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1. Wstęp

Eurobalisy, są to urządzenia montowane w  osi toru, 
przesyłające dane do pokładowych urządzeń ETCS (ang. 
European Train Control System) w postaci telegramów zgod-
nych z określonymi wymaganiami. Rozróżnia się eurobali-
sy nieprzełączalne – przesyłające telegramy stałe oraz euro-
balisy przełączalne, które transmitują dodatkowo telegra-
my zmienne, pochodzące z  urządzeń sterowania ruchem 
kolejowym (np. semafor stacyjny) za pośrednictwem kode-
ra LEU (ang. Lineside Electronic Unit).

Eurobalisa, jako składnik interoperacyjności należący do 
podsystemu „Sterowanie – urządzenia przytorowe”, podle-
ga ocenie zgodności z odpowiednimi przepisami, przy za-
stosowaniu właściwej procedury oceny. Głównym doku-
mentem charakteryzującym te procedury oraz określają-
cym zasadnicze wymagania dla eurobalisy jest Rozporzą-
dzenie Komisji (UE) 2016/919 z późn. zm. (tzw. TSI „Stero-
wanie”) [3]. Analizując zapisy niniejszego dokumentu moż-
na zauważyć, iż istotnym aspektem w procesie oceny zgod-
ności przytorowych składników interoperacyjności jest 
sprawdzenie czy dany składnik funkcjonuje prawidłowo 
w warunkach środowiskowych, do których został zaprojek-
towany. Zatem wymaganie to determinuje potrzebę prze-
prowadzenia testów dla określonych kryteriów na wybra-
nym poligonie badawczym.

Instytut Kolejnictwa dysponuje własnym Okręgiem Do-
świadczalnym, który z uwagi na dostępność oraz zabudowaną 

na nim infrastrukturę stwarza odpowiednie warunki do orga-
nizacji i wykonania szerokiego zakresu sprawdzeń funkcjonal-
nych, związanych ze składnikami interoperacyjności. W  dal-
szej części artykułu opisano badania prototypów eurobalis 
wykonane na tym poligonie.

2. Charakterystyka urządzeń systemu 
ETCS zainstalowanych na Okręgu 
doświadczalnym Instytutu Kolejnictwa

Okrąg Doświadc zalny IK w  Żmigrodzie jest wyposażo-
ny w  system ETCS poziomu 1 typu ALTRAC 6413 produk-
cji Thales o strukturze scentralizowanej (kodery zabudowa-
ne w  jednym pomieszczeniu – kontenerze) [1, 2]. System 
ten jest zgodny ze „Specy8 kacją Wymagań Funkcjonalnych 
ERA/ERTMS/003204 ERTMS/ETCS FRS wersja 5.0” [4] i „Spe-
cy8 kacją Wymagań Systemowych UNISIG SUBSET-026 wer-
sja 2.3.0d” [4]. Na torze stacyjnym nr 1 zainstalowane są eu-
robalisy zgodne ze „Specy8 kacją Wymagań Systemowych 
UNISIG SUBSET-026 wersja 3.4.0” [3]. Telegramy systemu 
ETCS na Okręgu IK są wysyłane do pojazdów za pośrednic-
twem 13 grup eurobalis. Na rysunku 1, grupy te oznaczo-
no kolejnymi numerami przypisanymi do czerwonych trój-
kątów. Jako TD 1 oznaczono poglądowe usytuowanie trzy-
komorowego semafora samoczynnej blokady liniowej ze 
wskaźnikiem W18 a  jako TD2, umiejscowienie semafora 
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stacyjnego (pięciokomorowego z  podwójnym pasem 
i wskaźnikiem W24). Dodatkowo, polem koloru niebieskie-
go, wyróżniono lokalizacje grup eurobalis (12 i 13) wybra-
nych do przeprowadzenia badań.

3. Metodyka badania

Po przeanalizowaniu kon8 guracji poszczególnych grup 
eurobalis zainstalowanych na Okręgu IK, na potrzeby te-
stów wytypowano dwie grupy eurobalis:

grupa 12, składająca się z jednej eurobalisy przełączal-
nej, która pełni funkcję uaktualnienia informacji (in! ll) 
zobrazowanej na semaforze stacyjnym TD2,
grupa 13, składająca  się z  dwóch eurobalis: nieprzełą-
czalnej (strukturę telegramu wysyłanego przez tę euro-
balisę pokazano w tablicy 1) oraz przełączalnej, powią-
zanej ze wskazaniami zobrazowanymi na semaforze sta-
cyjnym TD2.

