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Wstęp

Zapewnienie  skutecznej  i  niezawodnej  łączności  radiowej  między  swoimi 

pracownikami bez cienia wątpliwości jest jednym z kluczowych elementów wpływającym na 

efektywność i sprawność wykonywanej przez nich pracy wewnątrz każdej organizacji, bez 

znaczenia  jaki  rodzaj  działalności  ona  prowadzi.  Jednakże  często  sama  specyfika 

wykonywanej  przez  organizacje  działalności  dyktuję  konkretne  wymagania,  które  system 

łączności  musi  spełniać  i  którym  często  nie  mogą  sprostać  systemy  publicznej  telefonii 

komórkowej. 

Różnorodne wymagania rynku profesjonalnej łączności radiowej oraz ciągły postęp 

w  tej  dziedzinie  sprawiły,  że  obecnie  na  rynku  dostępna  jest  szeroka  gamma  systemów 

łączności,  zaczynając  od  systemów  konwencjonalnych,  poprzez  analogowe  systemy 

korzystające z funkcji trankingu, aż do nowoczesnych cyfrowych systemów trankingowych. 

Organizacje decydujące się na zakup własnego systemu łączności są w tej sytuacji zmuszone 

do znalezienia kompromisu pomiędzy wymaganą przez nich funkcjonalnością systemu oraz 

możliwościami finansowymi.

Niniejsza  praca  skupia  się  na   analizie  porównawczej  dwóch  wybranych 

standardów  trankingu  cyfrowego:  europejskiego  TETRA  i  amerykańskiego  P25,  oraz  na 

analizie  możliwości  wykorzystywania  sieci  publicznej  telefonii  komórkowej  na  potrzeby 

użytkowników profesjonalnych, która może być uzupełniona w niezbędne funkcje dodatkowe 

i  stanowić  bardziej  atrakcyjne  rozwiązanie  pod  względem  kosztów  inwestycji  w  system 

łączności.

Wymienione standardy zostały wybrane ze względu na ich otwartość, a więc brak 

uzależnienia od jednego producenta sprzętu telekomunikacyjnego jak w przypadku systemów 

EDACS firmy Ericsson czy IDEN opracowanego przez Motorola. 

W celu przeprowadzenia porównania systemów posłużono się przykładami potrzeb 

użytkowników systemu łączności, którzy różnią się od siebie pod względem wymagań co do 

właściwości i funkcjonalności które system ten musi posiadać.

Ostatecznie  przeprowadzono  analizę  porównawczą  niektórych  cech  standardów, 

takich  jak  zasięg  systemów,  wykorzystywana  technika  wielodostępu,  bezpieczeństwo, 

funkcjonalność  i innych, które maja istotne znaczenie na wybór określonego systemu.
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1. Tranking cyfrowy 

1.1 Pojęcie trankingu 

W  łączności  radiowej  tranking  jest  zdefiniowany  jako  automatyczny  i  dynamiczny 

rozdział ograniczonej liczby kanałów pomiędzy dużą liczbę użytkowników radiotelefonów. 

Podstawową zasadą działania takich systemów jest przydział jednego kanału jedynie na czas 

realizacji  połączenia  i  jego  zwrot  do  wspólnej  puli  kanałów  po  zakończeniu  połączenia. 

Efektywność  wykorzystania  zajmowanego  pasma  wynika  z  teorii  prawdopodobieństwa. 

Zgodnie z nią  w praktyce  nie  zaistnieje  sytuacja,  w której  wszyscy użytkownicy systemu 

chcieliby  jednocześnie  korzystać  z  przydzielonych  im  numerów.  Ruch  generowany 

w  systemie  jest  zarządzany  dynamicznie.  Odbiorniki  użytkowników  zostały  tak 

skonstruowane,  że  poszczególne  rozmowy odbywają  się  w różnych,  aktualnie  dostępnych 

kanałach.  Podstawową  zaletą  systemów  trankingowych  jest  możliwość  praktycznie 

natychmiastowego połączenia między dwoma abonentami oraz duża niezawodność działania. 

Jeżeli  w wyniku awarii  system zostaje pozbawiony jednego lub więcej  kanałów rozmów, 

prowadzone  rozmowy  są  automatycznie  przełączane  na  inne  dostępne  kanały  w  sposób 

niezauważalny  dla  użytkowników  systemu,  natomiast  w  przypadku  zajęcia  wszystkich 

kanałów  powoduje  ustawianie  niezrealizowanych  połączeń  w  kolejkę  a  nie  ich  utratę. 

