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Wstęp 

Wzrost zapotrzebowania na usługi odbiegające od klasycznego przekazu telefonicznego spowodował 
gwałtowny rozwój sieci telefonicznych z integracją usług tzw. sieci ISDN (ang. Integrated Services 
Digital Network). Wśród podstawowych zalet sieci ISDN należy wymienić:  
• wykorzystanie istniejącej infrastruktury w otoczeniu abonenta (obniża to znacznie koszt 

wprowadzania systemu), 
• cyfrowy przekaz sygnału od abonenta do centrali abonenckiej i systemu komutacyjnego włącznie, 
• możliwość przekazu nie tylko głosu, ale również realizowania usług niefonicznych (np. przekazy 

cyfrowe, dostęp do baz danych, grafika, obrazy ruchome ).  
Ujednolicenia sposobów przesyłu sygnałów umożliwia tworzenie systemów telekomunikacyjnych 
i teleinformatycznych przy jednoczesnym wzroście wymogów dotyczących ich niezawodnego i 
bezawaryjnego działania. Stworzenie warunków do takiej pracy wymaga zastosowania ogranicz-
ników przepięć, które instalowane w sieciach ISDN powinny spełniać następujące wymagania: 

♦ nie wpływać na jakość przesyłanych sygnałów,  
♦ ograniczać przepięcia poniżej poziomu odporności udarowej stosowanych urządzeń, 
♦ charakteryzować się właściwościami ochronnymi adekwatnymi do występującego zagrożenia. 

Sieci ISDN 
Wprowadzenie techniki transmisji sygnałów cyfrowych na poziomie łączy abonenckich spowodowało 
znaczną poprawę jakości usług (m.in. eliminację przesłuchów, szumów, zakłóceń i zniekształceń) oraz 
umożliwiło transmisję dowolnego typu informacji. Ujednolicenie form przesyłu danych stworzyło 
możliwości: 

o wykorzystania tych samych łączy i urządzeń technicznych (standaryzacja urządzeń), 
o ujednolicenia zasad udostępniania użytkownikowi różnego rodzaju informacji, 
o ciągłego rozszerzania zestawu usług oferowanych abonentowi, 
o połączenia ze sobą wielu innych sieci (np. komputerowych). 

Aby umożliwić przyłączenie do sieci ISDN różnego rodzaju urządzeń końcowych zdefiniowano ogra-
niczoną liczbę styków użytkownika z siecią. Określają one standard elektryczny, mechaniczny, proce-
duralny i funkcjonalny. Ogólny schemat dostępu użytkownika do sieci ISDN przedstawia rysunek 1. 
W centrali instalowane są urządzenia LT i ET zapewniające właściwą jej współpracę z łączem abo-
nenckim. Dodatkowo urządzenie LT najczęściej zawierają elementy lub układy chroniące wyposa-
żenie centrali przed przepięciami atmosferycznymi.  

Pozostałe urządzenia przedstawione na rys.1. instalowane są u abonenta. Taki podział kompetencji 
powoduje, że najczęściej użytkownicy powinni podjąć decyzję o ewentualnym zastosowaniu ogra-
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niczników przepięć do ochrony wykorzystywanych urządzeń sieci ISDN. Informacje przedstawione 
w tym artykule powinny ułatwić rozwiązanie tego problemu.  
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Oznaczenia  

