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Polska kolej na progu wdrożenia nowej sieci radiołączności

Marek SUMI A1, Krzysztof TCHÓRZEWSKI2

W artykule przedstawiono zarys problematyki wdrażania sieci GSM-R w Polsce. W pierwszej części wskazano na przyczyny ma-
jące wpływ na powszechne wdrażanie systemu radiołączności GSM-R w Europie. Następnie wyjaśniono odmienność GSM-R 
na tle sieci komórkowych o charakterze publicznym oraz zwrócono uwagę na wyzwania wynikające z przejścia od doczasowej 
sieci VHF 150 MHz do GSM-R. Końcowa część artykułu stanowi podsumowanie możliwości Laboratorium Automatyki i Teleko-
munikacji Instytutu Kolejnictwa w zakresie badań realizowanych w ramach procesów wery( kacji WE dla tego typu rozwiązań.
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Streszczenie

1. Wstęp

Jednym z głównych celów Unii Europejskiej jest wzmac-
nianie spójności gospodarczej, społecznej i  terytorialnej 
przez osiągnięcie konkurencyjnego i  zasobooszczędnego 
systemu transportowego. Planowanie, rozwijanie i użytko-
wanie transeuropejskich sieci transportowych przyczynia się 
do osiągnięcia głównych celów Unii, zawartych między in-
nymi w strategii „Europa 2020” oraz w białej księdze Komisji 
zatytułowanej „Plan utworzenia jednolitego europejskiego 
obszaru transportu”. Konsekwencją tych działań jest zapew-
nienie dostępności i  łączności wszystkich regionów Unii 
oraz przyczynienie się do dalszego rozwoju gospodarczego 
i konkurencyjności w perspektywie globalnej [24]. 

Politykę dotyczącą transeuropejskiej sieci transporto-
wej naszkicowano na mocy Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej, w  Decyzji 1692/96/WE [2] w  sprawie wspól-
notowych wytycznych dotyczących rozwoju transeuro-
pejskiej sieci transportowej. Jej celem było wprowadzenie 
zmian w  zakresie polityki transportowej oraz cechy infra-
struktury każdego z krajów Unii, w sposób umożliwiający 
zapewnienie multimodalności i  interoperacyjności syste-
mu transportowego całej Unii Europejskiej.

Dokumentami dotyczącymi osiągnięcia interoperacyj-
ności kolei państw członkowskich UE była Dyrektywa Rady 
96/48/WE z dnia 23 lipca 1996 r. w sprawie interoperacyjno-

ści transeuropejskiego systemu kolei dużych prędkości [7] 
oraz Dyrektywa 2001/16/WE Parlamentu Europejskiego 
i Rady z dnia 19 marca 2001 r. w sprawie interoperacyjności 
transeuropejskiego systemu kolei konwencjonalnych [8]. 
Te dwa dokumenty w  zasadniczy sposób zmieniono Dy-
rektywą 2008/57/WE Parlamentu Europejskiego i Rady [9]3, 
na mocy której Polska jest zobowiązana do realizacji celów 
Unii Europejskiej, w tym polityki dotyczącej transeuropej-
skiej sieci transportowej. Na tej podstawie, największy za-
rządca infrastruktury linii kolejowych w Polsce, spółka PKP 
Polskie Linie Kolejowe S.A. (PKP PLK S.A.), w której posiada-
niu jest ponad 19 tys. kilometrów linii kolejowych, podjęła 
działania związane z  dostosowaniem swoich zasobów do 
postawionych i wskazanych przez UE wymagań [2]. Jednym 
z  nich jest realizacja planu wdrożenia Europejskiego Sys-
temu Zarządzania Ruchem Kolejowym ERTMS (European 

Rail Tra�  c Management System), jako elementu mającego 
wpływ na bezpieczeństwo ruchu kolejowego oraz realiza-
cję idei interoperacyjności kolei krajów Unii Europejskiej. 
Rząd RP przedstawił Narodowy Plan Wdrażania Europej-
skiego Systemu Zarządzania Ruchem Kolejowym w Polsce 
w  2007 roku [18], który został zaktualizowany na skutek 
przyjętych założeń przedstawionych w  Rozporządzeniu 
1315/2013 [24] do „Krajowego planu wdrażania technicznej 
specy( kacji interoperacyjności „Sterowanie” [17]. Obejmuje 
on wprowadzanie dwóch składników ERTMS, czyli Europej-
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skiego Systemu Bezpiecznej Kontroli Jazdy Pociągu ETCS 
(European Train Control System) oraz cyfrowego systemu 
łączności kolejowej GSM-R (GSM for Railway). Wdrożenie 
ETCS będzie miało wpływ na podniesienie bezpieczeń-
stwa ruchu kolejowego, natomiast wprowadzenie i rozpo-
wszechnienie w  skali sieci systemu GSM-R, będzie miało 
znaczący wpływ zarówno na poprawę bezpieczeństwa ru-
chu, jak i na poprawę bezpieczeństwa przewozów, w tym 
bezpieczeństwa podróży4.

W dalszej części artykułu przedstawiono najważniejsze 
założenia i istotę działania systemu GSM-R, w porównaniu 
z obecnie eksploatowanym systemem VHF 150 MHz, opisa-
no zakres wyzwań związanych z wdrożeniem GSM-R w Pol-
sce oraz możliwości Laboratorium Automatyki i Telekomu-
nikacji Instytutu Kolejnictwa w  zakresie realizacji badań 
radiowych związanych z certy( kacją nowej sieci w Polsce.