Za  dostęp  do  kanałów  odpowiada  pewna  procedura  sterująca  procesem  kolejkowania 

abonentów żądających obsługi.
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Rys 1. Idea trankingu

Prawdopodobieństwo zdarzenia, że abonent nie uzyska połączenia w czasie dłuższym niż  t  

dla systemów z kolejkowaniem określane jest wzorem:

Gdzie:

W – czas oczekiwania na połączenie

n – liczba abonentów w systemie

C – liczba kanałów łączności w systemie

λ  - częstotliwość zgłoszeń abonenta

T – średni czas trwania połączenia

t – średni czas oczekiwania na połączenie
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Rys 2.  Prawdopodobieństwo nie uzyskania połączenia w czasie dłuższym niż 1 s [2]

W przeciwieństwie do konwencjonalnej  łączności  radiowej użytkownicy nie  muszą 

monitorować kanałów, co umożliwia zachowanie prywatności rozmów. Użytkownik inicjuje 

rozmowę do konkretnego radiotelefonu bądź grupy radiotelefonów. Radiotelefon wywołujący 

i wywoływany lub wywoływana grupa są automatycznie przydzielani do pierwszego wolnego 

kanału  przez  centralny  kontroler.  Grupy użytkowników,  które potrzebują łączności,  mogą 

rozmawiać  całkowicie  prywatnie,  ponieważ  mają  przydzielony  kanał  tylko  do  własnej 

dyspozycji, aż do zakończenia rozmowy. W trakcie trwania rozmowy żaden inny użytkownik 

systemu nie może przełączyć się na inny, zajęty wcześniej przez innych abonentów, kanał. 

W związku z tym nie ma możliwości zakłócania lub podsłuchiwania zestawionego wcześniej 

połączenia dla innej grupy użytkowników.  Jest to często bardzo ważny czynnik wymagany 

przez poszczególne grupy użytkowników.

1.2 Klasyfikacja systemów trankingowych

Jeden  z  podziałów  systemów  trankingowych  dotyczy  administrowania  i  pod  tym 

względem wyróżniamy sieci publiczne oraz sieci prywatne.

 Sieci  publiczne  PAMR (Public  Access  Mobile  Radio) przeznaczone  są  dla  grup 

użytkowników  nie  powiązanych  ze  sobą  i  nie  wymagających  łączności  między 

poszczególnymi grupami. Użytkownicy sieci publicznej stają się abonentami systemu 
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po  wykupieniu  abonamentu  na  usługę  u  wyspecjalizowanego  operatora. 

Użytkownikami  sieci  publicznych  są  najczęściej  odbiorcy  zbiorowi  działający 

na ograniczonym obszarze, np. firmy transportowe, usługowe, służby miejskie. 

 Sieci  prywatne  PMR (Professional  Mobile  Radio) są  przeznaczone  wyłącznie 

dla  określonego  użytkownika,  np.  policja,  straż  pożarna.  Użytkownicy 

są  właścicielami  danej  częstotliwości  oraz  całego  systemu  trankingowego. 

Użytkownicy  sami  eksploatują  i  zabezpieczają  swoją  sieć.  Najważniejszymi 

wymogami  stawianymi        w  sieciach  prywatnych  są:  szybki  dostęp  do  kanału 

radiowego oraz niezawodność pracy systemu, nawet w bardzo trudnych warunkach.

1.3 Systemy trankingowe a technologia cyfrowa

Naturalnym krokiem w ewolucji systemów trankingowych było przejście do cyfrowej 

technologii transmisji danych, co pociągnęło za sobą kilka istotnych zalet:

 Bezpieczeństwo

Cyfryzacja przesyłanej informacji już sama w sobie zwiększa poziom bezpieczeństwa 

przesyłanej  informacji,  zapobiegając  możliwości  monitorowania  przez  urządzenia 

interpretujące  jedynie  sygnały  analogowe.  Ponadto  cyfrowe  sygnały  daje  się  łatwo 

zakodować, zwiększając przy tym bezpieczeństwo.

W  cyfrowych  systemach  trankingowych  wykorzystywane  są  różne  sposoby 

uwierzytelniania abonentów takie jak klucze identyfikacyjne lub karta SIM.

 Jakość transmitowanego głosu

W  odróżnieniu  od  systemów  analogowych,  gdzie  jakość  transmitowanego  głosu 

stopniowo maleje wraz z zanikaniem sygnału radiowego, w systemach cyfrowych parametr 

ten ma charakter niezmienny aż do wystąpienia tak zwanego efektu progowego, który polega 

na  tym,  iż  zrozumiałość  korespondencji  spada  gwałtownie  w  taki  sposób,  że  można 

to  określić  jako  nagły  zanik  łączności  (Rys  3).  Stopniowo pogarszająca  się  jakość  głosu 

w  systemach  analogowych  zmniejsza  efektywność  komunikowania  się,  prowadzić  może 

do potrzeby kilkukrotnego powtarzania  informacji,  więc  kanał  rozmowny zajmowany jest 

dłużej niż jest to niezbędne, a co za tym idzie pojemność systemu maleje. Należy zauważyć, 

iż czytelność przesyłanego głosu jest jednym z istotniejszych warunków stawianych przed 
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systemami komunikacji lądowej  przez służby specjalne, ratownicze oraz wszędzie tam, gdzie 

od zrozumiałości przesyłanej mowy może zależeć bezpieczeństwo oraz życie wielu osób.

Inna  korzyścią  wynikającą  z  użycia  cyfrowej  technologii  transmisji  głosu  jest 

możliwość  dokładnego  odtworzenia  transmitowanego  cyfrowego  sygnału.  Zarówno 

analogowe jak i  cyfrowe systemy są narażone na powstawanie szumów wzdłuż całej  linii 

komunikacji. Jednakże w cyfrowych systemach użyte może być regeneracyjne przetwarzanie 

sygnału, które pozwala na oszacowanie i odtworzenie oryginalnego sygnału cyfrowego.

