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Polska rodzina nowoczesnych teletransmisyjnych systemów wielokrotnych 

Charakterystyka ogólna 

Wieloletnia współpraca przemysłu teletransmisyjnego i zaplecza naukowo-technicznego telekomunikacji pozwoliła w wyniku badań podstawowych i realizacji planowych 

zadań przemysłu opracować i wdrożyć do produkcji polską ,rodzinę" nowoczesnych teletransmisyjnych systemów nośnych. W skład tej rodziny, opracowanej według 

jednolitych zasad konstrukcyjnych i technologicznych, wchodzą systemy: 

• telefonii 960- i 300-krotnej (TN 960 i TN 300) dla dalekosiężnych połączeń krajowych i zagranicznych, 

• telefonii 24 i 12-krotnej (TN 12/24 K) dla wewnątrz wojewódzkiej sieci kablowej oraz powstałe na bazie tych opracowań nowe rozwiązania konstrukcyjno-

technologiczne dla potrzeb telefonizacji wsi, 

• telefonii 12-krotnej (TN 12 N) dla wewnątrz-wojewódzkiej linii napowietrznych, 

• telefonii 3-krotnej (TN 3 N) dla napowietrznych linii wiejskich. 

Systemy te są najbardziej odpowiednie pod względem funkcjonalnym i ekonomicznym dla poszczególnych płaszczyzn sieci. 

Opracowana rodzina systemów wielokrotnych stanowi nowoczesną bazę techniczną, umożliwiającą kompleksową (na wszystkich płaszczyznach sieci) rozbudowę polskiej 

sieci telekomunikacyjnej. Zastosowanie opracowywanych urządzeń pozwoli na osiągnięcie docelowo pełnej automatycznej krajowej sieci telefonicznej oraz na nowoczesne i 

ekonomiczne zaspokojenie rosnących potrzeb społeczeństwa na usługi telekomunikacyjne. Rodzina systemów wielokrotnych, a zwłaszcza systemy o dużej krotności TN 300 i 

TN 960, umożliwia znacznie oszczędniejsze, w porównaniu z poprzednio stosowanymi systemami, zwiększenie przepustowości międzymiastowych linii telefonicznych. 

Oszczędności te uzyskuje się zarówno w nakładach inwestycyjnych, jak i w zużyciu materiałów. Jest to szerzej omówione w dalszej części artykułu, jednak warto tu przytoczyć 

główne czynniki, świadczące o znaczeniu dla gospodarki narodowej omawianej rodziny urządzeń, a mianowicie: 

• uruchomienie w latach 1976-1979 nowej produkcji o wartości (wg cen zbytu) około 1 mld zł, 

• osiągnięcie w latach 1976-1979 eksportu o łącznej wartości ok. 64 mln zł dewizowych, 

• uzyskanie wpływów za użytkowanie urządzeń telefonii wielokrotnej, wyprodukowanych w latach 1976-1979, w wysokości około 500 mln zł rocznie, 



• uzyskanie znacznych oszczędności materiałowych zużycia miedzi i ołowiu na budowę linii międzymiastowych (wdrożenie 

telefonii 960-krotnej pozwala zmniejszyć zużycie miedzi i ołowiu około 9 razy w porównaniu z dawniej stosowaną telefonią 

60-krotną), 

• obniżenie energochłonności nowych urządzeń o 60%, co pozwala w latach 1977-1980 uzyskać oszczędności w zużyciu energii 

elektrycznej u użytkowników urządzeń w wysokości 1 330 000 kWh. 

W wyniku kompleksowych prac badawczych i konstrukcyjnych nad omawianą rodziną systemów teletransmisyjnych powstał 

poważny dorobek naukowy i inżynierski, a mianowicie: 

• stworzono oryginalne opracowania systemowe i układowe, 

• rozwinięto metody analizy oraz opracowano i wdrożono do praktyki przemysłowej metody projektowania i konstruowania 

urządzeń i układów teletransmisyjnych, (zwłaszcza urządzeń automatycznej regulacji i korekcji poziomu, układów: filtrów, 

wzmacniaczy, modulatorów aktywnych i innych układów zastosowanych w krajowej rodzinie systemów wielokrotnych), 

• rozwinięto metody oceny niezawodności urządzeń teletransmisyjnych, 

• napisano dwie książki i cztery rozprawy doktorskie, opracowano 47 artykułów i referatów naukowych, uzyskano 58 

patentów krajowych, 6 patentów zagranicznych i 5 wzorów użytkowych, opracowano kilkadziesiąt raportów naukowo-

badawczych. 

Najpoważniejszym osiągnięciem naukowym i technicznym było opracowanie i wdrożenie telefonii 960-krotnej, tj. systemu TN 

960. W skład tego systemu wchodzą następujące urządzenia: 

• stojak przemiany kanałowej SPK-72, zawierający 240 przemian kanałowych, 

• stojak przemiany grup pierwotnych SPGP-72, zawierający 80 grup pierwotnych (grupa pierwotna zawiera 12 ka nałów 

telefonicznych), 

• stojak przemiany grup wtórnych SPGW-72, zawierający 48 grup wtórnych (grupa wtórna zawiera 5 grup pierwotnych tj. 60 

kanałów telefonicznych),  

• stojak wzmacniaków końcowych SWK-TN 960, wyposażony w 2 zestroje TN 960, 

• stojak głowicowo-transformatorowy SGT-TN 960, wyposażony w 4 zestroje TN 960,  

• stacje wzmacniakowe nieobsługiwane SWN-TN 960 każda wyposażona dla 13 zestrojów TN 960,  

• stojak wzmacniaków liniowych SWL-TN 960, wyposażony w 2 zestroje TN 960.  

