
KOMENDA STOŁECZNA POLICJI W WARSZAWIE 
WYDZIAŁ TELEINFORMATYKI

SYSTEM WSPOMAGANIA DOWODZENIASYSTEM WSPOMAGANIA DOWODZENIA

MODUŁ RADIOKOMUNIKACYJNY MODUŁ RADIOKOMUNIKACYJNY 
STANDARDU TETRASTANDARDU TETRA



StoStołłeczne Stanowisko Kierowaniaeczne Stanowisko Kierowania
System Wspomagania DowodzeniaSystem Wspomagania Dowodzenia

Wybrane funkcje systemu:Wybrane funkcje systemu:

Przyjmowanie zgPrzyjmowanie zgłłoszeoszeńń alarmowych 997 i 112alarmowych 997 i 112

ObsObsłługa zdarzeuga zdarzeńń i interwencji policyjnychi interwencji policyjnych

Koordynacja dziaKoordynacja działłaańń policyjnych na terenie Warszawypolicyjnych na terenie Warszawy

Monitorowanie miejsc zagroMonitorowanie miejsc zagrożżonych przestonych przestęępczopczośściciąą oraz ruchu drogowegooraz ruchu drogowego

Zabezpieczenia imprez masowych (mecze, koncerty), wizyt goZabezpieczenia imprez masowych (mecze, koncerty), wizyt gośści ci 
zagranicznych (Europejski Szczyt Gospodarczyzagranicznych (Europejski Szczyt Gospodarczy--2004, Szczyt Rady Europy2004, Szczyt Rady Europy--
2005, pielgrzymka Papie2005, pielgrzymka Papieżża Benedykta XVI a Benedykta XVI --2006), zgromadze2006), zgromadzeńń i i 
manifestacji (Parady Rmanifestacji (Parady Róównownośści, Gci, Góórnicy)rnicy)

ZarzZarząądzanie sidzanie siłłami podczas klami podczas klęęsk sk żżywioywiołłowych, katastrof, stanowych, katastrof, stanóów zagrow zagrożżenia enia 
terroryzmemterroryzmem



StoStołłeczne Stanowisko Kierowaniaeczne Stanowisko Kierowania
System Wspomagania DowodzeniaSystem Wspomagania Dowodzenia
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StoStołłeczne Stanowisko Kierowaniaeczne Stanowisko Kierowania
System Wspomagania DowodzeniaSystem Wspomagania Dowodzenia

Sztab kryzysowyStan. Przyjmowania ZgłoszeńSala główna - Dyspozytorzy

Pomieszczenie techniczneStanowisko dyspozytora



StoStołłeczne Stanowisko Kierowaniaeczne Stanowisko Kierowania
System Wspomagania DowodzeniaSystem Wspomagania Dowodzenia

Architektura systemu:Architektura systemu:
ModuModułł zasilaniazasilania
ModuModułł ochronyochrony
ModuModułł sieci LANsieci LAN
ModuModułły dosty dostęępu do baz danych pu do baz danych 
ModuModułł aplikacji CADaplikacji CAD
ModuModułł rejestracji korespondencjirejestracji korespondencji
ModuModułł telekomunikacyjnytelekomunikacyjny
ModuModułł nawigacji GPSnawigacji GPS
ModuModułł monitoringu wizyjnego monitoringu wizyjnego 
ModuModułł wizualizacji wielkoformatowejwizualizacji wielkoformatowej



DimetraDimetraTMTM

DiDigital gital MMotorola otorola EEuropean uropean TrTrunkedunked RaRadiodio

nazwa handlowa cyfrowego systemu radiowego firmy „Motorola” nazwa handlowa cyfrowego systemu radiowego firmy „Motorola” 
zgodnego ze standardem TETRAzgodnego ze standardem TETRA

Moduł radiokomunikacyjny standardu Tetra Moduł radiokomunikacyjny standardu Tetra 



DlaczegoDlaczego TETRATETRA

TETRA TETRA -- nowoczesny, coraz bardziej nowoczesny, coraz bardziej rozpowszechrozpowszech--niajniająącycy sisięę
standard standard łąłącznocznośści radiowej na ci radiowej na śświeciewiecie

TETRA TETRA -- wydajnywydajny spossposóóbb wykorzystwykorzystaniaania cenncennegoego
i i ograniczoneograniczonegogo spektrumspektrum czczęęstotliwostotliwośścici..

