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Wybrane prace realizowane w Laboratorium Automatyki i 
Telekomunikacji

Laboratorium Automatyki i Telekomunikacji od 2000 r. posiada akredytację PCA (AB 
310) i działa w oparciu o system zarządzania zgodny z wymaganiami normy PN-EN 
ISO/IEC 17025:2005. 

Wykonujemy badania dla potrzeb certyfikacji wyrobów

Potwierdzamy zgodność z normami krajowymi i międzynarodowymi typu PN-IEC, PN-
EN, EN lub innymi wymaganiami

Wydajemy opinie techniczne potrzebne do uzyskania Świadectwa dopuszczenia do 
eksploatacji typu urządzenia do prowadzenia ruchu kolejowego

Opracowujemy opinie techniczne wyrobów na zgodność z obowiązującymi 
wymaganiami norm i przepisami, a także opinie techniczne eksploatowanych 
urządzeń telekomunikacyjnych i sterowania ruchem kolejowym



Badania realizowane w Pracowni TelekomunikacjiBadania realizowane w Pracowni Telekomunikacji

� Badania urządzeń pojazdów szynowych miejskich i kolejowych:
� Badanie funkcjonalne radiotelefonu z funkcją RADIOSTOPU;

� Badania kompatybilności elektromagnetycznej (EMC):
� Badanie odporności na wyładowania elektrostatyczne;
� Badanie odporności na serie szybkich elektrycznych stanów przejściowych;
� Badanie odporności na udary elektryczne;
� Badanie odporności na zapady napięcia, krótkie przerwy i zmiany napięcia zasilania dla urządzeń

zasilanych AC;
� Badanie odporności na zapady napięcia, krótkie przerwy i zmiany napięcia zasilania dla urządzeń

zasilanych DC;
� Pomiar emisji zaburzeń promieniowanych pojazdów trakcyjnych;
� Pomiar emisji zaburzeń przewodzonych w przewodach sieci zasilającej i pokładowej;

� Badania poziomów pól magnetycznych AC i DC generowanych przez urządzenia elektryczne i 
elektroniczne w środowisku kolejowym; 

� Badania telewizji użytkowej CCTV (TVu);



cdcd Badania realizowane w Pracowni TelekomunikacjiBadania realizowane w Pracowni Telekomunikacji

• Badanie radiotelefonów noszonych i przewoźnych VHF:
� Badanie radiotelefonu noszonego po narażeniach klimatycznych;
� Badanie użytkowego czasu pracy radiotelefonu noszonego;

• Badania systemu łączności GSM-R
� Pomiary parametrów radiowych warstwy fizycznej radiotelefonów typu cabradio, OPH, OPS, GPH;
� Pomiary pokrycia radiowego VHF/GSM-R;



Rola Laboratorium Automatyki i Telekomunikacji w pracach 
związanych z system GSM-R

• Jednostka notyfikowana NB 1467 do Dyrektywy Europejskiej 2008/57/WE wydajemy opinie 
techniczne, które są podstawą do wydania przez Ośrodek Jakości i Certyfikacji Instytutu 
Kolejnictwa niezbędnych certyfikatów;

• W skład pracowników laboratorium wchodzą osoby posiadające uprawnienia audytorskie do 
oceny systemów zarządzania jakością wg normy PN EN ISO 9001

• Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 
7 sierpnia 2012 r. w sprawie świadectw dopuszczenia do eksploatacji typu wykonujemy 
wszystkie niezbędę badania oraz opinie techniczne do wydania Świadectwa dopuszczenia do 
eksploatacji;



Przygotowanie Laboratorium Automatyki i Telekomunikacji do 
badań systemu GSM-R
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Cd Przygotowanie Laboratorium Automatyki i Telekomunikacji 
do badań systemu GSM-R



Badanie emisji zaburzeń przewodzonych radiotelefonu 
kabinowego GSM-R/VHF



Stanowisko do badań odporności na wyładowania 
elektryczności statycznej 



Badania parametrów radiowych VHF i GSM-R



Pomiary pokrycia radiowego

� Przy planowaniu sieci, poziom pokrycia radiowego definiuje się jako natężenie pola dla anteny 
zamontowanej na dachu pociągu (nominalnie na wysokości 4m ponad torami). Zakłada się
antenę izotropową o zysku kierunkowym: 0dBi. Ten parametr będzie spełniany z ustalonym 
prawdopodobieństwem w pokrywanym obszarze. (Docelowy poziom mocy pokrycia jest
zależny od statystycznej fluktuacji spowodowanej przez rzeczywiste warunki propagacji.) (I)

� Należy stosować następujące wartości minimalne: (M)
� 95% prawdopodobieństwo pokrycia przy poziomie pokrycia 38,5 dBµV/m (-98 dBm) dla 

transmisji głosowej i mało krytycznych danych;
� 95% prawdopodobieństwo pokrycia przy poziomie pokrycia 41,5 dBµV/m (-95 dBm) na 

liniach z ETCS poziomu 2/3, przy prędkościach mniejszej lub równych 220 km/godz.;

� Zalecane są następujące wartości minimalne: (I)
� 95% prawdopodobieństwo pokrycia przy poziomie pokrycia 44,5 dBµV/m (-92 dBm) na 

liniach z ETCS poziomu 2/3, przy prędkościach powyżej 280 km/godz.;
� 95% prawdopodobieństwo pokrycia przy poziomie pokrycia w przedziale 41,5 – 44,5 

dBµV/m (-95 dBm do -92 dBm) na liniach z 2/3 ETCS poziomu 2/3, przy prędkości 
powyżej 220 km/godz. i mniejszej lub równej 280 km/godz..



Co to moCo to możże oznaczae oznaczaćć w praktyce ???w praktyce ???

Zgodnie z obecnymi wymaganiami FRS oznacza to, że statystycznie tylko 5% z 
100m nie musi spełniać wymaganego poziomu RF

To jest 5m statystycznie rozłożonych na 100m 

Wymaganie powyższe zmusza do wykorzystania systemu pomiarowego który 
umożliwia zbieranie danych pomiarowych dotyczących poziomu RF co 10 cm 
(istnieją kraje posiadające systemy zbierające dane co 7,5 a nawet 4 cm).

Czy to koniec ???

Liczba mierzonych kanałów min 3 (komórka poprzednia, obecna, następna)

Jakieś alternatywy ???
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Pomiar  za pomocPomiar  za pomocąą radiotelefonradiotelefonóóww

Dokładność pomiaru RF (zazwyczaj ok 6dB)

Szybkość pomiaru (około 2 próbki/s lub 1 próbka co 14m). Uzyskana możliwość pomiaru to 
tylko 100km/h

Powyższe założenie nie pozwalają na wykorzystanie radiotelefonów do tego typu pomiarów. 
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System do pomiarów pokrycia sygnałem radiowym VHF i 
GSM-R

materiały firmy R&S



Pomiary w pobliżu obszarów NATURA 2000

materiały R&S



Wyzwania na przyszłość



Wyzwania na przyszłość



Co dalej z kolejową łącznością radiową

Czy w roku 2025 nastąpi wyłączenie systemu GSM-R ???

Jeśli tak to co w zamian ???
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