Rys 3. Zależność jakości transmisji głosu od poziomu sygnału radiowego [4]

  Usługi nie głosowe

Cyfrowe  systemy  trankingowe  zostały  zaprojektowane  do  transmisji  informacji 

cyfrowej,  którą  mogą  być  zarówno  głos  jak  i  dowolne  inne  dane.  W  odróżnieniu 

od analogowych systemów trankingowych, pierwotnie przeznaczonych do transmisji głosu, 

gdzie transmisja danych odbywa się z prędkością rzędu 1,2 kb/s, typowy system cyfrowy daje 

możliwość  kilka  razy  szybszej  transmisji  około  7,2  kb/s  do  28  kb/s  w  zależności 

od  wykorzystywanego  systemu.  Prowadzi  to  do  powstawania  dodatkowych  możliwości 

wykorzystywania tych systemów.
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2. Charakterystyka wybranych standardów cyfrowych 
systemów trankingowych

2.1 Tetra 

System TETRA był pierwszym otwartym systemem trankingowym, zestandaryzowanym 

przez instytucję standaryzacyjną (ETSI) i dedykowanym do stosowania w międzynarodowych 

służbach publicznych,  w tym służb bezpieczeństwa i  wojska.  Początkowo skrót pochodził 

od nazwy  TransEuropean Trunked Radio. Jednak aby nie ograniczać  terytorialnie systemu 

do Europy, nazwę tę  zmieniono na TErrestrial Trunked Radio, nadając systemowi globalny 

charakter.

2.1.1 Architektura i interfejsy systemu TETRA

W skład typowego systemu TETRA wchodzą (rys. 4):

 węzły sterujące SCN (Switching Control Node),

 stacje bazowe BS (Base Station),

 zdalne stanowiska liniowe dyspozytorów RLS (Remote Line Station),

 stanowiska administratorów sieci NMS (Network Management Station),

 zewnętrzne  stanowiska  zarządzania  siecią  ENMS  (External  Network  Management  

Station),

 terminale ruchome MS (Mobile Station),

 punkty styku (Gateway) z sieciami LAN/WAN, PSTN, ISDN, Internet, GSM, PDN, 

PEI oraz innymi sieciami systemu TETRA itd.
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Rys. 4 Architektura i interfejsy systemu TETRA [5]

Jeżeli funkcjonalność tego nie wymaga to nie wszystkie elementy systemu TETRA muszą 

być  zainstalowane. Oznacza to,  że najprostszy system może być złożony ze stacji bazowej 

oraz terminali.  Tym samym może być  on znacznie tańszy i atrakcyjniejszy dla operatorów 

prowadzących działalność o charakterze lokalnym. Większa liczba stacji bazowych wymaga 

rozbudowy  infrastruktury.  W  standardzie  TETRA  nie  zdefiniowano  funkcjonalności 

poszczególnych urządzeń  a jedynie kilka interfejsów pomiędzy podstawowymi elementami. 

Architektura  i  funkcjonalność  urządzeń  uzależniona  jest  od  rozwiązań  stosowanych  przez 

poszczególnych  producentów.  Nie jest  raczej  możliwe stosowanie  urządzeń infrastruktury 

TETRA  od  wielu  producentów.  Możliwość  współpracy  jest  gwarantowana  jedynie  przy 

zachowaniu  wymagań  zdefiniowanych  przez  ETSI  dla  kilku  określonych  interfejsów 

pomiędzy urządzeniami (rys. 4):

 interfejs radiowy AI (Air Interface),

 interfejs ISI (Inter System Interface) między sieciami TETRA,

 interfejs  PEI  (Peripheral  Equipment  Interface)  między  terminalem  radiowym, 

a urządzeniem końcowym transmisji danych,

 interfejs  LSI  (Line  Station  Interface)  między  terminalem  przewodowym, 

a stanowiskiem dyspozytorskim,

 interfejs do sieci zarządzania NMI (Network Management Interface),

 interfejsy zewnętrzne do systemów PABX, PSTN, ISDN, PSDN.

Rozwiązanie  to  pozostawiło  znaczną  swobodę  producentom  przy  opracowywaniu 

infrastruktury  i  wymaga  badania  urządzeń  pod  względem  ich  interoperacyjności 
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z  urządzeniami  innych  producentów  dla  wyspecyfikowanych  interfejsów.  Dowodem  na 

interoperacyjność  urządzeń  jest  certyfikat  TETRA  IOP  (Interoperability Certificate), 

wydawany przez TETRA MoU. Urządzenie otrzymuje taki certyfikat wyłącznie, gdy uzyska 

pozytywny  wynik  dla  jednego,  kilku  lub  wszystkich  testów TIP (TETRA Interoperability  

Profile)  wykonanych  z  urządzeniem  innego  producenta.  Procedury  testowe  są  określone 

w standardach ETSI. [5]

2.1.2 Interfejs radiowy 

Typowe  zakresy  częstotliwości  w  których  pracuje  system  TETRA podzielone  zostały 

na potrzeby łączności służb rządowych, organów bezpieczeństwa i porządku publicznego PSS 

(380-400MHz)  oraz  dla  użytku  systemów  publicznych  i  komercyjnych  (410-430  MHz). 