Wykorzystując typowe zespoły z ww. urządzeń można także utworzyć systemy pochodne, a mianowicie: TN 12/24K, TN 12N i 

TN 3N, zawierające: 

• stojak urządzeń końcowych SUK TN 12K,  

• stojak urządzeń przelotowych SUP TN 12K, 

• stojak urządzeń telefonii 3-krotnej TN 3N.  Rysunek 1 Stojak wzmacniaków końcowych SWK 
TN 960 



Rodzina nowoczesnych systemów teletransmisyjnych spełnia wymagania stawiane przez międzynarodowe organizacje 

konsultacyjno-normalizacyjne, a mianowicie: Komisję Łączności RWPG i CCITT (International Telegraph And Telephone Consultative 

Committee). Parametry elektryczne i eksploatacyjne urządzeń dorównują parametrom urządzeń produkowanych przez renomowane 

firmy zagraniczne. Urządzenia wchodzące w skład rodziny systemów są całkowicie znormalizowane i charakteryzują się przede 

wszystkim:  

• małym zużyciem energii elektrycznej, 

• dużą niezawodnością,  

• małymi wymiarami, 

• wysokim stopniem wykorzystania krajowych materia łów i podzespołów, 

• wysokimi walorami eksploatacyjnymi (łatwość obsługi).  

Wszystkie urządzenia dla stacji obsługiwanych są wykonane w nowej, uniwersalnej konstrukcji mechanicznej M72 o następujących 

cechach podstawowych: 

• poszczególne zespoły umieszczone są w półkach, stanowiących w większości jednostki funkcjonalne o różnorodnym 

zastosowaniu (w różnych systemach lub różnych wariantach systemu);  

• takie zestawy funkcjonalne są łączone z okablowaniem stacyjnym bezpośrednio, a nie za pośrednictwem łączówek stojakowych 

i wewnętrznego okablowania stojakowego.  

Powyższe cechy konstrukcji M72 umożliwiają łatwe tworzenie wariantów wyposażenia stojaków i ich lepsze wy korzystanie. 

Dawniej stosowany typ stojaka, o sztywnej konstrukcji, został zastąpiony prostą, złożoną zaledwie z kil ku elementów, ramą stojakową. 

Wymiary stojaka wynoszą: 2600X600X225 mm; są to wymiary stosowane od dawna w większości krajów europejskich. Konstrukcja 

M72 umożliwia zestawienie stojaków ,plecami" i tworzenie na stacjach teletransmisyjnych podwójnych rzędów stojaków, gdyż za 

równo montaż zestawów, jak i obsługa urządzeń wymaga jedynie dostępu do aparatury od przodu. 

 

Podstawowe właściwości urządzeń wchodzących w skład polskiej rodziny systemów teletransmisyjnych  

Trakty liniowe systemów TN300/960 dla kablowych torów współosiowych 

Urządzenia traktów liniowych TN 300 i TN 960 są prze znaczone do tworzenia szerokopasmowych kanałów teletransmisyjnych 

systemów 1,3 MHz i 4 MHz na znormalizowanych parach współosiowych, typów 1,2/4,4 mm i 2,6/9,5 mm.  

Urządzenia traktu liniowego systemu 1,3 MHz (TN 300) są przystosowane do współosiowych par 1,2/4,4 mm i umożliwiają 

realizowanie 300 kanałów telefonicznych w paśmie 60-1300 kHz. 

Rysunek 2 Stojak przemienników 
kanałowych SPK 72 



Urządzenia traktu liniowego systemu 4 MHz (TN 960) są przystosowane do współosiowych par 1,2/4,4 mm i 2,6/ /9,5 mm, umożliwiając realizowanie 960 kanałów 

telefonicznych w paśmie 60-4028 kHz w przypadku zastosowania układu 16 grup wtórnych wg Planu 1 Zalecenia G.343, bądź też 900 kanałów telefonicznych w paśmie 316-

4188 kHz w przypadku zastosowania układu 3 grup trójnych wg Planu 2 Zalecenia G.343. 

Urządzenia traktów liniowych typu TN300 i TN960 zawierają urządzenia transferu bezpośredniego, umożliwiające wydzielanie grup wtórnych na obsługiwanych stacjach 

przelotowych: w systemie TN 300 możliwe jest wydzielenie grupy 2 lub grup 1 i 2, a w systemie TN 960 - wydzielenie grupy 2, lub grup 1 i 2 lub też grup 1-5, Inne są natomiast 

możliwości urządzeń bezpośredniego transferu do współpracujących systemów wielokrotnych, na stacjach końcowych, a mianowicie: 

• w systemie TN 300 wydzielenie grupy 1 lub grup 1 i 2, lub też 1-5;  

• w systemie TN 960- wydzielenie grup 1 i 2 lub 1+5, lub 716, lub też 3+16. 

