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DO WIADCZENIA Z URUCHOMIENIA SYSTEMU HETMAN
W KWK WUJEK

Streszczenie. W KWK Wujek uruchomiono nowy system czno ci telefonicznej
i alarmowo-rozg oszeniowej typu HETMAN/A. Jest to pierwsza tego typu instalacja
w górnictwie. W referacie omówiono struktur  systemu telekomunikacyjnego HET-
MAN/A, w wersji alarmowania, jaka zosta a zaproponowana dwuruchowej kopalni Wujek.
Przedstawiono propozycje kilku zmian w podstawowej wersji tego systemu. Zaproponowa-
no struktur  zintegrowanego systemu telekomunikacyjnego w którym serwer dyspozytor-
sko alarmowy SDA i centrala telefoniczna ogólnozak adowa wspó pracuj c po czach
cyfrowych E1 wzajemnie si  uzupe niaj .

1. Wprowadzenie
Budowa dyspozytorskiego systemu czno ci telefonicznej i alarmowo-

rozg oszeniowej typu HETMAN/A w KWK Wujek sta a si  du ym wyzwaniem
dla konstruktorów i realizatorów tego zadania inwestycyjnego, tj. firm DGT i CO-
MONET Gda sk. By a to bowiem pierwsza praktyczna realizacja tego systemu
w kopalni. Trudno wi c by o okre li  jakie problemy nie zosta y do ko ca rozwi -
zane przy projektowaniu i budowie nowego iskrobezpiecznego systemu telekomu-
nikacyjnego dla kopal . Firmy te do tej pory nie budowa y systemów
iskrobezpiecznych w oparciu o w asne urz dzenia. Dodatkowo warunki techniczne
i struktura funkcjonuj cego w tej kopalni systemu telekomunikacyjnego nie u a-
twia a zadania.

KWK Wujek jest kopalni  dwuruchow . W jej sk ad wchodzi Ruch Wujek
oraz Ruch sk. Sie  telekomunikacyjna mi dzycentralowa w Katowickim Hol-
dingu W glowym, a w szczególno ci pomi dzy Ruchem Wujek i Ruchem sk,
jest oparta o radiolinie (8x2Mbit/s) b ce cz ci  pier cienia radiolinii KHW
wykorzystywanego dla potrzeb czno ci i transmisji danych.

Kopalnia Wujek na obu ruchach eksploatowa a:
centrale telefoniczne typu DGT 3450K – by y to jedne z najstarszych nie
zmodernizowanych cyfrowych central telefonicznych pracuj cych w ko-
palniach ponad 10 lat,
system czno ci alarmowo-rozg oszeniowej typu AUD-80,



w czno ci do owej urz dzenia typu UTI i IAUL-CAMAC z telefonami
bez klawiatury wybierczej typu ATI-CB.

Tak wi c uruchomienie systemu HETMAN/A wi za o si  z realizacj  nast puj -
cych zada :

modernizacja obu cyfrowych central telefonicznych, polegaj ca w g ów-
nej mierze na budowie, na bazie centrali telefonicznej DGT 3450K, ser-
wera telekomunikacyjnego DGT Millenium. Przy tego typu modernizacji
nast puje mi dzy innymi wymiana jednostek steruj cych, oprogramowa-
nia, procesorów liniowych PL itp., a tak e uruchomiono nowe stanowiska
komputerowe w wydzielonej sieci LAN po czonych serwerów teleko-
munikacyjnych.
dostosowanie systemu czno ci telefonicznej ogólnozak adowej i dyspo-
zytorskiej po czonych kopal  do obowi zuj cych przepisów. Obie nieza-
le nie dotychczas funkcjonuj ce centrale telefoniczne i dyspozytornie
zak adowe powinny stanowi  jednorodny system telekomunikacyjny.

