшений захист від імпульсних завад від рухомого складу, необхідність використання
додаткових пристроїв або ресурсів.
Технічна задача, що вирішується корисною моделлю, полягає в: організації нескладної
схеми з високою стійкістю від гармонійних та імпульсних завад, спрощенні існуючих схем
автоматичного блокування з зменшенням їх вартості.
Поставлена задача вирішується тим, що спосіб підвищення завадостійкості рейкового кола,
що заснований на протіканні сигнального струму в рейковій лінії з живильного на релейний
кінець при вільності дільниці колії, згідно з корисною моделлю, на живильному кінці рейкового
кола генератор сигнального струму формує несучі частоти постійно, а не тільки під час імпульсу
в системі модуляції, а на релейному кінці включені додаткові реагуючі елементи.
Приклад реалізації заявленого способу.
Контроль фактичної вільності дільниці колії реалізований за рахунок протікання
завадостійкого сигнального струму на релейний кінець рейкового кола, в якому при створенні
амплітудної маніпуляції реалізоване заповнення всього часу передачі сигналу інформаційним
сигнальним струмом додаткових несучих частот рейкових кіл.
Таким чином, спосіб, що заявляється, дозволяє використати зменшену сумарну вартість
елементів при реалізації контролю стану дільниці колії разом із підвищенням завадостійкості
апаратури автоблокування, спростити технологію обслуговування.
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Спосіб підвищення завадостійкості рейкового кола, що заснований на протіканні сигнального
струму в рейковій лінії з живильного на релейний кінець при вільності дільниці колії, який
відрізняється тим, що на живильному кінці рейкового кола генератор сигнального струму
формує несучі частоти постійно, а не тільки під час імпульсу в системі модуляції, а на
релейному кінці включені додаткові реагуючі елементи.
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