W traktach liniowych wszystkich omawianych systemów wyróżnia się następujące rodzaje stacji wzmacniakowych:  

• stacje wzmacniakowe końcowe, wyposażone w urządzenia podstawowe (do których zalicza się stojaki wzmacniaków końcowych wraz z nadajnikami zdalnego zasilania 

i - w razie potrzeby - z urządzeniami transferu bezpośredniego) oraz w urządzenia pomocnicze, do których zalicza się stojak głowicowo-transformatorowy i stojak 

łączności służbowej, 

• stacje wzmacniakowe przelotowe obsługiwane, wyposażone w urządzenia podstawowe (do których zalicza się stojak wzmacniaków liniowych wraz z nadajnikami 

zdalnego zasilania i w razie potrzeby z urządzeniami transferu bezpośredniego) oraz w urządzenia pomocnicze jak w stacjach końcowych, 

• stacje wzmacniakowe przelotowe nieobsługiwane trzech rodzajów:  

o stacje 2 automatyczną regulacją termiczną i w razie potrzeby z linią sztuczną wydłużającą;  

o stacje z automatyczną regulacją poziomu przy użyciu prądu pilotowego 1364 kHz dla systemu TN 300 i 4287 kHz dla systemu TN960;  

o stacje z automatyczna regulacją termiczną, kończące: odcinek zdalnego zasilania, odcinek zdalnej impulsowej kontroli wzmacniaków oraz odcinek zdalnej 

sygnalizacji stanu stacji nieobsługiwanych. 

Tabela 1 Parametry odcinków wzmacniakowych: TN 300 i TN 960 

Parametr 

System 

TN 300 
1,2/4,4 mm. 

TN 960 

1,2/4,4 mm 2,6/9,5 mm 

Długość odcinka wzmacniakowego (l) 8,05 km 4,025 km 8,6 km 

Maksymalna liczba SWN w pętli zasilania  
zdalnego (n max) 

10 10 10 

Maksymalna odległość między stacjami 
obsługiwanymi (2n max+1) l 

168 km 84 km 180 km 



 

Struktura traktów liniowych poszczególnych systemów jest taka sama. 

Jednakowa jest też maksymalna liczba nieobsługiwanych stacji wzmacniakowych w 

pętli zdalnego zasilania. Różne są natomiast długości odcinków wzmacniakowych, a 

zatem i maksymalna odległość sąsiednich stacji obsługiwanych. Podano je w tabeli 

1. 

Konstrukcja stacji nieobsługiwanych stacji wzmacniakowych 

W PZT opracowano i wypróbowano w warunkach eksploatacyjnych dwa typy 

zasobników dla nieobsługiwanych stacji wzmacniakowych: typ skrzyniowy i typ 

cylindryczny. Ze względu na łatwość i taniość montażu stacji na trasie kabla, jak 

również ze względu na zalety eksploatacyjne, wybrano ten drugi. typ zasobnika 

(patrz rys. 2). 

Zasobnik jest wykonany ze stali zabezpieczonej kilkoma warstwami 

antykorozyjnymi. Widoczna na rysunku pokrywa zewnętrzna ma na celu ochronę 

mechaniczną stacji i zapewnia kroploszczelność. Całkowitą szczelność wnętrza 

zasobnika zapewnia natomiast pokrywa wewnętrzna. W pokrywie tej umieszczone 

są dwa wentyle, umożliwiające utrzymanie odpowiedniego nadciśnienia i w razie 

potrzeby przedmuchanie wnętrza suchym powietrzem. Po za tym, na pokrywie 

wewnętrznej umieszczone jest gniazdo do podłączenia przenośnego aparatu 

telefonicznego. 

Między pokrywą zewnętrzną i wewnętrzną, jak również pod pokrywą 

wewnętrzną (tzn. wewnątrz zasobnika), znajdują się izolacje termiczne, chroniące 

urządzenia wzmacniakowe stacji przed zbytnim ogrzaniem lub ochłodzeniem. 

Zasobnik jest przystosowany do kabli współosiowych 4 lub 6-parowych, może 

zatem zawierać 2 lub 3 wzmacniaki wraz z zespołami towarzyszącymi. 

Urządzenia krotnie systemów TN 300/960 

Podstawowymi urządzeniami krotnic systemów TN 300 i TN 960 są: 

• stojak przemienników kanałowych SPK-72,  

• stojak przemienników grup pierwotnych SPGP-72,  

• stojak przemienników grup wtórnych SPGW-72. 
Rysunek 3 Nieobsługiwana stacja wzmacniakowa TN 960 



Urządzenia te, produkowane w nowoczesnej konstrukcji mechanicznej M72, umożliwiają utworzenie pasm liniowych systemów o krotnościach 300 i 960 kanałów. 

Stojak przemienników kanałowych SPK-72 

W pełni wyposażony stojak SPK-72 zawiera urządzenia dla 20 grup pierwotnych (240 kanałów telefonicznych), urządzenia generacyjne i pomocnicze oraz urządzenia 

zasilające. Podstawowym elementem konstrukcyjnym stojaka jest pół ka przemienników kanałowych, zawierająca wyposażenie dla dwunastu kanałów telefonicznych, i 

umożliwiająca utworzenie podstawowej grupy pierwotnej B. 

Zespół przemiennika kanałowego zawiera wszystkie pod zespoły, niezbędne do utworzenia i rozdzielenia grupy wstępnej z 3-ch kanałów o położeniu naturalnym, a po 

nadto układy sygnalizacji pozapasmowej, wykorzystujące częstotliwość 3825Hz. Układy sygnalizacji pozapasmowej umożliwiają pracę prądem roboczym (z wysokim 

poziomem) lub prądem prawie ciągłym (z niskim poziomem). 