2. Istota GSM-R

System GSM-R jest systemem cyfrowej radiołączności 
komórkowej, bazującym na specy( kacji konwencjonalnej 
sieci GSM 2,5G (Global System for Mobile Communications), 
jednak pracującym w wydzielonym paśmie częstotliwości 
i  z rozszerzoną funkcjonalnością, którą dostosowano do 
specy( cznych wymogów łączności kolejowej. Na potrzeby 
wspólnego systemu radiołączności kolejowej w  Europie, 
Europejska Konferencja Administracji Poczty i Telekomuni-
kacji CEPT (European Conference of Postal and Telecommuni-

cations Administrations) w rekomendacji [6] wskazała do za-
gospodarowania częstotliwości w pasmach 876–880 MHz, 
jako uplink (kierunek transmisji użytkownik – stacja bazo-
wa) oraz 921–925 MHz, jako downlink (kierunek transmi-
sji stacja bazowa – użytkownik). W  późniejszym okresie 
pasmo zasadnicze rozszerzono o dodatkowe 3 MHz dając 
w ten sposób szanse na zwiększenie pojemności systemu 
na obszarach o dużym natężeniu ruchu w sieci GSM-R [10]. 
W  Polsce, zgodnie z  zarządzeniem nr 12 Prezesa Urzędu 
Komunikacji Elektronicznej z dnia 6 czerwca 2014 r., udzie-
lono zgody na wykorzystywanie zakresu pasma podstawo-
wego w tej sieci na potrzeby systemu GSM-R, co zapewnia 
łączność na 19 kanałach ARFCN (Absolute Radio-Frequency 

Channel Number) o numerach 955–973 [22].
Pomimo tego, że podstawowa technologia, na któ-

rej bazuje GSM-R nie należy do najnowszych, to jednak 
w  znaczący sposób odróżnia się od swojego pierwowzo-
ru, tj. publicznej sieci komórkowej standardu GSM 2G, ze 
względu na wprowadzone mody( kacje związane z jej dzia-
łaniem i funkcjonalnością. W tym sensie jest to odmienne 
rozwiązanie, które nie ma odpowiednika w innych sieciach 
radiołączności.

Szczegółowe, techniczne specy( kacje dotyczące syste-
mu GSM-R  są opracowywane w projekcie MORANE (Mobile 

Radio for Railways Networks in Europe), której udziałowcami 
są: UIC, Komisja Europejska, jak również przedstawiciele 
trzech największych europejskich kolei, tj. Francji, Włoch 
i  Niemiec oraz grupa producentów i  dostawców sprzętu 
GSM-R. W  wyniku prowadzonych prac, do specy( cznych 
wymogów technicznych dla radiołączności kolejowej zali-
czono między innymi:

szybkie wywołanie połączeń alarmowych REC (Railway 

Emergency Calls) lub połączeń alarmowych dla manew-
rów SEC (Shunting Emergency Call),
mechanizmy priorytetowania i wywłaszczania połączeń 
eMLPP (Multi-Level Precedence and Pre-emption),
grupowe połączenia głosowe VGCS (Voice Group Call 

Service),
rozgłoszeniowe połączenia głosowe VBS (Voice Broad-

cast Service),
funkcyjne adresowanie użytkowników FN (Functional 

Numbering),
adresowanie użytkowników w zależności od lokalizacji 
LDA (Location Dependent Addressing).

Osiągnięcie takiej funkcjonalności wymagało użycia 
technologii wykraczających poza ramy publicznego stan-
dardu GSM 2G, które we właściwy sposób zapewniałyby 
komutację połączeń głosowych oraz rozszerzały zakres do-
datkowych usług. Bazując na istniejących, dobrze znanych 
rozwiązaniach z  obszaru telekomunikacyjnego, postano-
wiono wykorzystać techniczne możliwości znane dotych-
czas tylko z sieci przewodowych w rozwiązaniach zastoso-
wanych w sieci ISDN oraz w sieci inteligentnych IN.

ISDN (Integrated Services Digital Network) jest technolo-
gią sieci telekomunikacyjnych rozszerzającą podstawowy 
zakres łączności głosowej o mechanizmy zapewniające ko-
rzystanie z wielu dodatkowych usług. Realizacja tych usług 
jest zbieżna z funkcjonalnością central obsługiwanych przez 
człowieka. Była ona wykorzystywana w  początkowej fazie 
istnienia sieci telefonicznych. Niestety, wraz z rozwojem te-
lefonii, twórcy nowych rozwiązań położyli akcent na podsta-
wową funkcjonalność, którą była komutacja połączeń gło-
sowych. Dodatkowe usługi w ramach łączności świadczone 
przez telefonistki, były niemożliwe do realizacji przez syste-
my automatyczne. Dopiero rozwój central cyfrowych oraz 
możliwość dostępu do abonentów za pośrednictwem łączy 
cyfrowych przywrócił możliwość odtworzenia usług dodat-
kowych. Opracowane mechanizmy obsługi takich zleceń na 
potrzeby ISDN, stały się pierwowzorem dla przyszłych tech-
nologii, do których należy również sieć GSM-R.

