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CELE

Tematyka: 4 panele dyskusyjne: Transport i Usługi, 
Ekonomiczne i Polityczne Aspekty Rynku, 
Bezpieczeństwo Publiczne i Ratownictwo oraz „ State
of the Art” technologii TETRA

Uczestnicy: Ponad 250 uczestników z 11 krajów 
świata, 

Wystąpienia m.in. przedstawicieli Urzędu ds. Obrony 
Cywilnej Wenezueli, Ministerstwa Sprawiedliwości i 
Spraw Wewnętrznych Brazylii, Komendy Policji w
Saragossie, Repsol YPF,….
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CELE

Konferencji dedykowanej ekspertom środowiska TETRA 
towarzyszyła wystawa, na której firmy Jebsen & Jessen, 
Iturri, MP Sistemas, Neo-Sky i Scati Labs zaprezentowały 
swoje nowości technologiczne.

Służby Bezpieczeństwa Państwa działające w Sytuacjach 
Kryzysowych, firmy usługowe takie jak służby komunalne 
zajmujące się dystrybucją wody i gazu czy choćby Transport 
Publiczny muszą dysponować pewnymi systemami 
komunikacyjnymi takimi jak system TETRA (Terrestrial
Trunked Radio), cyfrowy system radiokomunikacji ruchomej, 
który oferuje użytkownikom zaawansowane rozwiązania 
bezpiecznej łączności bezprzewodowej, niezawodnej, łatwej 
w obsłudze z możliwością transmisji danych.
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CELE

Konferencja CIRMOP stanowiła odpowiedź na potrzeby rynku 
w zakresie tego typu środków łączności, o parametrach, 
których nie mogą oferować systemy analogowe. Potrzeby 
organizacji, zarówno publicznych jak i prywatnych w zakresie 
systemów komunikacyjnych o wysokim stopniu 
niezawodności, łatwych w obsłudze i utrzymaniu, 
zapewniających wysoki poziom bezpieczeństwa ewaluują, co 
stwarza konieczność zapoznawania się z innowacyjnymi 
rozwiązaniami, które mogą spełnić te nowe wymagania. 
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CELE

Przedstawić uczestnikom szeroką panoramę możliwości 
wykorzystania technologii TETRA w projektach związanych z 
sektorami Bezpieczeństwa Publicznego i Ratownictwa,Transportu i 
Usług. 

Dokonać analizy sytuacji i tendencji na światowym rynku 
profesjonalnej łączności ruchomej, ze szczególnym uwzględnieniem 
roli jaką spełnia aktualnie technologia TETRA. 

Rozważyć aspekty regulacyjne na rynku, które wpływają na 
rozwój branży profesjonalnej radiokomunikacji ruchomej w 
Hiszpanii. 

Zastanowić się nad aktualnymi modelami wzrostu 
ekonomicznego, jak również nad ewentualnymi alternatywami dla 
utrzymującego się rozwoju przemysłowego.

Określić aktualną awangardę technologiczną w odniesieniu do 
technologii TETRA, biorąc za podstawę projekty zrealizowane przez
TELTRONIC, jak również projekty przyszłości takie jak TelMax.
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NOWE PRODUKTY: T-NEBULA

PRZEWOŹNA INFRASTRUKTURA TETRAPRZEWOŹNA INFRASTRUKTURA TETRA: T: T--NEBULANEBULA

System do szybkiej instalacji, zaprojektowany do działania w trudnych 
warunkach klimatycznych.
Oparty o innowacyjne rozwiązanie NEBULA, działa zarówno jako 
system niezależny lub jako rozwiązanie przewoźne podłączane do stałej 
infrastruktury.
Projekt, wykonany w oparciu o technologię Ethernet minimalizuje 
wymiary Węzła Centralnego, stawiając do dyspozycji użytkownika 
rozwiązanie o wysokiej pojemności i łatwe do skonfigurowania
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NOWE PRODUKTY: T-NEBULA

PRZEWOŹNA INFRASTRUKTURA TETRAPRZEWOŹNA INFRASTRUKTURA TETRA: T: T--NEBULANEBULA
Elastyczny projekt umożliwia wykorzystanie systemu w różnych 
środowiskach operacyjnych :

Może stanowić wyposażenie samochodu specjalnego 
zaopatrzonego w proste podłączenie do Centrum Operacyjnego vía 
Ethernet.
Można go instalować na wolnym powietrzu, w warunkach 
niepogody, w namiotach lub pomieszczeniach telekomunikacyjnych 
do obsługi zadań specjalnych podczas obsługi imprez masowych, 
wydarzeń, eskortowania osobistości, konwojowania, etc.…

Budowa modułowa, poszczególne elementy rozmieszczone są na 
stojakach specjalnie zaprojektowanych do łatwego przewożenia.
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NOWE PRODUKTY: T-NEBULA

CHARAKTERYSTYKACHARAKTERYSTYKA: T: T--NEBULANEBULA

Przewoźna: Przy pomocy homologowanej przyczepki T-NEBULA może 
być łatwo przewożona
Samowystarczalna: Na przyczepce zamontowany jest agregat 
prądotwórczy, który zapewnia dostępność systemu w każdym 
momencie.
Maksymalny zasięg: 40 W mocy RF. Maszt teleskopowy ze stali 
nierdzewnej z możliwością obciążenia do 200 Kg. Można odchylić go o
90º od pionu aby ułatwić instalację anten lub radiolinii.
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NOWE PRODUKTY: T-NEBULA
TT--NEBULA NEBULA CHARAKTERYZUJE SIĘ NAJWYŻSZY POZIOMEM CHARAKTERYZUJE SIĘ NAJWYŻSZY POZIOMEM 
BEZPIECZEŃSTWA BEZPIECZEŃSTWA ::