Przemienniki wstępnogrupowe tworzą z 3-kanałowych grup wstępnych podstawową grupę pierwotną B. Do połączenia wyjść przemienników wstępnogrupowych 

wykorzystuje się wzmacniacz grupowy o zerowej rezystancji wejściowej. Wzmacniacz ten umożliwia także wprowadzenie grupowych sygnałów pilotowych 84,08 kHz lub 84,14 

kHz. 

W kierunku odbiorczym wydzielenie z pasma częstotliwości podstawowej grupy pierwotnej pasm odpowiadających poszczególnym grupom wstępnym odbywa się za po 

mocą filtrów przemienników wstępnogrupowych, dołączonych do wzmacniacza grupowego o zerowej rezystancji wyjściowej. Odbiornik grupowego prądu pilotowego, 

dołączony również do wyjścia tego wzmacniacza, zapewnia szybką, samoczynną blokadę łączy w przypadku obniżenia odbieranego prądu pilotowego o wartość -9dB. Jest to 

szczególnie ważne przy wykorzystywaniu układów sygnalizacji pozapasmowej do pracy prądem prawie ciągłym, gdyż wtedy przerwa w odbiorze prowadzi do zakłóceń w 

procesach wybierania zdalnego. 

Stojak przemienników grup pierwotnych SPGP-72 

Stojak przemienników grup pierwotnych SPGP-72 umożliwia utworzenie jednej podstawowej grupy wtórnej, o paśmie częstotliwości 312-552 kHz, z pięciu podstawowych 

grup pierwotnych B o paśmie częstotliwości 60-108 kHz. Przemienniki grup pierwotnych wyposażono w układy au tematycznej regulacji poziomu w zakresie +/-4dB za pomocą 

prądu pilotowego grupy pierwotnej. Urządzenia transmisyjne są wyposażone w układy do kontroli pracy i blokady grup wtórnych w przypadku zmiany poziomu prądu 

pilotowego grupy wtórnej o -9dB w stosunku do wartości nominalnej. 

Oprócz półek przemienników grup pierwotnych i półki automatyki centralnej stojak zawiera półkę urządzeń generacyjnych. Wytwarza ona prądy nośne grup pierwotnych, 

prąd pilotowy o częstotliwości 84,08 kHz oraz umożliwia wprowadzenie prądów pilotowych grupy wtórnej 411,86 kHz, 411,92 kHz i 547,92 kHz. 

Stojak przemienników grup pierwotnych jest przeznaczony do współpracy ze stojakiem przemienników kanałowych po stronie grup pierwotnych, a po stronie grup 

wtórnych do współpracy ze stojakiem przemienników grup wtórnych. Sygnały o częstotliwości 12 kHz oraz prądów pilotowych grup wtórnych 411,86 kHz i 411,92 kHz są 

doprowadzane z zewnątrz, np. ze stojaka generacyjnego SG TN300. 

Część nadawcza półki przemienników grup pierwotnych umożliwia modulację sygnału o paśmie podstawowej grupy pierwotnej za pomocą prądów fal nośnych grup 

pierwotnych. Następuje w ten sposób przesunięcie podstawowej grupy pierwotnej do określonego przedziału częstotliwości leżącego w paśmie podstawowej grupy wtórnej. 

Część odbiorcza półki przemienników grup pierwotnych umożliwia rozdzielenie podstawowej grupy wtórnej na pięć podstawowych grup pierwotnych. Sygnał o paśmie 

podstawowej grupy wtórnej zostaje podany do wejścia wzmacniacza grupowego. 



Po demodulacji, za pomocą prądów fal nośnych grup pierwotnych, sygnał o paśmie podstawowej grupy pierwotnej zostaje podany na wzmacniacz regulowany, zapewnia jacy 

automatyczną regulację poziomu (ARP) w zakresie co najmniej +/-4dB. Znajdujący się na wyjściu przemiennika rozgałęźnik separuje właściwy kierunek transmisji od wyjścia 

na gniazdo pomiarowe oraz na klucz poziomu (wyjście do odbiornika pilota). W pełni wyposażony stojak SPGP-72 zawiera wyposażenie dla 19 grup wtórnych (16 grup, tzn. 

960 kanałów z ARP i 3 grupy bez ARP). 

Stojak przemienników grup wtórnych SPGW-72 

Stojak przemienników grup wtórnych SPGW-72 umożliwia współpracę:  

• po stronie stacyjnej ze stojakiem przemienników grup pierwotnych, 

• po stronie liniowej ze stojakiem wzmacniaków końcowych lub urządzeniami przemiany wyższego rzędu, lub też urządzeniami linii radiowych.  

W stojaku mogą pracować 3 zestawy przemiany następujących typów: 

• zestaw przemienników grup wtórnych TN960 (w wykonaniu 1 tworzy pasmo liniowe 60+4028 kHz, a w wykonaniu 2 - pasmo liniowe 312-4028 kHz), 

• zestaw przemienników grup wtórnych TN300 (w wyk. 1 tworzy pasmo liniowe dla trzech systemów TN300, w wyk. 2- dla dwóch, a w wyk. 3- dla jednego systemu 

TN300),  

• zestaw przemienników grup wtórnych 3XGT (tworzy pasmo dla trzech grup trójnych).  