Wybór był głównie uwarunkowany specy8 ką wysyłanych
przez nie telegramów (wartości zmiennych konkretnych 
pakietów) do pokładowych urządzeń systemu ETCS oraz 
ich dostępnością pod względem logistycznym. Zawar-
tość pakietów wymienionych grup eurobalis skopiowano 
i wgrano za pomocą specjalnego urządzenia programują-
cego, tzw. programatora do testowanych eurobalis (rys. 2).

W tablicy 1 przedstawiono wartości zmiennych, które są 
przypisane telegramowi przesyłanemu do pojazdu za po-
średnictwem eurobalisy nieprzełączalnej, zainstalowanej 
przy semaforze TD2. Struktura telegramu składa się ze zbioru 

pakietów i przypisanych im wartości zmiennych (ang. Value). 
Nazwy pakietów wyróżniono w  tablicy 1 kolorem szarym. 
Zawierają one następujące kategorie informacji:

nagłówek eurobalisy (ang. Balise Telegram Header) – cha-
rakteryzuje wszelkie informacje dotyczące eurobalisy, np.: 
unikalny numer eurobalisy wraz z  numerem grupy i  ko-
dem kraju, liczbę eurobalis w grupie, kolejność eurobalisy 
w grupie oraz informację czy eurobalisa ma duplikaty;
wartości zmiennych narodowych (ang. National Values) 
– zbiór parametrów jazdy charakterystycznych dla sie-
ci kolejowej danego zarządcy, np.: wartości prędkości 
maksymalnej dla poszczególnych trybów jazdy pojaz-
du, parametry odległości i czasowe związane z konkret-
nymi sytuacjami ruchowymi;
pro8 l trasy (ang. Gradient Pro! le) – dane dot yczące cha-
rakterystyki linii kolejowej, na której usytuowana jest 
dana eurobalisa (np.: pochylenie lub wzniesienie na po-
szczególnych odcinkach trasy wyrażone w ‰);
łączenie eurobalis (ang. Linking) – wzajemne powiązanie 
pomiędzy wybranymi grupami eurobalis wraz z oczeki-
waną reakcją pojazdu w razie nie odczytania następnej 
grupy w spodziewanej lokalizacji i wykonanie prede8 -
niowanej akcji, np.: wdrożenie hamowania służbowego. 
Dodatkowo, w pakiecie odpowiadającym za tzw. linking 
nr 5, można znaleźć informacje dotyczące nominalnego 
kierunku dla linkingu, dokładności wykrywania euroba-
lis oraz liczby powiązanych obiektów w funkcji drogi;
zakończenie telegramu (ang. End of Telegram) – każdy 
telegram kończony jest pakietem 255, który informuje 
urządzenia pokładowe o  zakończeniu przekazywania 
danych z eurobalisy.

Rys. 1. Poglądowy plan usytuowania eurobalis na Okręgu Doświadczalnym IK w Żmigrodzie; opracowanie własne na podstawie [4]
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Tablica 1
Wartości zmiennych i ich 

interpretacja w telegramie eurobalisy 

nieprzełączalnej z grupy 13

Opracowanie własne na podstawie [2],
gdzie: 
kolumna 1 (Variable) – nazwa zmiennej,
kolumna 2 (Value) – wartość zmiennej,
kolumna 3 (Interpreted) – interpretacja 

wartości zmiennej. 
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Rys. 2. Programator eurobalis [fot. autorzy]

Następnie, tak przygotowane eurobalisy zainstalowano 
w  lokalizacjach oznaczonych niebieskim okręgiem na ry-
sunku 1. Eurobalisy przełączalne zostały połączone z  wła-
ściwym koderem LEU. Następnym krokiem było przykrycie
eurobalis, wchodzących w  skład macierzystej instalacji, 
specjalną pokrywą w  celu wyeliminowania ich wpływu 
na działanie pokładowych urządzeń ERTMS/ETCS. Sposób 
przykrycia tych eurobalis oraz ułożenia badanych prototy-
pów przedstawiono na rysunkach 3 i 4.

Rys. 3. Sposób instalacji eurobalisy przełączalnej w grupie 12 
[fot. autorzy]

Badania funkcjonalne testowanych eurobalis polegały 
na sprawdzeniu reakcji pojazdu, wyposażonego w urządze-
nia pokładowe systemu ERTMS/ETCS, na wysyłane przez 
szczelinę powietrzną telegramy z  tych eurobalis. Wykaz 
prób zrealizowanych na potrzeby testów funkcjonalnych 
badanych eurobalis przedstawiono w tablicy 2.