Jako klasyczne przykłady usług dodatkowych w  sie-
ciach ISDN wymienia się:

CLIP – prezentacja numeru abonenta wywołującego,
MSN – wielokrotny numer abonenta,
CFU, CFB, CFNR – kolejno: bezwarunkowe przekierowa-
nie wywołań, przekierowanie wywołań przy zajętości 

4 Ministerstwo Infrastruktury: Master plan dla transportu kolejowego w Polsce do 2030 roku. Warszawa, 2008.



M. Sumi a, K. Tchórzewski44

Prace Instytutu Kolejnictwa – Zeszyt 157 (2018)

abonenta wywoływanego, przekierowanie wywołań 
przy braku odpowiedzi strony wywoływanej,
CW – połączenia oczekujące,
SUB – podadresowanie, 
3PTY – połączenia trójstronne,
CONF – połączenia konferencyjne,
UUS – wiadomości tekstowe (pierwowzór usługi SMS),
TP – przenośność terminala, 
i wiele innych.

W dokumentach EIRENE FRS [13] oraz instrukcji opera-
tora polskiej sieci GSM-R można wprost znaleźć powiąza-
nia z wymienianymi tu usługami dodatkowymi. Są to na 
przykład:

Prezentacja numeru strony wywołującej (CLIP),
Prezentacja numeru strony biorącej udział w połączeniu 
(CoLP),
Bezwarunkowe przekazywanie połączeń (CFU), 
Przekierowanie połączenia, gdy użytkownik jest zajęty 
(CFB),
Przekierowanie połączenia, gdy użytkownik nie odpo-
wiada (CFNRy),
Przekierowanie połączenia, gdy użytkownik jest nie-
osiągalny (CFNRc),
Połączenie oczekujące (CW),
Zawieszenie połączenia (HOLD),
Połączenie konferencyjne (MPTY), 
Zamknięte grupy użytkowników, 
Blokowanie inicjowania połączeń międzynarodowych z wy-
jątkiem kierowanych do kraju macierzystego (BOIC-exHC),
Blokowanie odbieranych połączeń w czasie przebywa-
nia w innym kraju niż kraj macierzysty (BIC-Roam),
Zaawansowany, wielopoziomowy mechanizm zarzą-
dzania priorytetami połączeń (eMLPP).

Drugą technologią zaimplementowaną do sieci GSM-R 
jest funkcjonalność Sieci Inteligentnych (Inteligent Ne-

twork). Koncepcja tej technologii powstała w USA w latach 
osiemdziesiątych ubiegłego wieku i  wynikała z  potrzeby 
zaoferowania usług, które będą atrakcyjne dla komercyj-
nych zastosowań przez ich użytkowników biznesowych. 
Pojęcie „inteligentne” nie było tanim chwytem marketingo-
wym, lecz realną funkcjonalnością mającą na celu zaawan-
sowaną komutację połączeń w zależności od wielu czynni-
ków określonych przez nabywcę „inteligentnego” numeru 
w sieci. Dzięki technologii IN możliwe było i jest określenie 
abonenta wywoływanego na podstawie tego, z  którego 
numeru następuje żądanie zestawienia połączenia, poło-
żenia geogra( cznego, z którego pochodzi wywołanie, dnia 
tygodnia i godziny, w której następuje wywołanie, i wielu 
innych kryteriów związanych z przeniesieniem opłat za po-
łączenie. Architektura sieci zakłada istnienie węzłów o cha-
rakterze komutacyjnym, jak również węzłów, w  których 
dane o wywołaniu i abonencie docelowym będą przetwa-
rzane. Synonimem tego rodzaju sieci są numery telefonów 
zaczynające się od cyfr: 0800, 0801, 0700 itd.

Technologia znalazła swoje zastosowanie głównie 
w sieciach telefonii przewodowej, gdyż w przypadku sieci 
bezprzewodowej – komórkowej, funkcjonalność inteli-
gentnego przekierowania połączenia jest osiągana przez 
mobilność abonenta tej sieci. Tym niemniej, to właśnie ta 
technologia umożliwiła realizację zasadniczej funkcjonal-
ności sieci GSM-R takiej, jak: funkcyjne adresowanie użyt-
kowników lub adresowanie w  zależności od lokalizacji. 
W  praktyce, po wdrożeniu technologii IN do sieci GSM-R 
stało się możliwe stworzenie usługi, w  której maszynista 
w jadącym pociągu zawsze jest w stanie połączyć się z naj-
bliższym dyżurnym ruchu wybierając za każdym razem ten 
sam numer lub w przeciwnym kierunku, dyżurny ruchu da-
nej stacji jest w stanie połączyć się z maszynistą wybranego 
pociągu wpisując jako numer wywoływany numer relacji 
dla tego pojazdu. Zakres zastosowania sieci inteligentnych 
ma o wiele szersze zastosowanie w sieci GSM-R, jednak te 
dwa przykłady wydają się być wystarczającym obrazem ilu-
strującym możliwości jej zastosowania.

Pomimo tego, że wymienione technologie nie należą 
do najnowszych, należy jednak zauważyć, że ich umiejęt-
ne powiązanie doprowadziło do stworzenia systemu łącz-
ności głosowej, który w  dużej mierze zaspokaja potrzeby 
usługowe zarówno obsługi w  obszarze stacji kolejowych, 
jak również na szlakach. Dodatkowo, system GSM-R pełni 
rolę nośnika informacji dla systemu ETCS poziomu 2 lub 3, 
w których wykorzystuje się radiołączność GSM-R jako me-
dium do transmisji danych związanych ze sterowaniem ru-
chem na styku infrastruktura – pojazd kolejowy. 