W przyszłości planuje się również użytkowanie zakresów częstotliwości: 450-470 oraz 870-

876 i 915-921 MHz.

Transmisja realizowana jest w kanałach o szerokości 25 kHz z zastosowaniem techniki 

zwielokrotnienia  dostępu  czasowego  TDMA.  W  każdym  kanale  radiowym  ściśle 

zdefiniowano  strukturę ramkową  i  wydzielono  cztery  zwielokrotnione  czasowo  kanały 

fizyczne. Podstawową jednostką jest szczelina czasowa. Szczelina trwa 14,166 ms (85/6 ms) 

i umożliwia przesłanie 510 bitów z szybkością  36 kb/s. Dane użytkownika po kodowaniu 

kanałowym stanowią tylko część przesyłanej informacji, dlatego szybkość transmisji danych 

użytkownika nie przekracza 28,8 kb/s. Użytkownik, któremu na czas łączności przydzielana 

jest  tylko  jedna  szczelina  czasowa,  dysponuje  ¼  tej  przepływności,  czyli  do  7,2  kb/s. 

Zastosowanie kodowania kanałowego ogranicza transmisję danych użytkownika do 2,4 kb/s 

lub 4,8 kb/s.

W  standardzie  TETRA  do  transmisji  danych  w  kanale  radiowym  zastosowano 

kwadraturową  różnicowa modulację  PSK z przesunięciami fazy co jeden odstęp modulacji, 

czyli modulację p/4-DQPSK. O zmianie stanu fazy o ±p/4 lub ±3p/4 decyduje wartość dwóch 

kolejnych  bitów  sygnału  informacyjnego  tzw.  dibity.  Modulacja  nie  ma  stałej  obwiedni, 

jednak wahania amplitudy sygnału są umiarkowane - amplituda nigdy nie jest równa zeru.
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Przydział  określonych  funkcji  kanałom  fizycznym  (szczelinom  o  określonych 

numerach) w każdym z kanałów radiowych oraz nadzorowanie i zarządzanie pracą systemu 

wymagało zdefiniowania odpowiedniej struktury czasowej. Cztery szczeliny czasowe tworzą 

ramkę  TDMA (56,67 ms). 18-cie ramek TDMA tworzy multiramkę  (ok.1,02 s), z których 

pierwsze 17 ramek przeznaczonych jest do transportu danych użytkownika natomiast 18-sta 

ramka służy do niezależnego sterowania i nadzorowania każdego z kanałów fizycznych. 60 

multiramek  stanowi  z  kolei  jedną  hiperramkę  o  czasie  trwania  61,2  sekundy.  Sposób 

tworzenia hiperramki przedstawiono na rysunku 5. [5]

Rys. 5 Struktura ramek w systemie TETRA [5]

2.1.3 Organizacja kanałów logicznych

Realizacji  funkcji  trankingu  w  systemie  TETRA  możliwa  jest  tylko  poprzez 

wydzielenie  jednego  kanału  fizycznego  w  stacji  bazowej  do  realizacji  głównego  kanału 

sygnalizacyjnego  MCCH  (Main  Control  Channel).  MCCH  służy  do  obsługi  zgłoszeń 

i przywołań  abonentów oraz realizacji niektórych procedur i usług (np. transmisji statusów 

lub SDS). W przypadku dużej liczby kanałów w stacji bazowej lub realizacji usług, które 

wymagają  większej  przepływności  kanału  sterującego,  standard  TETRA  umożliwia 

wydzielenie od jednego do trzech dodatkowych kanałów sygnalizacyjnych SCCH (Secondary 

Control Channel). Sposób organizacji kanałów w stacji bazowej przedstawiono na rys 6.
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Rys. 6 Struktura organizacji w stacji bazowej TETRA [5]

Dostęp  do  realizacji  usług  jest  dwuetapowy.  Pierwszy  z  etapów  wymaga,  aby 

terminal za pomocą  rywalizacyjnego protokołu ALOHA uzyskał dostęp do kanału MCCH, 

w celu wysłania żądanie obsługi i ewentualnego przydziału kanału roboczego w do realizacji 

drugiego etapu- transmisji głosu lub danych. 

W systemie TETRA zdefiniowano następujące logiczne kanały sterujące:

• rozsiewczy kanał  sterujący BCCH (Broadcast  Control Channel),  złożony z  dwóch 

podkanałów:  BSCH (Broadcast  Synchronization  Channel)  oraz  BNCH (Broadcast  

Network  Channel),  które  umożliwiają  identyfikację sieci  i  stacji  bazowych  przez 

terminal,

• kanał linearyzacyjny LCH (Linearization Channel), który umożliwia ustabilizowanie 

pracy nadajnika stacji bazowej i terminala,

• kanał sterujący SCH (Signaling Channel), odpowiedzialny za wymianę  sygnalizacji 

między terminalem i stacją bazową,

• kanał przydziału dostępu AACH (Access Assign Chanel), który informuje o przydziale 

kanału,

• kanał „kradnący” STCH (Stealing Channel),  który w specyficznych sytuacjach jest 

tworzony kosztem kanału logicznego TCH, np. w przypadku konieczności szybkiego 

przesłania informacji sygnalizacyjnych dla procedury przełączenia połączenia (hand-

over).