ET – (ang. Exchange Termination) Logiczne zakończenie podłączenia linii telefonicznej do centrali, 
LT – (ang. Line Termination) Fizyczne podłączenie linii telefonicznej do centrali 
NT1 – (ang. Network Termination type1) Urządzenie zakończenia sieciowego od strony centrali, 
NT2 - (ang. Network Termination type2) Urządzenie zakończenia sieciowego od strony abonenta (we-

wnętrzna centrala telefoniczna ISDN), 
TA - Urządzenie umożliwiające podłączenie urządzeń analogowych lub cyfrowych nie będących urządze-

niami ISDN (np. stary telefon analogowy czy modem komputerowy) do sieci ISDN, 
TE1 – (ang. Terminal Equipment type 1) Terminal cyfrowy ISDN, 
TE2 - (ang. Terminal Equipment type 2)Terminal analogowy lub cyfrowy nie będący terminalem ISDN, 
R,S,T,U,V – (ang. Reference Point) znormalizowane punkty odniesienia (przekroje). W przypadku braku 

urządzenia typu NT2 punkty S i T są utożsamiane i oznaczone S/T, 
 

Rys.1. Struktura dostępu do sieci ISDN 
W celu realizacji dostępu podstawowego do sieci ISDN wykorzystuje się już zainstalowane linie 
abonenckie. Lokalizacja styku U odpowiada odcinkowi linii abonenckiej, łączącej użytkownika sieci 
ISDN z jego centralą. Rodzaj i jakość przewodów używanych w tym miejscu znacznie różni się od 
siebie w poszczególnych krajach. Dlatego odstąpiono od międzynarodowej standaryzacji styku U. 
W praktyce stosowana jest linia dwuprzewodowa a całkowita przepustowość styku U musi wynosić 160 
kbit/s dla każdego kierunku transmisji. 

W gestii producentów oraz operatora sieci pozostawiono również dobór parametrów styku V zloka-
lizowanego wewnątrz wyposażenia centralowego. 

Pozostałe punkty odniesienia zostały ściśle zdefiniowane odpowiednimi normami CCITT, co gwarantuje 
możliwość wzajemnej współpracy urządzeń różnych producentów.  

Dotyczy to szczególnie styku S przeznaczonego do przyłączania za jego pośrednictwem terminali 
abonenckich. W tej części obszaru sieci ISDN wykorzystuje się łącze cztero przewodowe (od-
dzielna para przewodów dla każdego kierunku transmisji). 

Odporność udarowa urządzeń sieci ISDN 
W przypadku cyfrowej transmisji sygnałów ISDN zakres badań i poziomy odporności udarowej 
określają zalecenia CCITT. 
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W przypadku urządzeń końcowych dołączanych do sieci IDSN badania polegają na doprowadzeniu 
do urządzenia udarów napięciowo-prądowych o kształcie 1,2/50 – 8/20 w układzie przedstawionym 
na rys.2.  
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Rys. 2. Połączenie generatora udarów napięciowo – prądowych z badanym urządzeniem – przy-
padek urządzenia dołączanego do szyn T/S sieci IDSN 
 
Zalecany poziom odporności udarowej urządzeń wynosi 1000 V ( tabl.1).  
Tablica 1. Odporność udarowa urządzeń dołączonych do szyn T/S instalacji ISDN oraz urządzeń 
abonenckich.  

Warunki badań 
 
Badane urządzenie 

Kształt udaru 
probierczego 

Wartość szczytowa 
napięcia udarowego 

Liczba udarów Stosowane 
zabezpieczenia 

Urządzenia  
abonenckie  

10/700 1 kV ( przewód-ziemia) 

4 kV (przewód-ziemia)  
2 Brak 

Ochrona podstawowa 

Urządzenia dołączone do 
szyn T/S instalacji IDSN 

1,2/50 – 8/20 1 kV 2 ---- 

Oceniając odporność udarową urządzeń zakończenia sieciowego NT należy uwzględnić zarówno prze-
pięcia dochodzące ze styku S (odporności udarowe zgodnie z danymi w tabl.1.) jak i ze styku U.  
W przypadku przepięć przychodzących z sieci publicznej (styk U) odporność udarowa urządzeń 
powinna być badana napięciem udarowym o kształcie 10/700 o wartościach szczytowych uzależ-
nionych od zastosowania lub braku w linii układów ochrony przeciwprzepięciowej (tabl. 1). 