3. Zakończenie użytkowania radiołączności 
VHF 150 MHz

W kontekście historycznym należy wyjaśnić, czym jest 
w  Polsce system radiołączności kolejowej VHF 150 MHz. 
Pierwsze systemy radiołączności kolejowej w  Polsce uru-
chomiono w  1953 roku. Były to sieci o  bardzo ograniczo-
nym zasięgu na potrzeby pracy manewrowej. Od około 
1965 r., w  COBiRTK (Centralny Ośrodek Badań i  Rozwoju 
Techniki Kolejnictwa, obecnie Instytut Kolejnictwa), rozpo-
częto badania nad „Studium koncepcji łączności radiotele-
fonicznej PKP”, w którym stworzono koncepcję przyszłego 
systemu radiołączności kolejowej. Praca dotyczyła wpro-
wadzenia liniowej radiołączności pociągowej, która miała 
zapewnić łączność maszynisty z dyżurnymi ruchu na pobli-
skich posterunkach, ale również między maszynistami po-
jazdów trakcyjnych znajdujących się w  radiowym zasięgu 
urządzeń pokładowych. W  tym okresie zdecydowano, że 
system powinien pracować w paśmie 150 MHz (VHF), które 
charakteryzuje się wyjątkowo dobrymi własnościami pro-
pagacyjnymi, dużą odpornością na zakłócenia, a równocze-
śnie umożliwia zastosowanie rozsądnie małych konstrukcji 
antenowych urządzeń przewoźnych i przenośnych.

System miał i nadal ma selektywne wywołanie grupo-
we, mające uprościć i  przyśpieszyć wywołanie grup pra-
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cowników w  sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa ruchu. 

Do 1970 roku zastosowanie radiołączności było zasadniczo 

ograniczone do stacyjnych sieci manewrowych, inne sieci 

stacyjne nie były rozwijane ze względu na brak odpowied-

nich dla kolei urządzeń przenośnych. Wraz z  rozwojem 

techniki, urządzenia radiołączności na 150  MHz ulegały 

przeobrażeniom mającym wpływ na miniaturyzację urzą-

dzeń, wyższą jakość połączeń, zwiększenie liczby dostęp-

nych kanałów (przez zmniejszenie separacji międzykanało-

wej), wprowadzenie identy� kacji radiowej nadawcy przez 

wykorzystanie kodowania FSK w torze transmisyjnym, tym 

niemniej system do dziś pracuje na tych samych zasadach 

co 50 lat temu. Z formalnego punktu widzenia, PKP PLK S.A. 

jest operatorem radiowej sieci radiołączności kolejowej 

VHF w paśmie 150 MHz.

Od strony technicznej, system VHF 150 MHz, jest sys-

temem analogowym pracującym w  trybie Simplex, co 

ogranicza swobodę komunikacji współrozmówców. Sys-

tem działa punktowo, na zasadach radiofonii dyfuzyjnej, 

tj. wszyscy abonenci pracujący na tym samym kanale sły-

szą się, o ile są w zasięgu stacji nadawczej. System nie ma 

możliwości komutacji połączeń i interfejsów do innych sieci 

telekomunikacyjnych. Niestety, jest on również podatny na 

podsłuchy i ingerencję z zewnątrz. Stwarza też wiele innych 

problemów, na przykład w sytuacjach, gdy radiotelefon jest 

uszkodzony i zakłóca kanał nadawczy.

Wobec tych ograniczeń, polski operator sieci VHF 150 MHz 

od dłuższego czasu rozważał zmianę istniejącego systemu na 

inny, bardziej wygodny, wydajny i bezpieczny, przeznaczony 

na potrzeby transportu kolejowego. Rozważano różne alter-

natywne systemy, jednak wraz z  opublikowaniem w  2007  r. 

Narodowego Planu wdrażania ERTMS [18], następcą miał zo-

stać GSM-R.

Wybór GSM-R na następcę systemu radiołączności ana-

logowej VHF 150 MHz nie oznacza całkowitego zaprze-

stania użytkowania dotychczasowego standardu. Już dziś 

wiadomo, że doczasowy standard zostanie utrzymany poza 

obszarem wdrażania GSM-R. Będzie on dotyczyć obszarów 

o małym obciążeniu ruchem, poza głównymi korytarzami 

wyznaczonymi w  dokumentach wskazujących transeuro-

pejskie korytarze sieci transportowych.

4. Migracja do sieci GSM-R

Przejście do nowego standardu radiołączności kolejowej 

jest procesem wymagającym zmiany w postrzeganiu funk-

cjonalności tego rozwiązania. Należy pamiętać, że GSM-R

powstał przy założeniu ujednolicenia sieci radiołączności 

kolejowej na całym obszarze jej stosowania. Na początku 

prac rozwojowych, poszczególne zarządy kolejowe zgła-

szały swoje propozycje wdrożenia różnych funkcjonalno-

ści. Znalazło to częściowo odzwierciedlenie w dzisiejszych 

specy� kacjach tego systemu opisanych w EIRENE SRS [12] 

i FRS [13]. Tym niemniej, wszyscy użytkownicy dotychcza-

sowych sieci radiołączności kolejowej muszą liczyć się z ko-

niecznością zmiany nawyków i zapoznaniem się z nowymi 

zasadami użytkowania GSM-R. Zatem zmiana standardu 

radiołączności kolejowej jest poważnym wyzwaniem na 

wielu płaszczyznach. 