Dane użytkownika przenoszone są  poprzez kanały transportowe TCH (Traffic Chanel), 

których rodzaj jest uzależniony od typu przenoszonej informacji:
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• TCH/S (Speech Traffic Channel) dla transmisji zakodowanego sygnału mowy,

• TCH/7.2, TCH/4.8, TCH/2.4 dla transmisji danych w trybie połączeniowym - odpowiednio 

do szybkości transmisji wyrażonej w kb/s.

W zależności od rodzaju oraz liczby kanałów TCH, przydzielonych abonentowi,

może on uzyskać szybkości transmisji jak w tabeli 1.

Tabela 1. Dostępne szybkości transmisji danych użytkownika w standardzie TETRA.

Rodzaj kodowania 

kanałowego

Liczba szczelin czasowych

1 2 3 4

Bez protekcji 7,2 kb/s 14,4 kb/s 21,6 kb/s 28,8 kb/s

Niska protekcja 4,8 kb/s 9,6 kb/s 14,4 kb/s 19,2 kb/s

Wysoka protekcja 2,4 kb/s 4,8 kb/s 7,2 kb/s 9,6 kb/s

2.1.4 Kodowanie i transmisja głosu

Dużą efektywność widmową systemu TETRA uzyskuje się dzięki odpowiedniej

technice kompresji mowy ludzkiej, której transmisja należy do podstawowych usług systemu. 

Do kompresji sygnału używany jest, algorytm ACELP (Algebraic Code-book Excited Linear 

Predictive Coding  - ITU G.723.1),  który idealnie nadaje się  do kompresji sygnału mowy. 

Kodowanie to  eliminuje  charakterystyczne  cechy głosu rozmówcy na rzecz  zrozumiałości 

przekazywanej informacji. Dodatkowo koder został wyposażony w funkcje redukcji szumów 

oraz tła akustycznego, które występuje w otoczeniu rozmówcy.

W terminalu TETRA analogowy sygnał mowy jest cyfryzowany w 14- bitowym, 

liniowym  przetworniku  A/C.  Następnie  sygnał  cyfrowy  o  przepływności  112  kbit/s  jest 

kodowany  w  koderze  ACELP,  na  wyjściu  którego  uzyskuje  się sygnał  informacyjny 

o  przepływności  4,56  kb/s.  Detekcję  i  korekcję  błędów  transmisji  w  kanale  radiowym 

zapewniają  informacje  nadmiarowe wprowadzane  przez koder  kanałowy.  Uzyskane  w ten 

sposób dane są formowane w bloki. W multiplekserze z bloków tworzona jest ramka TDMA, 

która  przesyłana  jest  do  modulatora.  Odbiornik  odbiera  sygnał  wielkiej  częstotliwości 

w  kanale  radiowym.  Po  detekcji  i  zamianie  na  strumień  binarny  w  demultiplekserze 
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wyodrębniany jest żądany kanał fizyczny (szczelina czasowa). Po detekcji i korekcji błędów 

następuje  dekodowanie  sygnału  mowy  i  zamiana  do  postaci  analogowej.  Sygnał  mowy 

przetwarzany jest niezależnie dla 30 ms przedziałów czasu. Jeżeli liczba wykrytych błędów 

będzie  zbyt  duża,  to  wokoder  nie  zezwala  na odtworzenie  abonentowi  takiego fragmentu 

transmisji.

2.1.5 Usługi transmisji głosu i danych

Systemy w pełni zgodne ze standardem TETRA oferują usługi podstawowe (basic  

services),  na  które  składają  się  usługi  przenoszenia  (Bearer  Services),  teleusługi 

(Teleservices),  usługi krótkich wiadomości SDS (Short Data Services),  jak również  usługi 

dodatkowe (Supplementary Services) – uzupełniające zestaw usług podstawowych.

Usługi  przenoszenia  są  realizowane  w  trybie  komutacji  łączy  (Circuit  Mode) 

z szybkością transmisji od 2,4 kb/s do 7,2 kb/s na kanał fizyczny lub w trybie pakietowym. 

Zastosowanie  wieloszczelinowej  techniki  transmisji  pakietowej  MSPD (Multi-Slot  Packed 

Data) umożliwia nawet czterokrotne zwiększenie szybkości transmisji dla abonenta.

W standardzie TETRA zdefiniowano kilka teleusług:

 połączenia indywidualne (punkt-punkt) (Individual Call),

 połączenia grupowe (punkt-wielopunkt) (Group Call),

 połączenia grupowe z potwierdzeniem (Acknowledged Group Call),

 połączenia grupowe jednokierunkowe (Broadcast).