Zależnie od rodzaju zestawu przemienników stojak jest wyposażony w odpowiedni zestaw urządzeń generacyjnych oraz w półkę automatyki centralnej, która umożliwia 

automatyczną regulację poziomu grup wtórnych w kierunku odbiorczym. Regulacja odbywa się z wykorzystaniem prądu pilotowego o częstotliwości 411,92 kHz. Stojak może 

być wyposażony w 3 półki urządzeń wprowadzających linię radiową. 

Pasmo liniowe systemów TN960, TN300, pasmo liniowe 15 grup wtórnych lub pasmo grupy trójnej uzyskuje się przez jednostopniową modulację odpowiedniej ilości pod 

stawowych grup wtórnych, przy użyciu fal nośnych grup wtórnych. 

Urządzenia krotnic systemów TN300/960 posiadają zdecentralizowane urządzenia generacyjne, przystosowane do sterowania zewnętrznego prądami podstawowymi 12 

kHz i 124 kHz ze stojaka generacyjnego, np. SG TN300. W stojaku generacyjnym wytwarzane są także grupowe prądy pilotowe. Stojaki przemienników kanałowych mogą być 

wyposażone także w generator podstawowy oraz w generatory prądów pilotowych. 

System nośny dla symetrycznych torów kablowych TN 12K 

Dynamicznemu rozwojowi urządzeń do wysokokrotnych teletransmisyjnych systemów nośnych, przeznaczonych w pierwszym rzędzie dla podstawowych sieci łączności 

międzymiastowej, towarzyszy stale doskonalenie urządzeń do systemów o niewielkiej liczbie kanałów, np. rozwiązań systemów 3-, 12- i 24-kanalowych. Urządzenia typu 

TN12K, stanowiące trzecią generację sprzętu tego systemu, są dobrym przykładem tego trendu rozwojowego. 

Głównym przeznaczeniem urządzeń TN12K jest zwielokrotnienie niepupinizowanych torów linii jednokablowych w systemie jednotorowym różnokanałowym, zwanym 

też systemem typu 12+12. Urządzenia te są jednak tak zaprojektowane, że umożliwiają również ich użycie w systemach dwutorowych jednokanałowych o liczbie kanałów 12 

lub 24 na liniach dwukablowych i liniach radiowych. 



Zakres sieciowych zastosowań urządzeń TN12K w układzie 12+12 jest bardzo szeroki. Znajdują one zastosowanie zarówno w sieciach miejscowych i okręgowych, jak i w 

dalekosiężnych sieciach międzymiastowych. Urządzenia te mogą też współpracować z siedmioma niżej wymienionymi typami kabli ziemnych: 

• pary kablowe o izolacji papierowej  

o żyły Cu 0,7+1 mm,  Csk-26,5 nF/km, skręt gwiazdowy,  

o żyły Cu 1,3 mm,  Csk 26,5 nF/km, skręt gwiazdowy, 

o żyły Cu 1,4 mm,  Csk 24,5 nF/km, skręt gwiazdowy,  

o żyły Cu 1,2 mm,  Csk 35,5 nF/km, skręt DM, 

o żyły Cu 1,2 mm,  Csk 38,5 nF/km, skręt DM,  

• pary kablowe o izolacji styrofleksowej  

o żyły Cu 1,2 mm,  Csk 38,5 nF/km, skręt gwiazdowy: 

Urządzenia typu TN12K umożliwiają tworzenie dwóch najczęściej stosowanych wariantów traktów liniowych systemu typu 12+12: 

• w pierwszym wariancie, w którym tłumienność odcinków wzmacniakowych przy 107,7 kHz wynosi ok. 35 dB, stosuje się dwa typy stacji przelotowych: stacje 

obsługiwane, wyposażone we wzmacniaki z zamianą położenia pasm, oraz zdalnie zasilane stacje nieobsługiwane, wyposażone we wzmacniaki bez zamiany położenia 

pasm. Przy rozstawieniu stacji obsługiwanych co ok. 250 km zasięg systemu wynosi ok. 2500 km. 

• w drugim wariancie, w którym tłumienność odcinków wzmacniakowych przy 107,7 kHz wynosi zależnie od licz by stacji przelotowych od 56 do 65 dB, stosuje się je 

dynie wzmacniaki z zamianą położenia pasm. Zasięg systemu wynosi w tym wariancie ok. 1000 km. W tabeli 2 podano tłumienność odcinków wzmacniakowych (w 

nawiasach ich długość dla różnych typów kabli) dla różnej liczby obsługiwanych stacji przelotowych w linii. 

Przy bezpośredniej współpracy dwóch urządzeń końcowych, maksymalna tłumienność łączącego je toru kablowe go może wynosić 70 dB (31+48 km). Najmniejsza 

tłumienność odcinka, do jakiej przystosowane są urządzenia grupo we w stacjach końcowych i przelotowych wynosi 5 dB, co odpowiada długości odcinka 2,5-3 km. 

Tabela 2 Tłumienność odcinków wzmacniakowych 

 
Liczba stacji przelotowych 

 
Maksymalna tłumienność odcinków 

(długości odcinków) 
 

1 lub 2 
od 3 do 7 
ponad 7 

 

65 dB (2945 km) 
60 dB (27+42 km) 
56 dB (25-40 km) 

 

 

System nośny typu TN 3N dla torów napowietrznych 

Urządzenia systemu TN 3N są przeznaczone do tworzenia łączy nośnych o malej długości na liniach napowietrznych o przewodach stalowych i brązowych.  