Pierwszą i wydawałoby się najważniejszą, jest płaszczy-

zna ! nansowa. Pierwsze przetargi na wybudowanie sieci 

łączności GSM-R w Polsce dla fragmentów wybranych linii 

kolejowych miały miejsce już od ponad 7 lat temu. Pierwszy 

z nich podpisano 5 kwietnia 2011 r.  [23]. Ostatni przetarg 

rozstrzygnięty październiku 2017 roku swoim zasięgiem 

obejmuje 13 700 km linii kolejowych w Polsce. W tym prze-

targu, jako najkorzystniejszą, wybrano ofertę konsorcjum 

Nokia Solutions oraz SPC (2,644 mld zł brutto bez opcji, 

2,789 mld zł brutto z prawem opcji). Tym samym, po zakoń-

czeniu realizacji tego przedsięwzięcia, systemem GSM-R 

będzie objęte około 15 000 km linii kolejowych w Polsce. 

Pozostałe linie będą mogły być obsługiwane przez system 

dotychczas stosowany na kolei.

Płaszczyzna � nansowa obejmuje również swoim za-

sięgiem przewoźników. Jest to oddzielne wyzwanie, gdyż 

wybudowanie infrastruktury nie jest równoznaczne z  wy-

mianą radiotelefonów w pojazdach i dla personelu. W przy-

padku pojazdów, jest to zadanie wymagające wymiany 

nie tylko radiotelefonu, ale również instalacji antenowej, 

dostosowania zasilania oraz adaptacji miejsca pod nowy 

manipulator.

Drugą płaszczyzną jest płaszczyzna organizacyjno-

prawna funkcjonowania kolei w  nowych realiach radio-

łączności. Zarządca infrastruktury PKP PLK S.A. podjął już 

pierwsze działania w tym zakresie, wprowadzając do obie-

gu wiele nowych instrukcji dotyczących samego GSM-R, jak 

i pracy w systemie ETCS z jego użyciem. Są to:

1. Ir-1b: Instrukcja o  prowadzeniu ruchu pociągów z  wy-

korzystaniem systemu ERTMS / ETCS poziomu 2. Ogło-

szona 24.03.2015 r.

2. Ie-30: Instrukcja obsługi tymczasowych ograniczeń 

prędkości (TSR) w  systemie ERTMS  /  ETCS. Ogłoszona 

26.11.2014 r.

3. Ie-32: Tymczasowa instrukcja obsługi scentralizowa-

nych urządzeń systemu ERTMS / ETCS poziomu 2. Ogło-

szona 07.01.2016 r.

4. Ie-50: Standard oznaczeń elementów sieci transmisyj-

nej oraz sieci GSM-R. Ogłoszona 29.09.2015 r.

5. Ie-16: Instrukcja o organizacji i użytkowaniu sieci GSM-R. 

Ogłoszona 23.08.2016 r.

Wprowadzone instrukcje nie wyczerpują całego zakresu 

zadań i czynności związanych z użytkowaniem i utrzyma-

niem sieci GSM-R przez PKP PLK S.A.

Kolejną płaszczyzną, jest płaszczyzna społeczno-

psychologiczna. Dotyczy ona pewnego, nabytego w trak-

cie wieloletniej pracy, przekonania o zasadach i prawidło-

wości działania systemu radiołączności kolejowej. Maszyni-

ści i dyżurni ruchu w Polsce, na bazie swoich przyzwyczajeń 

i świadomi sposobu działania GSM-R zgłaszają swoje oba-

wy w zakresie funkcjonowania systemu GSM-R. Newralgicz-
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ną sprawą jest tu funkcja RadioStop znana w naszym kraju 
z systemu VHF 150 MHz, a która nie została odwzorowana 
w systemie GSM-R. Jej brak budzi obawy wśród pracowni-
ków przyzwyczajonych do dotychczasowego rozwiązania 
i jest tematem konsultacji zarówno w przedsiębiorstwie, jak 
również Urzędzie Transportu Kolejowego (UTK).

Ostatnią opisaną w artykule płaszczyzną stanowiącą wy-
zwanie dla operatora, tj. PKP PLK S.A. i wykonawcy sieci, jest 
płaszczyzna technologii sieci radiowej. Wdrożenie rozwią-
zania GSM-R w Polsce jest równoznaczne z budową nowej 
sieci komórkowej. Oznacza to ( zyczną budowę całej infra-
struktury nadajników radiowych położonych wzdłuż szla-
ków kolejowych, zarządzanych i  obsługiwanych przez sieć 
szkieletową, zrealizowaną na łączach światłowodowych. Sieć 
ta w dużej mierze nie istnieje i ma dopiero powstać. Trzeba 
pamiętać, że dotychczasowa sieć światłowodowa, należą-
ca do spółki kolejowej TK Telekom, stała się od 2015  roku 
własnością ( rmy Netia S.A. W procesie budowy nowej sieci 
szkieletowej, część przyszłych łączy światłowodowych bę-
dzie układana wzdłuż szlaków kolejowych, jednak nie jest 
wykluczone, że część z nich będzie prowadzona na terenach 
miejskich. W  odniesieniu do ustępującej technologii radio-
wej 150 MHz należy wyjaśnić, że sieć ta nie wymagała żadnej 
sieci szkieletowej do obsługi systemu. Wyjątkiem są trans-
lacje wyniesione, wykonane w postaci systemów zdalnego 
sterowania radiołącznością VHF.