2. Ogólna budowa systemu HETMAN
System HETMAN/A to ogólnozak adowy system dyspozytorski obejmuj cy

w szczególno ci funkcje alarmowania na wypadek zagro enia wymagaj cego
wycofania ludzi z poszczególnych miejsc pracy. System telekomunikacyjny
HETMAN/A jest zbudowany z elementów i urz dze , które zosta y zestawione
w tabeli 1.

Tabela 1. Zestawienie urz dze  wchodz cych w sk ad systemu HETMAN/A

Nazwa urz dzenia Uwagi
Serwer dyspozytorsko-
alarmowy (SDA)

urz dzenia stacyjne systemu HETMAN/A s  oparte na bazie
serwera telekomunikacyjnego DGT Millenium wykonanego
w technologii NJ (jeden pakiet czy abonenckich ma po-
jemno  16 NN)

Komputerowe stanowisko
dyspozytorskie z ekranem
dotykowym typu DGT 3780

stanowisko z ekranem dotykowym (LCD) pe ni funkcj
pulpitu dyspozytorskiego. W systemie pracuj  dwa stanowi-
ska typu DGT 3780

Rejestrator rozmów telefo-
nicznych NetCRR

w systemie pracuj  dwa rejestratory typu NetCRR oraz
jedno stanowisko komputerowe przeznaczone do utrzyma-
nia, nadzoru i odtwarzania rozmów rejestratora

Modu y separacji i zasilania
urz dze  abonenckich

teletransmisyjna bariera iskrobezpieczna typu TBI 2 dla
telefonów sygnalizatorów JANTAR 2. Instalowana jest ona
w szafie teletransmisyjnej TBI 2 - po 2 bariery na jedn

yt , 32 bariery na jednej pó ce
Iskrobezpieczne urz dzenia
abonenckie

iskrobezpieczny telefon sygnalizator typu JANTAR 2

Komputerowe stanowiska
zarz dzania i nadzoru

komputery klasy PC z oprogramowaniem dla zarz dzania
systemem, edycji baz danych itp.



Cz  stacyjna systemu HETMAN/A jest cyfrow  central  telefoniczn
o zdublowanych jednostkach steruj cych i zdublowanych polach komutacyjnych
o rozbudowanych funkcjach us ugowych. Tego typu centrala telefoniczna nazywa
si  serwerem dyspozytorsko-alarmowym (SDA) i posiada konstrukcj  modu ow .

Podstawowe cechy funkcjonalne systemu HETMAN/A i jego struktura w za-
my le konstruktorów zosta a przedstawiona na rys .1.

Centrala ogólnozak adowa i system alarmowo dyspozytorski s  niezale -
nymi systemami zarówno pod wzgl dem komutacyjnym jak i w zakresie
zarz dzania i administracji (KBDed DGT, KBDed HETMAN).
Dla wszystkich po cze  z udzia em abonentów do owych (centrali ogól-
nozak adowej i systemu alarmowo dyspozytorskiego) g ówne procesy
komutacyjne s  realizowane z udzia em centrali ogólnozak adowej.
Ka dy abonent cza analogowego CB (zako czenie liniowe TA) serwera
SDA ma swoj  reprezentacj  programow  i sprz tow  w centrali ogólno-
zak adowej, równie  w postaci zako czenia liniowego TA.
W przypadku awarii centrali ogólnozak adowej po czenia pomi dzy
abonentami systemu alarmowo dyspozytorskiego i pulpitu alarmowego s
realizowane przez pole komutacyjne serwera SDA.
W przypadku awarii systemu alarmowo-dyspozytorskiego, w czasie prze-
gl dów i remontów serwera SDA, w wyniku prze czenia obwodów przez
panel przeka ników zako cze  liniowych (PP z rys. 1), jego cza abo-
nenckie CB s  obs ugiwane przez central  ogólnozak adow  z pomini -
ciem serwera dyspozytorsko-alarmowego SDA.