System TETRA przystosowano także do transmisji  krótkich wiadomości, w tym 

statusów,  które  umożliwiają  przekazanie  dwubajtowych  informacji.  Statusom  można 

przypisać  określoną  funkcję  lub komunikat wyświetlany na ekranie terminalu.  Dostępnych 

jest 65535 statusów, z czego połowa jest zarezerwowana. Transmisję krótkich komunikatów 

umożliwia  usługa  SDS.  Zdefiniowano 4  typy  wiadomości  SDS.  Typ  pierwszy umożliwia 

transmisję  16 bitów danych użytkownika,  typ drugi 32 bitów, typ trzeci 64 bitów a typ 4 

w jednej  wiadomości  do 2047 bitów danych,  w tym wiadomości  tekstowych  w formacie 

podstawowym (140 B – 160 znaków ASCI) lub rozszerzonym (256 B – 292 znaki). Tetra 

umożliwia przesyłanie krótkich wiadomości do jednego abonenta i do wielu abonentów, jak 
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również w  warstwie  transportowej  TL  (Transport  Layer)  wprost  od  i  do  urządzeń 

dołączonych do terminali TETRA (SDS-TL). 

Do grupy nowych blisko 30 usług dodatkowych należą między innymi:

 usługi podstawowe, które są  związane są  przede wszystkim specyficznymi funkcjami 

systemu TETRA jak np:

- wywołanie  autoryzowane przez dyspozytora przed jego zrealizowaniem (Call  

Authorized by Dispatcher),

- wybór obszaru działania dla użytkowników (Area Selection),

-  priorytety  dostępu  na  wypadek  przeciążenia  kanału  dostępowego  (Access  

Priority),

- połączenia priorytetowe (Priority Call),

- połączenie priorytetowe z wywłaszczeniem trwającego połączenia (Pre-emptive 

Priority  Call)  w  przypadku  braku  wolnych  kanałów (połączenie  o  priorytecie  

wyższym rozłącza połączenie o priorytecie niższym dla wykorzystania zasobów  

radiowych),

-  dyskretne  odsłuchiwanie  (Discrete  listening)  prowadzonych  rozmów  przez  

uprawnionych użytkowników bez powiadamiania użytkownika,

- odsłuchiwanie otoczenia (Ambience Listening) za pomocą zdalnie aktywowanego 

terminalu (bez informowania abonenta),

-  dynamiczny  przydział  i  zmiana  numeru  grupy  (Dynamic  Group  Number  

Assignment),

- połączenia alarmowe,

 usługi  dodatkowe  opcjonalne,  które  są  związane  są  przede  wszystkim 

specyficznymi funkcjami systemu TETRA jak np:

- identyfikacja abonenta (CLIP, CLIR, COLP, COLR),

- przenoszenie wywołania (CFU, CFB, CFNR),

- zawiadomienie o wywołaniu,

- realizacja połączeń oczekujących. 

2.1.6 Tryby komunikacji w systemie TETRA

W  systemie  TETRA  zdefiniowano  dwa  podstawowe  tryby  transmisji,  do  których 

zalicza się  tryb głos i dane V+D (Voice+Data), tryb zoptymalizowanej łączności w trybie 
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komutacji  pakietów  PDO  (Packet  Data  Optimised)  oraz  specjalny  tryb  łączności 

bezpośredniej DMO (Direct Mode Operation).

Transmisja  w  trybie  V+D  umożliwia  przesyłane  danych  i  głosu  zarówno 

z  wykorzystaniem  infrastruktury  jak  i  przy  bezpośredniej  łączności  między  terminalami 

(DMO). W trybie V+D mogą być jednocześnie realizowane różne usługi z wykorzystaniem 

kilku  szczelin  czasowych  w  tym  samym  kanale  radiowym  (np.  komunikacja  głosowa 

i przesyłanie SDS), transmisja wieloszczelinowa dla jednej usługi lub szybkie przełączania 

między szczelinami w celu realizacji łączności dwukierunkowej. Te właściwości sprawiają, iż 

możliwe jest  zestawianie  połączeń dupleksowych (tylko dla połączeń  indywidualnych)  jak 

i póldupleksowych przy połączeniach grupowych.

Tryb PDO jest dedykowany wyłącznie do przesyłania danych. O ile w niższych 

warstwach (np. w warstwie dostępu do medium MAC) nie ma żadnych różnic z V+D, to dla 

wyższych  warstw  są  one  już  znaczące.  Możliwe  są  dwa  rodzaje  transmisji  pakietowej: 

zorientowane połączeniowo oraz bezpołączeniowo.

Tryb transmisji pakietowej zorientowany połączeniowo wymaga wcześniejszego

zestawienia  połączenia  typu  punkt-punkt  z  zastosowaniem  protokołu  CONS  (Connected 

Oriented Network Service), aby możliwa była transmisja poprzez wirtualne łącza VC (Virtual  

Call) lub stałe łączy wirtualne PVC (Permanent Virtual Call). Tryb pakietowy zorientowany 

bezpołączeniowo  nie  wymaga  wcześniejszego  zestawienia  połączenia.  Stosowane  w  tym 

trybie protokoły S-CLNP (Specific Connectionless Network Protocol) i SNDCP (SubNetwork 

Dependent Convergence Protocol), które zapewniają  transmisję  danych punkt-punkt, punkt-

wiele punktów raz multicast.