TETRA TETRA -- dostarcza m.in. usdostarcza m.in. usłług transmisji gug transmisji głłosu, danych pakietowychosu, danych pakietowych

TETRA TETRA -- umoumożżliwia maskowanie (szyfrowanie) korespondencji liwia maskowanie (szyfrowanie) korespondencji ––
TEA1TEA1

TETRA TETRA -- momożżliwoliwośćść wspwspóółłpracy z innymi systemami pracy z innymi systemami trankingowymitrankingowymi
i i kownecjonalnymikownecjonalnymi



Funkcje systemuFunkcje systemu

Usługi foniczneUsługi foniczne ::
•• połączeniapołączenia grupowegrupowe
•• połączeniapołączenia indywidualneindywidualne
•• połączenia okólnikowe (scalenia i połączenia okólnikowe (scalenia i multiwyborymultiwybory))
•• połączenia międzysieciowe do systemu połączenia międzysieciowe do systemu 

konwencjonalnego i konwencjonalnego i trankingowegotrankingowego EdacsEdacs
•• połączeniapołączenia telefonicznetelefoniczne w trybie dupleksowymw trybie dupleksowym



Funkcje systemuFunkcje systemu

Usługi teleinformatyczneUsługi teleinformatyczne ::
•• kkomunikatomunikatyy stanustanu (status(statusyy))
•• pprzesyłanierzesyłanie krótkichkrótkich ciągówciągów danychdanych
•• pakietowpakietowaa transmisjtransmisjaa danychdanych



Funkcje systemuFunkcje systemu

Usługi dodatkowe dla służb Usługi dodatkowe dla służb 
bezpieczeństwa publicznego bezpieczeństwa publicznego ::

•• opóźnione dołączanie do aktywnej grupyopóźnione dołączanie do aktywnej grupy
•• definiowany priorytet dostępu grupy i radiotelefonu definiowany priorytet dostępu grupy i radiotelefonu 

do systemudo systemu
•• czasowo podwyższony priorytet dla ostatnio czasowo podwyższony priorytet dla ostatnio 

prowadzących rozmowęprowadzących rozmowę
•• najwyższy priorytet konsol z funkcją wywłaszczania najwyższy priorytet konsol z funkcją wywłaszczania 

abonentówabonentów
•• alarm ratunkowy (alarm ratunkowy (EmergencyEmergency) z priorytetem ) z priorytetem 

bezwarunkowymbezwarunkowym



Funkcje systemuFunkcje systemu

Funkcje zaawansowane Funkcje zaawansowane ::
•• komutacja jeden do wielukomutacja jeden do wielu
•• szybkie zestawianie połączeń (ok. 300 szybkie zestawianie połączeń (ok. 300 msms))
•• obsługaobsługa zajętościzajętości
•• dynamiczny przydział strefdynamiczny przydział stref
•• automatyczny wybór strefautomatyczny wybór stref
•• strefa preferowanastrefa preferowana
•• dynamiczne sterowanie poziomem mocy nadawczejdynamiczne sterowanie poziomem mocy nadawczej



Architektura systemuArchitektura systemu
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I ZARZI ZARZĄĄDZANIA DZANIA -- SSwwMIMI
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Topologia sieci teletransmisyjnejTopologia sieci teletransmisyjnej

STREFA
KONTROLNA

WA-WS

WA-ZA

WA-PD

WA-PN

WA-CE

2 przemienniki BR
1 kanał sterujący
6 kanałów komunikacyjnych
1 kanał transmisji pakietowej

2 przemienniki BR
1 kanał sterujący
6 kanałów komunikacyjnych
1 kanał transmisji pakietowej

3 przemienniki BR
1 kanał sterujący
9 kanałów komunikacyjnych
2 kanały transmisji pakietowej

6 przemienników BR
1 kanał sterujący
20 kanałów komunikacyjnych
3 kanały transmisji pakietowej

2 przemienniki BR
1 kanał sterujący
6 kanałów komunikacyjnych
1 kanał transmisji pakietowej

E1 
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E1 

E1 E1 

E1 

E1 
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Pokrycie zasiPokrycie zasięęgiem obszaru Warszawygiem obszaru Warszawy



Optymalizacja systemuOptymalizacja systemu
•• dobór lokalizacji stacji bazowych zapewniający pokrywanie dobór lokalizacji stacji bazowych zapewniający pokrywanie 

się zasięgów (redundancja stref radiowych)się zasięgów (redundancja stref radiowych)

•• unikanie grup unikanie grup rozmównychrozmównych bardzo dużych i bardzo małychbardzo dużych i bardzo małych

•• grupy dobierane tak, aby użytkownicy pracowali w jednym grupy dobierane tak, aby użytkownicy pracowali w jednym 
rejonie rejonie -- z wykorzystaniem minimalnej ilości stacji bazowychz wykorzystaniem minimalnej ilości stacji bazowych

•• wybór najbliższej stacji bazowej jako macierzystej dla wybór najbliższej stacji bazowej jako macierzystej dla 
użytkowników danej grupyużytkowników danej grupy

•• równomierne obciążanie stacji bazowych poprzez równomierne obciążanie stacji bazowych poprzez 
przypisywanie grup do konkretnych stacji bazowychprzypisywanie grup do konkretnych stacji bazowych