Dla realizacji tak przyj tych za  ka dy telefon sygnalizator JANTAR po-
siada  w urz dzeniach stacyjnych nast puj ce wyposa enie[1]:

translacj  abonenck  TA w centrali telefonicznej ogólnozak adowej typu
DGT Millenium,
translacj  abonenck  TA w serwerze telekomunikacyjnym SDA,
translacj  sta opradow  (TM)w serwerze SDA przekierowuj  po cze-
nie z (do) telefonu sygnalizatora JANTAR do centrali telefonicznej ogól-
nozak adowej.

Serwer dyspozytorsko alarmowy SDA pomimo tego e by  „identyczn  abo-
nenck  central  telefoniczn ”, co centrala ogólnozak adowa, w pierwotnej wersji
pe ni  mia  funkcj  urz dzenia przekierowuj cego po czenia do centrali ogólno-
zak adowej. To przekierowanie nast powa o po czach sta opr dowych (TA/TM
w serwerze SDA do TA centrali DGT Millenium). Tego typu filozofia dzia ania
systemu telekomunikacyjnego wymaga a by specyficznego okrosowania oko o
200 NN translacji abonenckich TA, sta opradowych TM, prze cznika PP w serwe-
rze SDA, na prze cznic  nieiskrobezpieczn  PG centrali DGT Millenium. Szcze-
gólnie skomplikowane w tej konfiguracji jest okrosowanie prze cznika PP, który
przy niewielkich swoich gabarytach powinien „obs ” 64 NN czy z:



translacji TM serwera SDA,
translacji TA serwera SDA,
translacji TA z centrali DGT Millenium,
barier iskrobezpiecznych stojaka TBI.
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Rys. 1. Schemat blokowy pierwszej wersji systemu telekomunikacyjnego
HETMAN proponowanego dla KWK Wujek



3. Struktura systemu HETMAN dla KWK Wujek
Struktura ta zosta a przedstawiona na rys. 2. Zasadnicz  ró nic  w stosunku

do poprzedniej wersji systemu HETMAN to [6]:
rezygnacja z translacji miejskich TM w serwerze SDA, przy zachowaniu
redundantnych translacji abonenckich TA w centrali DGT Millenium dla
telefonów sygnalizatorów JANTAR 2,
modyfikacja prze cznika PP w zwi zku z rezygnacj  z translacji TM w -
czanych do tego prze cznika,
doposa enie serwera SDA HETMAN w dodatkowe pakiety TCK umo li-
wiaj ce wspó prac  z ogólnozak adowa central  DGT Millenium po -
czach cyfrowych E1,
uruchomienie jednej wspólnej konfiguracyjnej bazy danych dla systemu

czno ci ogólnozak adowej i systemu alarmowania (centrala DGT Mille-
nium i serwer SDA HETMAN),
ujednolicenie sposobu nadawania i kierowania sygna u zg oszenia alarmu
z dowolnego urz dzenia abonenckiego,
ujednolicenie sposobu nawi zywania czno ci z dyspozytorem z urz -
dze  do owych w trybie niealarmowym,
zmiana sposobu nagrywania w systemie alarmowania.

Oba serwery telekomunikacyjne pracuj ce w ka dym ruchu kopalni Wujek
posiadaj  podobn  struktur  i mo liwo ci komutacyjne. Zosta y one po czone
w sie . Ka dy z nich komutuje swoich abonentów, przesy aj c stosowne informa-
cje w wydzielonej sieci LAN systemu telekomunikacyjnego. Obie centrale (DGT
Millenium i SDA HETMAN) zosta y po czone czami cyfrowymi E1 z sygnali-
zacj  QSIG.

Dla ca ego systemu czno ci fonicznej i alarmowej zosta a stworzona jedna baza
danych, która ujednolica prac  obu central telefonicznych.