Ochrona urządzenia zakończenia sieciowego NT 
Wymagania wyodrębnienia tzw. podsieci abonenckiej w strukturze sieci ISDN, stwarzają koniecz-
ność zainstalowania u abonenta urządzenia zakończenia sieciowego NT.  
Urządzenie NT może być wykonane w formie jednego modułu lub rozdzielone na dwa bloki NT1 i 
NT2. Granice między siecią abonenta a siecią publiczną wyznacza blok NT1 stanowiący interfejs 
między linią dwuprzewodową i okablowaniem czteroprzewodowym. 
Stosowane obecnie bloki NT1 mają postać pudełek (modułów) instalowanych u abonenta i stano-
wią zakończenie jego linii. Bloki NT2, najczęściej również w postaci niewielkich modułów, umoż-
liwiają budowę podsieci abonenckiej, której struktura uzależniona jest od wymagań użytkownika.  
Dobór układów chroniących przed przepięciami urządzenia pracujące w sieci ISDN jest najczęściej 
kompromisem pomiędzy występującym zagrożeniem, wymaganiami dotyczącymi bezawaryjnego 
działania sieci oraz ograniczników przepięć. 
W przypadku umieszczenia urządzenia NT w sąsiedztwie centrali (instalowane są w tym samym 
budynku) oraz krótkich linii do urządzeń końcowych można nie stosować układów chroniących 
przed przepięciami (rys.3a).  
 



A. Sowa     Ochrona przed przepięciami w sieciach ISDN 

oznaczenia: 
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- w instalacji elektrycznej można za-
stosować ograniczniki klasy II 
lub III.  

 
 
Rys. 3. Zasady ochrony przed przepięciami 

urządzenia NT : 
 a) urządzenie niechronione,  
b) ochrona przed przepięciami dochodzą-

cymi z linii dwuprzewodowe, 
 c) ochrona od strony linii dwu i cztero- 

przewodowej,  
d) kompleksowa ochrona od strony linii sy-

gnałowych i instalacji elektrycznej. 
 
 
 
Doprowadzanie do urządzenia NT linii 
dwuprzewodowych z zewnątrz obiektu 
powoduje wzrost zagrożenia i stwarza wy-
móg stosowania ograniczników chronią-
cych przed przepięciami występującymi w 
tych liniach (rys.3b). Szczególnie dotyczy 
to obiektów wolnostojących posiadających 
instalacje piorunochronne. Do ochrony sto-
sowane są najczęściej ograniczniki składa-
jące się z odgromników gazowanych i diod 
lub warystorów. 
Przykładowe rozwiązania takich układów 
ochronnych przedstawiono na rys. 4. 
Blok NT może znajdować się w stosun-
kowo bliskim sąsiedztwie urządzeń koń-
cowych (odległości od kilkunastu do ok. 
200m – struktura tzw. krótkiej magistrali 
pasywnej). Odległości pomiędzy blokiem 
NT a urządzeniami TE1 mogą być również 
znacznie większe i przekraczać 500m, w 
przypadku podłączenia do sieci grupy 
urządzeń końcowych, a nawet dochodzić 
do 1000m jeśli użytkownik wykorzystuje 
tylko jedno urządzenie końcowe podłą 
czone do bloku NT. 

W przypadku znacznych odległości oraz wyprowadzania linii cyfrowego przesyłu sygnałów poza 
budynek należy dodatkowa zastosować ograniczniki chroniące przed przepięciami dochodzącymi 
do styku S urządzenia NT (rys.3c). Dobierając właściwości ograniczników należy uwzględnić pod-
stawowe dane (patrz tablica 2) charakteryzujące styk S.  
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Rys.4. Schematy ograniczników zapewniających ochronę przed przepięciami dochodzącymi z sie-
ci publicznej (styk U - linia dwuprzewodowa) 
Tablica 2. Podstawowe dane charakteryzujące styk S 