•• ograniczanie liczby połączeń telefonicznychograniczanie liczby połączeń telefonicznych

•• optymalizacja parametrów systemu lokalizacji pojazdów optymalizacja parametrów systemu lokalizacji pojazdów 
i transmisji danychi transmisji danych



Konsola operatorska Konsola operatorska EliteElite
•• komputer typu PC z aplikacyjnym oprogramowaniem komputer typu PC z aplikacyjnym oprogramowaniem 

dyspozytorskim dyspozytorskim EliteElite

•• oprogramowanie udostępnia dyspozytorowi graficzny oprogramowanie udostępnia dyspozytorowi graficzny 
interfejs ułatwiający pracęinterfejs ułatwiający pracę



Konsola dyspozytorska Konsola dyspozytorska EliteElite
Podstawowe funkcje konsoli :Podstawowe funkcje konsoli :

•• realizacja połączeń do użytkowników w systemach realizacja połączeń do użytkowników w systemach 
-- TetraTetra
-- EdacsEdacs -- poprzez interfejspoprzez interfejs
-- Konwencjonalnym Konwencjonalnym -- poprzez interfejspoprzez interfejs

•• scalanie grup użytkowników w ramach systemu Tetra scalanie grup użytkowników w ramach systemu Tetra 
lub/i zasobów innych systemów, umożliwiające lub/i zasobów innych systemów, umożliwiające 
prowadzenie korespondencji w relacji „wszyscy do prowadzenie korespondencji w relacji „wszyscy do 
wszystkich”wszystkich”

•• scalanie grup użytkowników w ramach systemu Tetra scalanie grup użytkowników w ramach systemu Tetra 
lub/i zasobów innych systemów, umożliwiające lub/i zasobów innych systemów, umożliwiające 
prowadzenie korespondencji w relacji „konsola do prowadzenie korespondencji w relacji „konsola do 
wszystkich”.wszystkich”.



Podsystem Podsystem łąłącznocznośści rezerwowej ci rezerwowej 

•• zapewnia dostęp do grup zapewnia dostęp do grup rozmównychrozmównych systemu systemu DimetraDimetra
w momencie awarii konsol dyspozytorskich lub infrastruktury w momencie awarii konsol dyspozytorskich lub infrastruktury 
komutacji i zarządzania komutacji i zarządzania 

•• składa się z 15 radiotelefonów składa się z 15 radiotelefonów trankingowychtrankingowych MTM 300 MTM 300 
wraz z wyposażeniem do zdalnego sterowania przez linie wraz z wyposażeniem do zdalnego sterowania przez linie 
telefoniczne oraz 30 manipulatorów typu telefoniczne oraz 30 manipulatorów typu ZetronZetron 390 390 
zainstalowanych na stanowiskach dyspozytorskich zainstalowanych na stanowiskach dyspozytorskich 
i stanowiskach przyjmowania zgłoszeń i stanowiskach przyjmowania zgłoszeń 

•• wyposażony jest w system zasilania awaryjnego, który wyposażony jest w system zasilania awaryjnego, który 
zapewnia podtrzymanie pracy przez ok. 3 godziny od zapewnia podtrzymanie pracy przez ok. 3 godziny od 
momentu zaniku zasilania sieciowegomomentu zaniku zasilania sieciowego



Podsystem Podsystem łąłącznocznośści rezerwowej ci rezerwowej 

Interfejs
zdalnego sterowania radiotelefonu

przez linie telefoniczne 

Manipulator
Zetron 390



Interfejsy do  innych systemInterfejsy do  innych systemóóww
Interfejsy Interfejsy DimetraDimetra -- EdacsEdacs ::

•• 7 interfejsów do realizacji połączeń międzysystemowych7 interfejsów do realizacji połączeń międzysystemowych
•• realizacja połączeń grupowych w obu systemach dla dedykowanych realizacja połączeń grupowych w obu systemach dla dedykowanych 

grup grup rozmównychrozmównych
•• możliwość prowadzenia 7 połączeń międzysystemowych        możliwość prowadzenia 7 połączeń międzysystemowych        

jednocześniejednocześnie
•• sterowanie z konsol dyspozytorskichsterowanie z konsol dyspozytorskich

Interfejsy do systemu łączności konwencjonalnej :Interfejsy do systemu łączności konwencjonalnej :

•• 13 przemienników konwencjonalnych MTR 200013 przemienników konwencjonalnych MTR 2000
•• połączenie z infrastrukturą TETRA liniami telefonicznymipołączenie z infrastrukturą TETRA liniami telefonicznymi
•• sterowanie z konsol dyspozytorskichsterowanie z konsol dyspozytorskich