Zasadnicze zmiany nast pi y w organizacji do owego ruchu telefonicznego. Ka dy
do owy telefon iskrobezpieczny, czy telefon sygnalizator, dowolnego producenta,
jest wyposa ony w kilka przycisków bezpo redniego wybierania dyspozytora,
w trybie zwyk am i w trybie alarmowym. W kopalni Wujek przyj to zasad , i
naci ni cie przycisku wywo ania dyspozytora w trybie alarmowym powoduje
po czenie z pulpitem dyspozytorskim systemu HETMAN (DGT 3780) w trybie
alarmowym.

Górnik korzystaj cy na dole z ko cowego urz dzenia abonenckiego (telefonu
lub telefonu sygnalizatora), szczególnie w sytuacji zagro enia, nie zawsze jest
w stanie rozró ni  telefon do owy, od telefonu sygnalizatora do owego.
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Rys. 2. Struktura zmodyfikowanego systemu czno ci i alarmowania
HETMAN/A jaka zosta a uruchomiona w KWK Wujek

W zmodernizowanym systemie HETMAN/A w czno ci do owej przyj to
zasad , i  ka dorazowe naci ni cie tzw. „przycisku czerwonego” (w telefonie
do owym TIG systemu UTI lub telefonie sygnalizatorze JANTAR) oznacza zawsze
nadanie sygna u alarmowego do dyspozytora. Wszystkie tego typu zg oszenia, czy



przychodz  one do centrali telefonicznej ogólnozak adowej typu DGT Millenium,
czy do serwera dyspozytorsko alarmowego SDA HETMAN s  zawsze kierowane
na pulpit czno ci telefonicznej alarmowej w dyspozytorni (telefon systemowy
DGT 3780) oraz s  one automatycznie nagrywane.

Natomiast ka dorazowe wywo anie dyspozytora w tzw. „trybie zwyk ym –
niealarmowym” (poprzez naci ni cie tego przycisku na dowolnym telefonie
TIG systemu UTI, lub przycisku D w telefonie sygnalizatorze JANTAR 2 systemu
HETMAN/A) zawsze kierowane jest na dyspozytorski telefon systemowy typu
DGT 3490D. Tego typu rozmowy nie s  automatycznie nagrywane. Nagranie jest
mo liwe na yczenie dyspozytora i jest realizowane na rejestratorach rozmów
w centrali telefonicznej.

W ka dej dyspozytorni kopalnianej, (na obu ruchach) znajduj  si :
dwa pulpity czno ci telefonicznej dyspozytorskiej pod czone do centra-
li telefonicznej ogólnozak adowej typu DGT Millenium,
dwa pulpity czno ci telefonicznej alarmowej z ekranami dotykowymi
pod czone do serwera dyspozytorsko alarmowego SDA HETMAN/A.

Ze wzgl dów ruchowych (lokalizacja w ró nych pomieszczeniach stojaków
centrali oraz serwera SDA) zarówno centrala telefoniczna ogólnozak adowa jak
i serwer dyspozytorsko alarmowy s  wyposa one w indywidualne komputerowe
stanowiska zarz dzania (SZ-DGT oraz SZD HETMAN).

Z ka dego jednak stanowiska mo emy obserwowa  prac  obu tych serwerów
telefonicznych.

W serwerze SDA HETMAN pozostawiono prze cznik PP. Mo e on by  wy-
korzystywany w czasie prowadzenia prac serwisowych w systemie HETMAN.

W pierwotnym zamiarze konstruktorów mia  on automatycznie przy cza  telefony
sygnalizatory JANTAR do cyfrowej centrali telefonicznej typu DGT Millenium
w przypadku uszkodzenia si  serwera SDA HETMAN.