Przy omawianiu płaszczyzny technologicznej i w odnie-
sieniu do zasad funkcjonowania starej i  nowej radiołącz-
ności kolejowej, należy również wskazać na rozbieżności 
w ich działaniu. Dotychczasowy system działał na zasadzie 
stacji rozsiewczych typu punkt – wielopunkt, nowy system 
działa na zasadzie przynależności do komórki i  trybu pra-
cy punkt – punkt. Wobec tego, nie jest możliwe chociażby 
odwzorowanie pokrycia radiowego nadajników stacjonar-
nych systemu VHF 150 MHz, trybu zmiany kanału i  wielu 
innych cech poprzednika. Wymienione cechy ograniczają 
możliwość współistnienia dwóch systemów w tym samym 
obszarze dla pociągów komunikujących się w różnych sys-
temach. Zagrożenia w  tym względzie wskazują pierwsze 
opracowania mające na celu analizę przypadków mogą-
cych wystąpić przy równocześnie działających dwóch sie-
ciach na tym samym obszarze [24]. Tezę tę potwierdza rów-
nież wydana w 2016 roku instrukcja PKP PLK S.A. Ie-16 [16]. 
Nawet ogólna analiza omawianego problemu wskazuje na 
poważne ryzyko zagrożenia bezpieczeństwa ruchu kole-
jowego w  przypadku dopuszczenia sytuacji jednocześnie 
pracujących sieci radiołączności.

5. Doświadczenia Laboratorium Automatyki 
i Telekomunikacji Instytutu Kolejnictwa 
w prowadzeniu badań GSM-R

Przedstawiony obraz zmian zachodzących w  polskiej 
sieci radiołączności kolejowej prowadzi do podjęcia analizy 

możliwości technicznych Instytutu Kolejnictwa do udziału 
w  pracach związanych z  oceną parametrów technicznych 
nowej sieci.

Mając odpowiednie kompetencje i  doświadczenie, In-
stytut Kolejnictwa prowadzi procesy certy( kacji WE jako 
jednostka noty( kowana nr 1467 do Dyrektywy 2008/57/WE 
z dnia 17 czerwca 2008 r. wraz z późniejszymi zmianami [9]. 
Instytut ma uprawnienia do prowadzenia Wery( kacji WE 
podsystemu „Sterowanie”, jego części, składników inter-
operacyjności lub grupy składników interoperacyjności. 
Wiąże się to z  wery( kacją zgodności z  decyzjami Komisji 
Europejskiej według właściwych Technicznych Specy( kacji 
Interoperacyjności (TSI).

Doświadczenia Instytutu Kolejnictwa w  zakresie wery-
( kacji WE systemu GSM-R wskazują, że najkorzystniejszym 
i najwłaściwszym modułem oceny zgodności WE tego typu 
rozwiązań według [3] jest moduł SG, który umożliwia kom-
pleksowy udział jednostki noty( kowanej na wszystkich 
etapach implementacji systemu, począwszy od badania 
projektu do sprawdzenia efektu pracy po zabudowie i koń-
cowej wery( kacji WE przez wykonanie badań uruchomio-
nego systemu. Daje on jednostce możliwość śledzenia im-
plementacji systemu na każdym z etapów wykonywanych 
prac i  reagowania w  przypadku zagrożenia niespełnienia 
całkowitej zgodności systemu z TSI. Wybór modułu Wery-
( kacji WE może być wskazany przez samego zamawiające-
go, którym w Polsce jest PKP PLK S.A.

W ostatnim z ogłoszonych przetargów na wybudowanie 
systemu GSM-R dla około 13 700 km linii kolejowych w Pol-
sce, w  wymaganiach przetargowych, spółka PKP  PLK  S.A. 
zastrzegła konieczność uzyskania certy( katów pośrednich, 
a  więc związanych z  etapem projektu, a  następnie zabu-
dowy i  wreszcie końcowego Certy( katu Wery( kacji WE. 
Wymaganie to wskazuje wybór modułu SG, jako celowego 
i prawidłowego do oceny zgodności z prawem UE. Szcze-
gółowe omówienie zakresu problemów związanych z ob-
szarem certy( kacji sieci GSM-R nie jest treścią niniejszego 
artykułu, dlatego nie będzie szerzej omawiany.

W ramach prac Jednostki Noty( kowanej nr 1467, Labo-
ratorium Automatyki i Telekomunikacji Instytutu Kolejnic-
twa, jest zobligowane do przeprowadzenia badań właści-
wych i sprawdzenia spełnienia wymagań na linii kolejowej, 
potwierdzających po uprzedniej ocenie zgodność z  do-
starczoną dokumentacją: projektową, techniczną, wyko-
nawczą. Należy podkreślić, że zakres prac w ramach oceny 
dokumentacji jest uzależniony od wybranego przez zlece-
niodawcę modułu oceny zgodnego z  decyzją Komisji Eu-
ropejskiej 2010/713/UE z dnia 9 listopada 2010 r. dotyczą-
cej „modułów procedur oceny zgodności, przydatności do 
stosowania i  wery( kacji WE stosowanych w  technicznych 
specy( kacjach interoperacyjności przyjętych na mocy dy-
rektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/57/WE” [9].