Parametr Wartość 
Szybkość przesyłu 192 kBit/s 
Amplitudy przesyłanych impulsów 
                 Przewód- przewód (para) 
                  Para-para przewodów 

 
750 mV ±10%  na 50 Ω  
 40 V  

Znamionowy prąd roboczy Brak danych 
Impedancja falowa  100Ω 
Układ przewodów  2 pary skręconych przewodów  
Układy ochronne na wejściu przewodów Brak układów 
Typ łącza  2 x ISO 8877 (RJ45) 

 

Do ochrony przed przepięciami dochodzącymi do styku S stosowane są najczęściej ograniczniki 
składające się z odgromników gazowanych oraz układów diod lawinowych o stosunkowo niewiel-
kich pojemnościach (rys.5.). 
Do ochrony przed przepięciami dochodzącymi od strony zasilania urządzenia należy, zgodnie z za-
leceniami dla instalacji elektrycznych w obiektach telekomunikacyjnych [4], zastosować kilkustop-
niowy (najczęściej dwustopniowy) system ochrony.  
W przypadku znacznych odległości pomiędzy ogranicznikami klasy III a urządzeniem NT należy 
zastosować ograniczniki przepięć klasy III (rys.3d).  
Istnieje również możliwość wykorzystania ograniczników kombinowanych chroniących przed 
przepięciami występującymi w instalacji elektrycznej (odpowiednik ogranicznika klasy II) oraz w 
sieci publicznej (styk U).  
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Rys.5. Przykłady schematów układów ochrony urządzenia NT przed przepięciami dochodzącymi 
do styku S:  

Ochrona urządzeń końcowych 
W standardzie CCITT przewidziano możliwość pracy w sieci ISDN dwóch rodzajów urządzeń 
końcowych TE1 i TE2 (patrz rys.1.). Urządzenia TE1, podłączane bezpośrednio do sieci ISDN, po-
dzielono na trzy grupy w zależności od ich złożoności oraz stopnia integracji funkcji (rys.6.).  

Występowanie znacznych odległości pomiędzy urządzeniami końcowymi TE1 i urządzeniem NT i 
ich rozmieszczenie w różnych obiektach może stworzyć konieczność zastosowania ograniczników 
chroniących urządzenia końcowe. W takich przypadkach ograniczniki należy instalować bezpo-
średnio przed urządzeniami TE1, niezależnie od grupy, do której są one zaliczane ( rys.7.). 

Ograniczniki mogą być instalowane przed urządzeniem bezpośrednio w torze sygnałowym (patrz 
ogranicznik z rys.5.) lub w montowanych w kanałach kablowych gniazdach, z których sygnały do-
prowadzane są do urządzeń. 
 

Terminale cyfrowe TE1 

Terminale jednofunk-
cyjne (proste ), realizujące 
tylko jedną wybraną usługę 
(np. telefon cyfrowy) 

Terminale mieszane 
(niefoniczne) łączące 
wiele rodzajów usług 
(np. skanery, drukarki, 
kamery, pamięci) 

Terminale wielofunkcyjne 
(złożone) spełniające funkcje stacji 
roboczych (łączenie usług oblicze-
niowych i  telekomunikacyjnych) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Rys.6. Typowy podział terminali cyfrowych TE1 
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Rys.7. Przykładowe rozmieszczenie ograniczników przepięć chroniących urządzenia dołączone do 
styku S 
 
Istnieje również możliwość stosowania ograniczników chroniących urządzenia TE1 przed przepię-
ciami od strony styku S oraz dochodzącymi z instalacji elektrycznej.  
W przypadku ochrony urządzeń końcowych TE2 zasady doboru ograniczników są analogiczne. Je-
dyną różnicą jest stosowanie przedstawionych typów ograniczników przed blokiem TA (rys.1.).  
Stosując przedstawione zasady ochrony przeciwprzepięciowej stwarzamy warunki do bezawaryjne-
go działania urządzeń sieci ISDN, które są w podsieci abonenckiej  
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