Nale y jednak zwróci  uwag , i  budowa serwera SDA HETMAN i centrali
DGT Millenium jest prawie identyczna. Oba te serwery telekomunikacyjne s
przeznaczone do pracy ci ej, wi c zasadnicze elementy w obu tych jednostkach
zosta y zdublowane. Dotyczy to mi dzy innymi [2, 3]:

zasilaczy wewn trznych szaf (ZAS),
jednostek steruj cych (JS),
pól komutacyjnych (GP/PK),
modu ów synchronizacji (MSZ+FSK),
buforów do pó ki steruj co-liniowej (BPSL DTMF),
modu ów zapowiedzi Flashram,
modu ów TCK,
rejestratorów rozmów NetCRR,
wyposa  cyfrowych styków (SUp0) i pulpitów dyspozytorskich, które

 przy czone do ró nych p yt styków U.



Wieloletnie do wiadczenie firmy DGT Gda sk w konstruowaniu cyfrowych
central telefonicznych przeznaczonych dla wymagaj cych odbiorców (stra  gra-
niczna, policja, wojskowe systemy powiadamiania alarmowego itp) sprawi y, e
w centralach tych wi kszo  elementów maj cych wp yw na niezawodn  prac
zosta a zdublowana tak, by ca emu systemowi zapewni  niezawodne dzia anie.

tpliwym wydaje si  wi c pozostawienie w centrali abonenckiej DGT Mil-
lenium dodatkowych translacji abonenckich analogowych TA na wypadek ewentu-
alnego uszkodzenia si  serwera SDA HETMAN, co jest bardzo ma o
prawdopodobne.

Rozs dniejszym wydaje si  wykorzystanie tych wolnych portów dla instalacji
dodatkowych iskrobezpiecznych telefonów do owych, w miejscach, gdzie do tej
pory nie by o telefonów lub instalacja telefonu dodatkowego w newralgicznych
punktach kopalni. Aktualnie w obu cyfrowych centralach telefonicznych kopalni
Wujek pozosta o w tym celu ponad 300 NN translacji analogowych TA (wraz
z elementami po rednicz cymi np. procesory liniowe, wyposa eniem na prze cz-
nicy PG itp.)

4. Dodatkowa konfiguracja systemu czno ci w KWK Wujek
Na rys. 3 przedstawiono propozycj  konfiguracji systemu telekomunikacyjne-

go zbudowanego z central telefonicznych ogólnozak adowych typu DGT Mille-
nium i systemu alarmowania typu HETMAN/A dla kopalni dwuruchowej.

W ka dej kopalni zosta y uruchomione dwie centrale telefoniczne abonenckie
(ogólnozak adowa typu DGT Millenium i czno ci telefonicznej alarmowania
typu HETMAN/A) i dwa serwery telekomunikacyjne. Wszystkie cztery centrale
telefoniczne ogólnozak adowe i alarmowe na obu ruchach zosta y po czone -
czami cyfrowymi E1, natomiast prze czniki switch serwerów telekomunikacyj-
nych zosta y w czone do sieci lokalnej LAN systemu telekomunikacyjnego. Tak
powsta a pier cieniowa struktura systemu telekomunikacyjnego kopalni dwuru-
chowej. Zintegrowany system czno ci i alarmowania posiada jedn  baz  danych
dla wszystkich urz dze  abonenckich. Baza ta zlokalizowana jest w komputerze
(KBDed) na ruchu Wujek. Dla zapewnienia niezawodnej pracy ca ego systemu
telekomunikacyjnego w ruchu sk komputer KBDed przechowuje rezerwow
baz  danych.

Modyfikacje bazy danych w danej chwili mog  by  prowadzone tylko w jednym
miejscu, za zgod  zarz dzaj cego baz . W ruchu sk istnieje zdalny dost p do
bazy danych (poprzez sie  LAN systemu telekomunikacyjnego).

Oba ruchy s  po czone radiolini , która w tym uk adzie stanowi najs absze ogni-
wo zintegrowanego systemu telekomunikacyjnego.