W czasie prób zadawano urządzeniom pokładowym 
ETCS określone parametry (różne tryby pracy, prędkość 
i kierunek jazdy), a następnie obserwowano wskazania mo-
nitora DMI (ang. Driver Machine Interface) w celu zwery8 ko-
wania poprawnej współpracy z testowanymi prototypami 
eurobalis. Nieprawidłowości w działaniu eurobalis skutkują 

wystąpieniem usterek systemowych, które są wyświetlane 
na DMI, np.: komunikat o błędzie wyposażenia przytorowe-
go lub wdrożenie hamowania służbowego przez badany 
pojazd na skutek braku eurobalisy w założonym kryterium 
drogi (tzw. błąd linkingu). Dodatkowo, w trakcie testów za 
pomocą kamer rejestrowano obraz z DMI. Do szczegółowej 
analizy oraz oceny otrzymanych wyników wykorzystano 
również zapisy z rejestratora pokładowego JRU (ang. Juridi-

cal Recording Unit) oraz logi z bezpiecznego komputera EVC 
(ang. Euro Vital Computer EVC).

Rys. 4. Sposób instalacji eurobalisy przełączalnej i nieprzełączalnej 
w grupie 13 [fot. autorzy]

4. Podsumowanie

Przykład badań zaprezentowanych w  artykule, stano-
wi zaledwie niewielką część możliwości badawczych Okrę-
gu Doświadczalnego Instytutu Kolejnictwa w  Żmigrodzie 
pod względem projektowania i testowania, a w rezultacie 
zakończenia procesu certy8 kacji komponentów systemu 
ETCS (zarówno części pokładowej, jak również przytoro-
wej). Wysoka dostępność oraz stosunkowo nieskompliko-
wane uwarunkowania formalno-organizacyjne obowiązu-
jące na obiekcie, wyodrębnionym ze struktur PKP PLK S.A., 
czynią Okrąg Doświadczalny IK odpowiednim poligonem 
testowym dla opisanych przedsięwzięć. Dzięki zastosowa-
nym rozwiązaniom technicznym, szeroki zakres możliwości 
badawczych Okręgu umożliwia wykonanie sprawdzeń wy-
branych składników interoperacyjności i całych podsyste-
mów w rzeczywistych warunkach środowiskowych oraz dla 
nietypowych przypadków testowych.

Przeprowadzone testy wykazały poprawne przesyłanie 
określonych telegramów przez badane eurobalisy. Testowy 
pojazd w prawidłowy sposób odbierał telegramy transmi-
towane z eurobalis. Nie zaobserwowano żadnych błędów 
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systemowych oraz zdarzeń wątpliwych, które wymagałby 
dalszych wyjaśnień i analiz.

Opisane sprawdzenia są istotnym elementem w proce-
sie oceny zgodności z określonymi wymaganiami i umożli-
wiają wyeliminowanie błędów projektowych, niewykrytych 
w fazie badań laboratoryjnych.
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Tablica 2
Wykaz prób funkcjonalnych prototypów eurobalis

Nr 

pró-

by

Telegram w eurobalisie 

nieprzełączalnej

Wskazanie semafora TD2 przesyłane 

w eurobalisie przełączalnej

Wskazanie przesyłane w eurobalisie 

przełączalnej – uaktualniającej informację 

dla semafora TD2

1

Telegram stały w każdej pró-
bie, wartości zmiennych 
zgodnie z opisem w tablicy 1

S6 (jazda z prędkością nie przekraczającą 
100 km/h w odstępie osłoniętym tym semaforem)

S6 (jazda z prędkością nie przekraczającą 
100 km/h w odstępie osłoniętym tym semaforem)

2 S2 (jazda z największą dozwoloną prędkością) S2 (jazda z największą dozwoloną prędkością)

3 S1 (stój) S1 (stój)

4 Sygnał wątpliwy Sygnał wątpliwy

5
S1 (po minięciu przez pojazd eurobalisy przełą-
czalnej uaktualniającej)

S2 (jazda z największą dozwoloną prędkością)

6
Sygnał wątpliwy (po minięciu przez pojazd eu-
robalisy przełączalnej uaktualniającej)

S2 (jazda z największą dozwoloną prędkością)

7 Brak wskazania – wygaszenie semafora Brak wskazania – wygaszenie semafora

[Opracowanie własne].