System TETRA umożliwia ponadto w sytuacji  przebywania użytkowników poza 

zasięgiem sieci, awarii stacji bazowej lub przeciążenia sieci realizację  transmisji głosu oraz 

danych bez udziału infrastruktury sieci. Tryb DMO jest bardzo użyteczny, ale posiada pewne 

ograniczenia, jak np. możliwość:

 przesyłania danych tylko w pojedynczej szczelinie lub jako SDS,

 realizacji połączeń głosowych tylko w trybie półdupleks,

 ograniczonej transmisji głosu i danych.

Zdefiniowano 8 różnych scenariuszy pracy urządzeń  w trybie  bezpośrednim.  W 

przypadku połączenia indywidualnego terminal nadający (TX) znajduje się w stanie „master”, 

zaś  odbierający  (RX)  w  stanie  „slave”.  Transmisja  odbywa  się  w  dwóch  szczelinach 

czasowych w jednym kanale radiowym. Pozostałe szczeliny czasowe w ramce TDMA mogą 

być  użyte  do  realizacji  innego  połączenia.  Możliwa  jest  również  realizacja  połączeń 

19



Cyfrowe systemy trankingowe – analiza porównawcza

grupowych  o  ile  grupa  posiada  wspólny  numer  identyfikacyjny  GTSI  (Group  TETRA 

Subscriber Identity) lub grupę „otwartych” numerów do nawiązywania połączeń z wszystkimi 

użytkownikami.

Terminal w trybie DMO może prowadzić połączenie z podwójną obserwacją, gdy 

terminal  znajduje  się  w  zasięgu  stacji  bazowej.  Wówczas  użytkownik  może  otrzymać 

informację o wywołaniu dla trybu trankingowego z sieci TETRA. Transmisja może odbywać 

się także z udziałem przekaźników oraz bram w postaci innych terminali dostosowanych do 

pełnienia  tych  funkcji.  Połączenia  mogą  być  realizowane  również  w  trybie  zarządzanym 

poprzez terminal autoryzujący,  połączonym z systemem, albo poprzez odpowiednia bramę. 

Przy czym czas ważności autoryzacji jest limitowany.

Usługi dostępne w trybie DMO zastępują usługi dodatkowe i są to np.:

 spóźnione  zgłoszenie  (Late  Entry)  –  dołączenie  użytkownika  do  realizowanego 

połączenia grupowego, gdy użytkownik jest jej członkiem,

 identyfikacja strony nadającej (Talking Party Identification) na podstawie numeru 

ITSI lub blokada tej identyfikacji,

 obsługa  połączeń  w sytuacjach  zagrożenia  (Emergency Call)  –  połączenie  takie 

mogą wykorzystywać tryb DMO, o ile abonent jest poza zasięgiem systemu oraz 

umożliwia wywłaszczenie połączenia w celu obsługi połączenia alarmowego.

2.1.7 Bezpieczeństwo w systemie TETRA

W standardzie TETRA bezpieczeństwo zapewnia się poprzez:

 anonimowość abonentów - stosowanie tymczasowych numerów przydzielanych dla 

grup i indywidualnych użytkowników,

 obustronne uwierzytelnianie abonenta i sieci przed zestawieniem połączenia,

 szyfrowanie  informacji  transmitowanych  w  kanale  radiowym  i  zarządzanie 

kluczami kryptograficznymi,

 szyfrowanie  informacji  pomiędzy  urządzeniami  końcowymi  (end-to-end 

encryption),

 możliwość stałego i tymczasowego blokowania i odblokowywania radiotelefonów 

(zablokowanych tymczasowo), w tym:

- terminali ruchomych na podstawie numerów wyposażenia (Terminal Equipment 

Identity – TEI),

- abonentów na podstawie numeru ITSI (Individual TETRA Subscriber Identity),
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- zarówno terminal jak i abonenta na podstawie TEI i ITSI.

W systemie TETRA zdefiniowano trzy klasy zabezpieczenia transmisji w

kanale radiowym:

 klasę 1 - Clear Mode,

 klasę 2 - SCK Mode,

 klasę 3 - DCK Mode.

Systemy klasy pierwszej  nie  stosują  szyfrowanie  informacji  przesyłanych  drogą 

radiową  a  jedynie  opcjonalnie  identyfikację  użytkowników.  Poziom  bezpieczeństwa 

transmisji głosu i danych jest większy niż dla systemów analogowych, bowiem do podsłuchu 

konieczne są zaawansowane technicznie urządzenia.

Służby,  które  bezwzględnie  wymagają  szyfrowania  transmisji  w  przypadku 

połączeń bezpośrednich między terminalami TETRA korzystają z systemów klasy 2, w której 

jest stosowane szyfrowanie za pomocą jednego z 32 statycznych kluczy SCK (Static Cipher 

Key).  Połączenia  poprzez  infrastrukturę  systemu  TETRA  dla trzeciej  klasy  mogą  być 

realizowane bezpieczniej, przy użyciu kluczy dynamicznych. Dobór klucza jest uzależniony 

od typu świadczonej usługi. Dla połączeń indywidualnych stosuje się klucz DCK, natomiast 

połączenia  grupowe  wymagają  klucza  wspólnego  dla  wszystkich  grup  CCK  oraz 

indywidualnego  klucza grupy  GCK  i  MGCK.  Klasa  trzecia  bezwzględnie  wymaga 

identyfikacji abonentów dla właściwego zarządzania przydziałem kluczy szyfrujących. 