MTM 300

MTM 700

MTP 300

MTP 700

MTH 800

MTM 800

SprzSprzęęt abonenckit abonencki



Realizacja usRealizacja usłług fonicznych ug fonicznych 

TelefonTelefon

Stanowisko dyspozytoraStanowisko dyspozytora

Radiotelefony przewoźneRadiotelefony przewoźne

Radiotelefony noszoneRadiotelefony noszone

Konsola
dyspozytorska

Łączność
rezerwowa

InfrastrukturaInfrastruktura
DimetraDimetra



Lokalizacja pojazdLokalizacja pojazdóów w 

Moduł wizualizacjiModuł wizualizacji

Radiotelefony przewoźneRadiotelefony przewoźne

AV
InfrastrukturaInfrastruktura

DimetraDimetra

GP

AV
L - GPS

L -
S



DostDostęęp do baz danych p do baz danych 

Terminal przewoźnyTerminal przewoźny

Serwer baz danychSerwer baz danych

InfrastrukturaInfrastruktura
DimetraDimetra

Obsługa zapytania : 

1. Identyfikacja użytkownika 
2. Wprowadzenie zapytania
3. Transmisja do serwera
4. Przetwarzanie zapytania
5. Transmisja odpowiedzi
6. Wyświetlenie odpowiedzi



ObsObsłługa zdarzeuga zdarzeńń

997997

112112

PRZYJMOWANIE ZGŁOSZENIA :

•• telefon alarmowy 997 lub 112telefon alarmowy 997 lub 112
•• przyjęcie zgłoszenia (telefonista)przyjęcie zgłoszenia (telefonista)
•• wypełnienie i przesłanie formularzawypełnienie i przesłanie formularza
•• przejęcie zdarzenia (dyspozytor)przejęcie zdarzenia (dyspozytor)



ObsObsłługa zdarzeuga zdarzeńń

OBSŁUGA ZGŁOSZENIA :

•• lokalizacja jednostki patrolowej lokalizacja jednostki patrolowej 
w systemie mapowym (GPS) w systemie mapowym (GPS) 

•• wywołanie jednostki patrolowejwywołanie jednostki patrolowej
•• dyspozycja jednostki patrolowejdyspozycja jednostki patrolowej

Załoga Służb Prewencji Załoga Ruchu Drogowego Zespół Służb Operacyjnych



ObsObsłługa zdarzeuga zdarzeńń

•• wsparcie jednostek antyterrorystycznychwsparcie jednostek antyterrorystycznych
•• wsparcie Oddziałów Prewencji Policjiwsparcie Oddziałów Prewencji Policji
•• współdziałanie współdziałanie –– Pogotowie RatunkowePogotowie Ratunkowe
•• współdziałanie współdziałanie –– Straż PożarnaStraż Pożarna
•• współdziałanie współdziałanie –– Straż MiejskaStraż Miejska
•• współdziałanie współdziałanie –– Służby TechniczneSłużby Techniczne

OBSŁUGA ZGŁOSZENIA (cd.) :



Koncepcja rozwoju systemu Koncepcja rozwoju systemu 
•• objęcie zasięgiem Komend Powiatowych Policji na obszarze objęcie zasięgiem Komend Powiatowych Policji na obszarze 

odpowiedzialności Komendanta Stołecznego Policjiodpowiedzialności Komendanta Stołecznego Policji

•• rekonfiguracja instalacji antenowych istniejących stacji bazowycrekonfiguracja instalacji antenowych istniejących stacji bazowych h 
w celu zwiększenia ich zasięgóww celu zwiększenia ich zasięgów

•• budowa  nowych stacji bazowychbudowa  nowych stacji bazowych

•• rozbudowa systemu radioliniowego, zapewniająca obsługę rozbudowa systemu radioliniowego, zapewniająca obsługę 
nowych stacjinowych stacji

•• rozbudowa systemu konsol rozbudowa systemu konsol EliteElite, polegająca na montażu , polegająca na montażu 
terminali na Stanowiskach Dowodzenia Komend Powiatowych terminali na Stanowiskach Dowodzenia Komend Powiatowych 
PolicjiPolicji

•• doposażenie jednostek w odpowiednie ilości sprzętu doposażenie jednostek w odpowiednie ilości sprzętu 
radiokomunikacyjnego systemu Tetraradiokomunikacyjnego systemu Tetra

•• budowa wspólnej platformy łączności dla wszystkich służb budowa wspólnej platformy łączności dla wszystkich służb 
bezpieczeństwa publicznegobezpieczeństwa publicznego



SYSTEM WSPOMAGANIA DOWODZENIA 
MODUŁ RADIOKOMUNIKACYJNY STANDARDU TETRA

Warszawa 19.09.2006
Jarosław Papudziński
Wydział Teleinformatyki Komendy Stołecznej Policji
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