Nale y jednak zwróci  uwag , i  w przypadku jakiejkolwiek awarii sieci
mi dzycentralowej oba te systemy mog  pracowa  niezale nie. W obu ruchach jest
bowiem odtworzona pe na struktura systemu telekomunikacyjnego typowej kopal-



ni (awiza, dyspozytornia zak adowa, niezale ne po czenia do sieci publicznej
przynajmniej dwóch operatorów, sta a obs uga serwisowa itp.).

W razie ewentualnej awarii radiolinii nale y tylko pami ta , by unika  w tym
czasie zmian w bazach danych systemu telekomunikacyjnego (w komputerach
KBDed), które w tym przypadku staj  si  bazami „niezale nymi” dla systemu

czno ci w Ruchu sk i w Ruchu Wujek.
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Rys. 3. Konfiguracja systemu telekomunikacyjnego zbudowanego z serwerów telekomuni-
kacyjnych DGT Millenium i SDA HETMAN/A dla kopalni dwuruchowej

(na przyk adzie KWK Wujek)



5. Zako czenie
Zaproponowana struktura systemu telekomunikacyjnego kopalni dwurucho-

wej umo liwia zarówno prac  niezale  systemów telekomunikacyjnych zainsta-
lowanych w obu ruchach, jak i nadzór i sterowanie tylko z jednego ruchu.

Obie dyspozytornie i awiza mog  przejmowa  zarówno ruch do owy jak
i powierzchniowy z dowolnego urz dzenia abonenckiego.

Pier cieniowa struktura po cze  w systemie telekomunikacyjnym umo liwia
prac  central w przypadku uszkodzenia jednej drogi po czeniowej. Niezale ne
po czenia do sieci telekomunikacyjnej publicznej stanowi  redundantn  drog
po czeniow  obu kopal  w przypadku uszkodzenia si  np. radiolinii.

W tego typu strukturze systemu telekomunikacyjnego wydaje si  zbyteczne
rezerwowanie w obu centralach telefonicznych ogólnozak adowych typu DGT
Millenium translacji abonenckich TA na wypadek ewentualnego uszkodzenia si
jednostki centralnej serwera dyspozytorsko alarmowego SDA HETMAN. Przy
przyj ciu takiego za enia mo liwe staje si  znaczne zwi kszenie (bez rozbudowy
centrali) ilo ci aparatów telefonicznych mo liwych do zainstalowania na dole.
W tym przypadku zb dne stanie si  instalowanie w serwerach prze czników
serwisowych PP, a serwer dyspozytorsko-alarmowy SDA HETMAN/A stanie si
typow  konstrukcj  cyfrowej centrali telefonicznej DGT Millenium. Umo liwi ona
wtedy realizacj  wszystkich funkcji telefonicznych i alarmowych.

Taka struktura jak i przyj ty sposób kierowania rozmów do dyspozytora,
w którym wszystkie rozmowy kierowane do niego w trybie nie alarmowym s
kierowane do pulpitu dyspozytorskiego typu DGT 3490D, natomiast wszystkie
wywo ania alarmowe zarówno z telefonów TIG systemu UTI, jak i z telefonów
sygnalizatorów JANTAR s  kierowane do pulpitu alarmowego typu DGT 3780
(z ekranem dotykowym) umo liwi pod czanie telefonów sygnalizatorów JAN-
TAR zarówno do portów analogowych TA centrali telefonicznej typu DGT Mille-
nium jak i do tzw. centrali „telefoniczno alarmowej” typu SDA HETMAN/A.

W docelowym uk adzie takiej konfiguracji systemu telekomunikacyjnego
wszystkie do owe urz dzenia abonenckie staj  si  telefonami i sygnalizatorami
alarmowymi.

Dotychczasowa praktyka nie potwierdzi a awaryjno ci cyfrowych central tele-
fonicznych eksploatowanych w kopalniach, wi c formalno-prawne rozdzielanie
systemów telekomunikacyjnych na systemy alarmowania i systemy czno ci
telefonicznej ogólnozak adowej nie poprawiaj  niezawodno ci dzia ania ca ego
systemu.
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