Zakres badań technicznych potwierdzających zgodność 
nowej sieci GSM-R z obecnymi wymaganiami TSI CCS [19] 
i EIRENE SRS [12] wskazano w tabeli 6.3 TSI CCS dla podsys-
temu „Sterowanie – urządzenia przytorowe” w części głoso-
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wa łączność radiowa i radiowa wymiana danych. Jednost-
ka noty( kowana ma zatem obowiązek wykonania badań 
w terenie, przede wszystkim pomiaru pokrycia radiowego 
sygnałem radiowym, w  celu potwierdzenia wymagań za-
wartych w  aktualnym EIRENE SRS 16.0.0 [12], a  także we-
ry( kację w  terenie poprawności zrealizowania zabudowy 
Obiektów Radiokomunikacyjnych (OR) zgodnie z  zatwier-
dzonymi i  uznanymi uprzednio projektami. W  tym zakre-
sie, Laboratorium Automatyki i Telekomunikacji już nabyło 
pewne doświadczenia na bazie dotychczas wykonywanych 
badań na potrzeby Wery( kacji WE fragmentów sieci GSM-R 
na wybranych liniach kolejowych w Polsce. W sumie bada-
niami objęto ponad 1 500 km linii kolejowych, dla których 
wystawiono certy( katy Wery( kacji WE dla podsystemu 
„Sterowanie – urządzenia przytorowe”, obejmującego sys-
tem GSM-R w części „łączność radiowa”. Należy do nich zali-
czyć następujące linie (rys. 1):

Legnica – Węgliniec – Bielawa Dolna – 83,9 km,
Legnica – Wrocław – Opole – 146,9 km,

Kunowice – Warszawa Zachodnia i Warszawa Wschod-
nia – Terespol – 857 km, (w tym CE-20 – Łowicz – Skier-
niewice – Pilawa – Łuków),
Warszawa – Gdynia – 355 km,
Warszawa Zachodnia – Łódź – 118,2 km,
Pomorska Kolej Metropolitalna – 18 km (nie zaznaczona 
na rysunku 1).

6. Kompetencje Laboratorium Automatyki 
i Telekomunikacji IK

Badania prowadzone w trakcie procesów wdrażania sieci 
GSM-R obejmują ocenę pokrycia radiowego  użytecznym 
sygnałem radiowym, badanie natężenia pól elektrycznych 
w bezpośredniej dostępności dla ludności wokół obiektów 
radiowych, badanie parametrów jakościowych sieci.

W celu wykonania pomiarów pokrycia radiowego 
wzdłuż szlaku kolejowego, Laboratorium Automatyki i Tele-

Rys. 1. Mapa aktualnej sieci kolejowej z zaznaczonymi liniami, na których jest implementowany GSM-R [25]
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komunikacji rozszerzyło swoje kompetencje przez zakup spe-
cjalistycznej aparatury pomiarowej ( rmy Rohde&Schwarz, 
stworzonej na potrzeby takich badań. Na rysunku 2 
przedstawiono mobilne stanowisko do wykonywania tych 
pomiarów.

Rys. 2. System pomiarowy pokrycia radiowego produkcji R&S 
[fot. K. Tchórzewski]

System ten umożliwia pomiar rzeczywistego sygnału 
radiowego dla pojazdów poruszających się z prędkością do 
360 km/h przy założeniu, że kolejne próbki są pobierane 
w funkcji drogi, co 10 cm. Badanie jest realizowane za po-
mocą specjalizowanych skanerów radiowych, przeznaczo-
nych do analizy określonych parametrów pasma częstotli-
wości w  wybranych technologiach radiowych. Skanery te 
umożliwiają jednoczesny pomiar fali ciągłej (CW) do 4 MHz. 
Istotne z punktu widzenia potrzeb i wygody jest wykony-

wanie pomiaru całego podstawowego pasma GSM-R – od 
921 MHz do 925 MHz (kierunek downlink – od stacji bazo-
wej do użytkownika). Zakres częstotliwości skanerów za-
wiera się w przedziale od 80 MHz do 6 GHz przy prędkości 
do 625 pomiarów/sekundę.

Precyzyjna lokalizacja kolejnych punktów pomiarowych 
wzdłuż badanej linii kolejowej jest możliwa dzięki zastoso-
waniu mechanicznego enkodera, z którego sygnał wyzwa-
la układ dystrybucji i jest odpowiedzialny za częstotliwość 
próbkowania dla sygnałów pomiarowych. Posiadany sys-
tem może też być wyzwalany za pomocą odbiornika GPS. 
Przykładowy wynik pomiaru wybranych parametrów zwią-
zanych z oceną sygnału radiowego GSM-R przedstawiono 
na rysunku 3.

Oprócz pomiarów pokrycia radiowego, system pomia-
rowy umożliwia wykonywanie pomiarów parametrów 
związanych z  tzw. jakością usług (Quality of Service) oraz 
pokrycia radiowego, m.in. stopy poprawnych handoverów, 
czasu zestawiania połączeń, pomiaru zakłóceń transmisji 
danych lub współczynnika utraconych połączeń. Wymaga 
to użycia dodatkowego wyposażenia oraz aplikacji stwo-
rzonych przez Rohde & Schwarz.

Na mocy Rozporządzenia Ministra Środowiska z  dnia 
30.10.2003 r. (Dz.U. 2003 nr 192 poz.1883) [20], każdy obiekt ra-
diowy musi spełniać dopuszczalne poziomy promieniowania 
sygnałów radiowych w pobliżu instalacji radiowych, w miej-
scach bezpośrednio dostępnych dla ludności. Laboratorium 
Automatyki i Telekomunikacji wykonuje pomiary takich insta-
lacji zgodnie z  wymaganiami dokumentu PCA pt. „Program 
akredytacji laboratoriów badawczych wykonujących pomiary 
pola elektromagnetycznego w środowisku” [1].