Zasięgi systemu TN 3N w warunkach klimatycznych ,,la to wilgoć" są następujące: 

dla linii stalowych:  Ø 3 mm bez SWN    ok. 27 km, 

Ø 4 mm bez SWN    ok. 32 km, 

Ø 4 mm z dwiema SWN   ok. 60 km, 

dla linii brązowych  Ø 3 mm bez SWN    ok. 150 km, 

W skład urządzeń systemu TN 3N wchodzą: 

• stojaki urządzeń końcowych, 

• nieobsługiwana stacja wzmacniakowa,  

• liniowe zespoły zabezpieczające i dopasowujące. 

W urządzeniach końcowych systemu TN 3N zastosowano: 

• uniwersalne zakończenia kanałowe, umożliwiające współpracę tych urządzeń 

zarówno z łącznicami ręcznymi, jak i automatycznymi różnych typów;  

• kompandory spełniające zalecenia G.162 CCITT, zmniejszające w znacznym 

stopniu zakłócenia powstające w trakcie liniowym i umożliwiające przez to 

wykorzystywanie linii o dużym poziomie zakłóceń;  

• przemienniki kanałowe z sygnalizacją pozapasmową 3825 Hz, identyczne ze 

stosowanymi w urządzeniach nośnych systemów dalekosiężnych; 

• przemienniki grup trzykanałowych (dwa stopnie przemiany), umożliwiające 

realizację ośmiu wariantów rozkładu pasm w trakcie liniowym, - wzmacniacze 

liniowe z korekcją zniekształceń tłumieniowych i z automatyczną regulacją 

poziomu sygnału odbieranego; 

• zwrotnice filtrowe kierunkowe i systemowe; te ostatnie umożliwiają utworzenie 

kanału naturalnego, wykorzystywanego zazwyczaj do łączności służbowej; 

zasilacz urządzeń umieszczonych na stojaku oraz w razie potrzeby. nadajnik 

zdalnego zasilania. 

W systemie TN 3N stosuje się nieobsługiwane, zdalnie zasilane stacje wzmacniakowe (SWN), przystosowane do montażu na słupkach linii napowietrznych; urządzenia 

teletransmisyjne tych stacji są umieszczone w hermetycznych zasobnikach i są przystosowane do pracy w odpowiednio szerokim zakresie temperatur otoczenia. Zdalne 

zasilanie realizuje się prądem stałym w układzie „,prze wód-przewód", przy czym stabilizowany prąd zasilania wy nosi 40 mA, a maksymalne napięcie na wyjściu nadajnika 

zasilania zdalnego w stacji końcowej wynosi 130 V. 

Rysunek 4. Stojak urządzeń końcowych systemu TN 3N 



Układy elektryczne zespołów zabezpieczających i dopasowujących, stosowanych w 

liniach napowietrznych, zależą od sposobu eksploatacji tych linii (wykorzystanie tylko w 

systemie trzykanałowym, w systemie trzy i dwunastokrotnym itd.) i mogą zawierać - poza 

elementami zabezpieczającymi od przepięć i elementami dopasowującymi impedancje 

torów napowietrznych i wstawek kablowych różnego rodzaju filtry. W związku z 

powyższym właściwe dla danej struktury linii zespoły zabezpieczające mogą być przez 

TELKOM-PZT oferowane po zapoznaniu się ze sposobem eksploatacji całej linii 

napowietrznej, w której mają być zastosowane urządzenia systemu TN 3N. 

W urządzeniach końcowych TN 3N zastosowano naj nowszą konstrukcję 

mechaniczną, opracowaną do powszechnego stosowania w systemach 

teletransmisyjnych. Przewidziano jeden typ stojaka, zawierającego wyżej wymienione 

zespoły, potrzebne do utworzenia dwóch zestrojów systemu TN 3N, tzn. 2X3-6 kanałów 

telefonicznych. Wymiary tego stojaka wraz z podstawą wynoszą 674X600X225 mm. 

Stojaki takie mogą być łączone ze sobą w sposób trwały w liczbie od 2 do 4, tworząc 

zestawy o wysokości kolejno: 1316, 1958 i 2600 mm. Ciężar kompletnie wyposażonego 

sto jaka urządzeń końcowych TN 3N wynosi około 75 KG. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rysunek 5 Komplet urządzeń systemu TN 1+1: 1 - stojak urządzenia centralowego, 2 - aparaty 
abonenckie, 3 - filtr liniowy 



Abonencki telefoniczny system nośny typu TN 1+1 

Abonencki telefoniczny system nośny TN 1+1 umożliwia prowadzenie na jednej parze przewodów linii abonenckiej dwóch niezależnych, jednoczesnych rozmów 

telefonicznych, przy czym łącze naturalne istniejącego abonenta telefonicznego nie ulega zmianie. Łącze nośne abonenta dodatkowego dołączone jest do pary abonenckiej 

za pomocą filtrów odgałęźnych. Zastosowanie systemu TN 1+1 umożliwia: 

• szybkie zaspokojenie nie załatwionych dotychczas potrzeb telefonizacji, których przyczyną jest brak par kablowych, 

• przesunięcie na okres późniejszy rozbudowy sieci abonenckiej,  

• elastyczny rozdział przyłączonych abonentów w całym rejonie centrali,  

• dołączenie abonentów w miejscach do których doprowadzenie nowych linii nie jest w ogóle przewidziane lub nie jest możliwe, - prowadzenie inwestycji kablowych 

w dogodnych okresach, 

• szybkie działanie w przypadku doraźnego lub okresowego zapotrzebowania na dodatkowe linie telefoniczne, np. na czas trwania zjazdów, targów itp. 