Autoryzacja 
Autoryzacja wzajemna
Szyfrowanie interfejsu radiowego klasa 3 (TEA1, TEA2, TEA3)
Szyfrowanie E2E przy pomocy algorytmów personalizowanych dla 
każdego klienta
OTAR (Over the air rekeying)
KMC (Key Management Centre) do bezpiecznego zarządzania 
kluczami systemu.
Odrębne zarządzanie kluczami szyfrowania E2E co umożliwia jego 
zarządzanie wewnątrz sieci TETRA przez niezależne organizmy.
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NOWE PRODUKTY: SDM

SYNCHRONOUS DATA MANAGER: SYNCHRONOUS DATA MANAGER: Rozwiązanie do wysyłania Rozwiązanie do wysyłania 
danych zoptymalizowanychdanych zoptymalizowanych ww systemachsystemach TETRATETRA

Wyposażenie terminali doręcznych TETRA w moduły GPS powoduje, że 
objętość przesyłanych danych pozycjonowania wpływa na wzrost 
ruchu w nowym systemie komunikacyjnym.

Rozwiązanie to umożliwia wykorzystanie całej mocy technologii TETRA 
do masowej wysyłki danych.



15

NOWE PRODUKTY: SDM

DziękiDzięki SDM, SDM, systemsystem NEBULA NEBULA umożliwiaumożliwia::

Operację cykliczną i/lub sekwencyjną odpytywania terminali.
Polling automatyczny przy wykorzystaniu listy terminali do odpytania  
poprzez wysyłkę żądanych danych.
Zoptymalizowany system w oparciu o technologię TETRA , który 
minimalizuje środki potrzebne do odpytywania.
Synchronizacja kanałów kontrolnych, umożliwiająca równoczesne 
odpytywanie w różnych strefach.
Przy dużych gęstościach użytkowników na jedną Stację Bazową, 
dysponuje trzema drugorzędnymi kanałami kontroli, które zapewnia 
system NEBULA Teltronic. 
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NOWE PRODUKTY: SDM

Skuteczność i optymalizacja środkówSkuteczność i optymalizacja środków::

Teltronic opracował zaawansowaną metodę poolingu optymalizowanego
(polling optimizado), która umożliwia eliminowanie przypadkowego 

dostępu przy wysyłkach danych synchronicznych do systemu.
System rezerwuje określony procent slotów do wysyłki danych, dzięki 

czemu urządzenia nie konkurują ze sobą o środki. 
Ponadto system synchronizuje zapytania o pozycję w taki sposób, że 

minimalizuje kolejki, umożliwiając jednoczesne odpytywanie w 
każdym kanale kontrolnym .

Metoda pollingu optymalizowanego zintegrowanego z systemem
NEBULA umożliwia oszczędność 60% kanałów, które byłyby 
niezbędne w przypadku kanałów asynchronicznych.
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NOWE PRODUKTY: TelMax

TelMAXTelMAX integruje różnorodne technologieintegruje różnorodne technologie::

Moc i elastyczność TETRA dla użytkowników 
profesjonalnych przy usługach wąskopasmowych

Możliwości WiMAX dla komunikacji szerokopasmowej (w 
tym transmisja głosu, wideo o wysokiej jakości oraz danych)

GPS i UWB do zapewnienia usług pozycjonowania i 
lokalizacji

Technologie Technologie 
komunikacji komunikacji 

ruchomejruchomej
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NOWE PRODUKTY: TelMax

PROJEKTPROJEKT TelMAX:TelMAX:

System Profesjonalnej, Szerokopasmowej  Łączności Ruchomej

System: Infrastruktura i Urządzenia Końcowe

Komunikacja Ruchoma: Roaming, Handover

Usługi Profesjonalne: Mission Critical & Business Critical

Szerokie Pasmo: Aby zapewnić usługi, które wymagają większej 
szerokości pasma niż technologie Wideband / Narrowband
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NOWE PRODUKTY: TelMax

Cele techniczneCele techniczne::

Zaawansowane Technologie Dostępu Radiowego w celu 
spełnienia wymagań dotyczących ruchomości, szerokości pasma i 
efektywność przy wykorzystaniu pasma

Usługi Lokalizacji, Głosowe, Video i Transmisji Danych
zaadoptowane dla środowiska Profesjonalnego

Bezpieczeństwo komunikacji, niezawodność i dyspozycyjność

Połączenia wewnętrzne do innych sieci oraz y Networking

Techniki „radio software” (SDR – Software Defined Radio), które 
umożliwiają adaptację systemów łączności profesjonalnej do 
postępów technologicznych, wymagają jednakże dojrzałości i 
zastosowań praktycznych

Sieci ruchome Ad-hoc i Sieci oczkowe (Mesh)
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Igrzyska PanamerykańskieIgrzyska Panamerykańskie 2007 2007 –– Rio de Janeiro (Rio de Janeiro (BrazyliaBrazylia))

- Sieć bezpieczeństwa igrzysk , w których będzie brać
udział 5500 sportowców z ponad 42 krajów.

- Złożona z 22 Stacji Bazowych i ponad 14.000 
terminali, zintegrowana z istniejącymi systemami 
analogowymi.

- Igrzyska rozpoczynają się w Lipcu 2007, sieć TETRA 
w przyszłości będzie wykorzystywana jako sieć
bezpieczeństwa Rio de Janeiro.



23

RepsolRepsol YPFYPF

Korporacyjna sieć Ethernet IP/MPLS 
zapewniająca łączność między różnymi 
regionami:

La Plata
Mendoza
Neuquen
Chubut

Transport pakietów TUP po L2TPv3, poprzez sieć IP
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Więcej informacji na stronie:

www.www.teltronicteltronic..eses
www.www.etsietsi.org.org
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