Rys. 3. Przykładowy zrzut z ekranu wyniku pomiaru natężenia sygnału radiowego GSM-R [wyk. K. Tchórzewski]
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Zakres wykonywanych pomiarów pól elektroma-
gnetycznych w  środowisku ogólnym dotyczy pomiarów 
wąskopasmowych (selektywnych) i  szerokopasmowych. 
Badania wykonuje się metodą pomiarową bezpośrednią. 
Ich zakres przedstawia tablica 1.

Pomiary wykonuje się mobilnym miernikiem poziomów 
pól elektromagnetycznych typu SRM-3006 w zestawie z son-
dą izotropową o zakresie od 27 MH do 3000 MHz (rys. 4).

Rys. 4. Pomiar poziomu pól elektromagnetycznych w środowisku 
ogólnym [fot. K. Tchórzewski]

Wyniki badań w  postaci wykresów widma radiowego 
umożliwiają ocenę spełnienia krajowych wymogów sta-
wianych przez Rozporządzenie 1883 z 2003 r. [20]. Przykła-
dowy wynik takiego pomiaru przedstawiono na rysunku 5.

Rys. 5. Przykładowy zrzut z ekranu podczas pomiaru szerokopasmowego 
[wyk. K. Tchórzewski]

Laboratorium Automatyki i Telekomunikacji Instytutu Kolej-
nictwa w Warszawie wykonuje również akredytowane pomiary 
wybranych parametrów interfesju radiowego radiotelefonów 
standardu GSM-R, z wykorzystaniem testera radiokomunikacyj-
nego CMU200 wyprodukowanego przez ( rmę Rohde & Schwarz. 
Umożliwia on pomiar wybranych parametrów interfejsu radio-
wego według normy EN 300 607-1 v. 8.1.1 [15], należą do nich:

błąd częstotliwości i błąd fazy nadajnika w trybie GSM-R,
moc wyjściowa nadajnika i  struktura czasowa pakietu 
w trybie GSM-R,
widmo sygnału nadawanego w trybie GSM-R,
błąd częstotliwości i błąd fazy nadajnika w trybie GPRS,
moc wyjściowa nadajnika w trybie GPRS,
widmo sygnału nadawanego w trybie GPRS,
wskaźniki jakości odbioru w  trybie GSM-R – w  warun-
kach statycznych.

7. Podsumowanie

Wprowadzenie w Polsce systemu GSM-R stanowi duży 
postęp w stosunku do istniejącego systemu radiołączności 
kolejowej 150 MHz. Najważniejszą korzyścią płynącą z jego 
zastosowania będzie usprawnienie procesu transportowe-
go na obszarze UE oraz podniesienie bezpieczeństwa w za-
kresie poufności przekazywanych treści. Stworzenie sieci 
GSM-R jest kluczowe do zapewnienia interoperacyjności na 
szlakach komunikacyjnych kolei polskich, tj. zuni( kowanie 
radiołączności kolejowej. Jak wykazano w pierwszej części 
artykułu, implementacja GSM-R w Polsce wymaga ogrom-
nych nakładów ( nansowych oraz pracy. Wymaga też dzia-
łań w wielu innych zakresach, które są niewiele mniejszym 
wyzwaniem w  procesie przechodzenia pomiędzy starą 
i nową technologią radiową.

Procedury i  metody badawcze Laboratorium Automa-
tyki i  Telekomunikacji w  zakresie pomiarów GSM-R były 
przedmiotem oceny Polskiego Centrum Akredytacji (PCA). 
Uzyskana w wyniku oceny PCA akredytacja w tym zakresie 
jest potwierdzeniem wysokich standardów autorskich pro-
cedur badawczych, w których zawarto metody pomiarowe 
zgodne z wymaganiami EIRENE SRS [12] i krajowych wyma-
gań dotyczących obiektów radiowych. Proces ubiegania się 
o rozszerzenie akredytacji nr AB310 zakończył się sukcesem 
po przeprowadzonym audycie w maju 2015 roku. 

Tablica 1
Zakresy i rodzaje pomiarów pól elektromagnetycznych w środowisku ogólnym wykonywanych zgodnie z zakresem akredytacji 

Laboratorium AB310

Rodzaj pomiaru Parametr Zakres parametru Zakres częstotliwości

Badania szerokopasmowe
Natężenie pola elektrycznego 0,2–200 V/m

30 MHz–3 GHz
Gęstość mocy 0,0001–106,1 W/m2

Badania wąskopasmowe
Natężenie pola elektrycznego 0,2–200 V/m

30 MHz–3 GHz
Gęstość mocy 0,0001–106,1 W/m2

[Opracowanie własne]
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Według obecnego stanu wiedzy, Laboratorium Auto-
matyki i Telekomunikacji, jako jedyne w Polsce, posiada po-
twierdzone przez PCA możliwości prowadzenia, w  środo-
wisku kolejowym, pomiarów natężenia sygnału radiowego 
oraz wybranych wskaźników związanych z  oceną jakości 
usług i  jakości pokrycia radiowego, zarówno pod wzglę-
dem kompetencji personelu, jak i mających zastosowanie 
procedur i aparatury badawczo-pomiarowej.
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