 

Zasada pracy 

Abonent naturalny włączony jest do centrali jedynie za pośrednictwem filtrów dolnoprzepustowych zwrotnic, których konstrukcja zapewnia realizację łącza 

stałoprądowego tak, że nie narusza normalnych warunków współpracy z centralą. Łącze abonenta dodatkowego pracuje w jednotorowym różnokanałowym systemie nośnym 

z dwuwstęgową modulacją amplitudy. W kierunku abonenta przesyła na jest fala nośna 36 kHz z dwiema wstęgami bocznymi, natomiast w kierunku centrali fala nośna 24 

kHz z dwie ma wstęgami bocznymi. 

Kryteria komutacyjne, takie jak ,,podniesienie mikrotelefonu", wybieranie numeru (,,wywołanie") w obwodach abonenta nośnego, są retransmitowane w formie 

wymienionych wyżej, niemodulowanych fal nośnych. Dla zmniejszenia zakłóceń między urządzeniami pracującymi w jednym kablu, generator 24 kHz jest synchronizowany 

sygnałem częstotliwości nośnej 36 kHz. Maksymalna tłumienność linii na wyższej częstotliwości nośnej systemu (36 kHz) wy nosi ok. 26 dB. Odpowiada to długościom linii 

kablowych (o średnicach żył 0,4-1 mm) ok. 4-12 km. System może być również wykorzystywany na dowolnych liniach napo wietrznych. 

 

Wybrane zagadnienia efektywności ekonomicznej systemów wielokrotnych  

Rachunek efektywności jednego łącza międzymiastowego 

Z badań przeprowadzonych w Głównym Urzędzie Telekomunikacji Międzymiastowej wynika, że średnia koncentracja rozmów w latach 1972-1975 na jednym łączu między 

miastowym (mm) kształtowała się na poziomie 100 rozmów/ /dobę. Przeciętny czas trwania rozmowy w ruchu automatycznym wynosi około 3, a w ruchu ręcznym około 5 

minut. Zakładając stale rosnący udział ruchu automatyczne go, przyjmuje się do dalszych obliczeń średni czas rozmowy 3 min. 

Badania wykazały, że 85% rozmów jest prowadzonych w godzinach 8÷16 (po pełnej cenie), a 15% W 16-8 (po cenie ulgowej 50%). Procentowy udział ogólnej liczby rozmów 

w przyjętych strefach taryfowych przedstawia się jak w tabeli 3. Łączą międzymiastowe mogą należeć jedynie do II i III strefy taryfowej. 



Tabela 3 Podział łączy pomiędzy strefy taryfowe 

  I                             0-25 km 43% 
Procent podziału łączy 

mm 

 II                        25-100 km 
 

35% 
100% 

łącza normy 

62% 

III              powyżej 100 km 22% 38% 

 

Dane o działalności i wynikach finansowych służb telekomunikacyjnych resortu łączności za okres kilku ostatnich lat pozwalają określić wskaźnik zysku na 50%, a z kolei 

udział urządzeń systemów teletransmisyjnych w wypracowanym zysku szacuje się na około 26%. 

Powyższe dane pozwalają obliczyć wpływy za rozmowy telefoniczne prowadzone na 1 łączu międzymiastowym ciągu roku oraz zysk wypracowany przez urządzenia 

systemów teletransmisyjnych, pracujące w łączu międzymiastowym (tabela 4). 

Biorąc pod uwagę liczby przemienników kanałowych dostarczanych do sieci krajowej w ostatnich latach oraz szacując, że średnio rocznie oddaje się do użytku w sieci 

krajowej około 6000 nowych łączy międzymiastowych i uwzględniając procentowe proporcje między łączami II i III strefy, można przyjąć liczby łączy i wynikające stąd zyski jak 

w tabeli 5. Tak więc zysk osiągany z eksploatacji urządzeń rodziny systemów wielokrotnych wynosi około 500 mln zł rocznie. 

Oszczędności wynikające z wysokokrotnego systemu TN 960 zastosowania 

Tabela 4 Wpływy za rozmowy telefoniczne prowadzone na jednym łączu międzymiastowym w ciągu roku 

Strefa 
odległości 

Liczba rozmów w ciągu 1 doby 

Czas 
Trwania 

rozmowy 
[min] 

Czas 
trwania w 
ciągu doby 

[min] 

Opłaty za 1 
min [zł] 

Wpływy 
[zł] 

Wpływy 
za 1 dobę 

[zł] 

Wpływy 
za 1 rok 
[tys. zł] 

Zysk 
(50%) 
za 1 
rok. 

[tys. zł] 

Zysk 20% przypadający na 
urządzenia teletransmisyjne 

[tys. zł] 

25-100 km 

w godz. 8 - 16              85 3 255 6 1530 

1665 607,7 303,8 60,8 

w godz. 16 - 8              15 3 45 3 135 

ponad 100 km 
w godz. 8 - 16              85 3 255 12 3060 

3330 1215 607,7 121,6 
w godz. 16 - 8              15 3 45 6 270 

 



Zastosowanie urządzeń telefonii wielokrotnej dla torów współosiowych o 960 kanałach umożliwia racjonalne zwiększenie przepustowości międzymiastowych linii 

telekomunikacyjnych i znaczną poprawę wskaźników określających jakość usług (poprawę jakości rozmów, automatyzację po łączeń, skrócenie czasu oczekiwania na 

połączenie itp.). 

Tabela 5 Zysk z eksploatacji opracowanych systemów wielokrotnych. 

Strefa Liczba łączy 
Zysk roczny  

w tys. zł 
Zysk całkowity  

w mln zł 

25-100 km 3720 60,8 226,2 

ponad 100 km 2280 121,6 277,2 

  Razem 503,4 

 

Uzyskane również wydatne zmniejszenie zużycia deficytowych materiałów, jakimi są miedź i ołów, pozwala na ekonomiczną rozbudowę krajowej sieci telekomunikacyjnej, 

zapewniając wzrost przepustowości przy jednoczesnym obniżeniu materiałochłonności. 

Dzięki zastosowaniu systemu telefonii wielokrotnej TN 960 jest możliwe utworzenie wiązki 960 łączy telefonicznych na jednej parze torów współosiowych. Do utworzenia 

takiej samej wiązki za pomocą poprzednio stosowanych urządzeń telefonii 60-kanałowej TN 60 potrzebne byłoby 16 par torów symetrycznych. Zwiększenie krotności systemu 

oraz zastosowanie torów współosiowych małowymiarowych 1,2/ 14,4 mm pozwoliło uzyskać bardzo poważne oszczędności materiałowe, a mianowicie oszczędności miedzi 

i ołowiu podstawowych surowców zużywanych na produkcję kabli. 

Porównanie ilościowe zużycia miedzi i ołowiu przed stawione jest w tabeli 6. Porównanie zostało przeprowadzone dla występujących w praktyce profili kabli, tzn. w 

przypadku kabli symetrycznych jest to linia dwukablowa o 14 parach, a w przypadku kabla współosiowego jest to kabel o 6 torach współosiowych, co umożliwia pracę 3 

systemów TN 960. Dla jasności porównano zużycie jednostkowe, tzn. zużycie materiałów na 1 łącze i na 1 km. Z a stosowanie systemu TN 960 pozwala zmniejszyć zużycie 

miedzi 9,34 razy i ołowiu 8,45 razy. 

Obniżenie materiałochłonności daje w rezultacie duże oszczędności wymierne w złotówkach, co można obliczyć na podstawie porównania jednostkowych kosztów 

inwestycyjnych. 

Nowe urządzenia rodziny systemów wielokrotnych były projektowane pod kątem zminimalizowania poboru mocy. Poniżej podano wyniki osiągnięte dla najliczniej 

występującego stopnia przemiany kanałowej (SPK). Pobór mocy w urządzeniu poprzedniej konstrukcji wynosi 2,75 VA/kanał, w nowych urządzeniach wynosi 1,19 VA/kanał, 

z czego wynika, że pobór mocy obniżono do 42% wartości poprzedniej. 

Dzięki znacznej miniaturyzacji urządzeń uzyskano również istotne zmniejszenie powierzchni montażu urządzeń w porównaniu z poprzednią generacją. 



W najliczniej występującym na stacjach stojaku przemiany kanałowej (SPK72) uzyskano 4-krotne zmniejszenie objętości kanału, a więc i 4-krotne zmniejszenie powierzchni 

montażowej na stacji. W drugim co do liczności stojaku urządzeń końcowych (SUK TN12K), uzyskano 3-krotne zmniejszenie powierzchni. 

Przedstawiona polska rodzina nowoczesnych systemów wielokrotnych powstała wyłącznie w oparciu o prace naukowo-badawcze i konstrukcyjne prowadzone w 

Państwowych Zakładach Teletransmisyjnych TELKOM-PZT, które są producentem tych systemów oraz w Instytucie Łączności i w. Politechnikach Gdańskiej i Warszawskiej. Na 

podkreślenie zasługują oryginalne rozwiązania, opatentowane w kraju i za granicą, oraz nowoczesne rozwiązania konstrukcyjne i technologiczne, zrealizowane bez 

jakiejkolwiek po mocy licencyjnej. Wdrożenie tych urządzeń do eksploatacji i uruchomienie eksportu dało gospodarce narodowej bardzo poważne efekty ekonomiczne. Należy 

również pod kreślić, że w opracowaniu tych urządzeń uczestniczyło kilkudziesięciu wybitnych specjalistów z zakresu teletransmisji. 

Tabela 6 Oszczędności materiałowe podstawowych surowców używanych do produkcji kabli 

Profil kabla 

Zużycie na 1 km 

System Liczba łączy 

Zużycie na 1 łącze/1 km 

Cu [kg] Pb [kg] Cu [kg] 
współczynnik 
oszczędności 

Pb [kg] 
współczynnik 
oszczędności 

Symetryczny 2x(7x4x1,2) 596 3048 TN60 840 0,71 1 3,63 1 

Współosiowy 6x1,2/4,4 218 1190 TN300 900 0,24 1/2.96 1,32 1/2,75 

   TN960 2880 0,076 1/9,34 0,413 1/8,45 

 

 

 