Do realizacji szyfrowania i uwierzytelniania niezbędne są odpowiednie algorytmy. 

Operator może zastosować standardowe algorytmy lub własne algorytmy.

ETSI  powołało  grupę  SAGE  (Security  Algorithm  Group  of  Experts),  która 

opracowała  procedury  szyfrowania  TEA1  -  TEA4,  zapewniające  współdziałanie  sieci  i 

terminali  różnych  producentów.  Procedury TEA2 i  TEA3 są  przeznaczone  wyłącznie  dla 

służb bezpieczeństwa publicznego i ich rozpowszechnianie jest ograniczone (np. TEA2 tylko 

dla  służb  z  państw  grupy  Schengen).  Procedury  TEA1  i  TEA4  (najnowszy)  mogą  być 

rozpowszechniane bez ograniczeń.

Uwierzytelnianie  w  systemie  TETRA  jest  realizowane  zazwyczaj  za  pomocą 

standardowej procedury TAA1, opracowanej przez ETSI.

Szyfrowanie między urządzeniami końcowymi wymaga stosowania odpowiednich 

terminali oraz procedur (np. E1 do E4) lub własnych operatora. [5]

2.1.8 Przyszłość standardu TETRA 
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Jeszcze  w  1999  roku  ETSI  wyznaczyło  perspektywę  rozwoju  i  modernizacji 

standardu TETRA, i  w tym celu rozpoczęły się prace nad następcą standardu pod nazwą 

TETRA 2 (TETRA Release 2 (R2)), ukierunkowanego na współpracę z sieciami 2,5G/3G. W 

wyniku opracowania następnego stadium rozwoju systemu przewiduje się znaczny wzrost 

szybkości transmisji danych, udoskonalenie współpracy międzysystemowej oraz z sieciami 

IP, a także migracje do karty USIM, pozwalającą na roaming w sieciach GPRS czy UMTS. 

Przy tym jednym z założeń jest pełna kompatybilność z istniejącym systemem TETRA, a 

więc możliwość płynnego przejścia do nowego standardu.

Jednym  z  protokołów  szybkiej  transmisji  danych  jest  udoskonalona  usługa 

pakietowa  TAPS  (TETRA  Advanced  Packet  Service).  Technologia  TAPS  została  już 

ustandaryzowana, i już na dzień dzisiejszy można zapoznać się ze specyfikacjami protokołów 

TAPS,  który  stwarza  możliwość  pakietowej  transmisji  danych  o  szybkości  do  10  razy 

większej niż w obecnym standardzie TETRA, do 200 – 300 kb/s. Dla transmisji danych z 

różnymi maksymalnymi prędkościami zostały określone szerokości kanałów 25, 50, 100 i 150 

kHz oraz różne sposoby modulacji  D8PSK, 4 QAM, 16 QAM  и 64 QAM. Przewidziany 

został adaptacyjny wybór sposobu modulacji w zależności od warunków propagacji sygnału. 

Przewiduje  się  wykorzystywanie  kompatybilnej  z  istniejącym  standardem  sygnalizacji  w 

kanale sterowania.

Przewiduje się  opracowanie i  standaryzację  nowego sposobu kodowania mowy, 

który ma polepszyć jakość przesyłanej mowy oraz udoskonalić współpracę z sieciami 3G, 

która odbywała by się z pominięciem transkodowania mowy.

Podstawowym sposobem zwiększenia efektywności  sieci  TETRA i zwiększenie 

ich  zasięgu  jest  optymizacja  interfejsu  radiowego,  w  związku  z  czym  przewiduje  się 

opracowanie jego modyfikacji. Celem tych modyfikacji jest zwiększenie prędkości strumienia 

cyfrowego  w  kanale  radiowym,  poprawienie  efektywności  widmowej,  polepszenie 

właściwości technicznych oraz możliwości i poziomu usług. Dodatkowo przewiduje się, że 

nowy interfejs  radiowy pozwoli  na stworzenie  nowych terminali  radiowych  o mniejszych 

rozmiarach i masie i dłuższej żywotności baterii. Zasięg radiowy wynosił będzie nawet do 

120-200 km.

Wymienione udoskonalenia w przypadku ich realizacji pozwolą wzmocnić pozycję 

standardu TETRA na rynku łączności mobilnej. Według kierowników projektu TETRA R2, 

usługi systemu danego standardu będą uzupełniać usługi 3 generacji w zakresie dostarczania 

możliwości łączności grupowej.
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2.2 APCO Project 25

Project  25  (P25)  jest  zbiorem  standardów  powstałych  dzięki  połączeniu  wysiłku 

jednostek  odpowiadających  za  bezpieczeństwo  publiczne  ,  a  mianowicie  stowarzyszenie 

APCO (Association of Public Safety Communications Offcials International), stowarzyszenie 

NASTD (National  Association  of  State  Telecommunications  Directors),  wybrane  agencje 

federalne w USA, oraz organ NCA (National Communications System). P25 charakteryzuje 

otwarta  architektura,  która  pozwala  na  łatwe  rozwijanie  standardu,  a  opisane  w  ramach 

projektu  standardy  powstały  z  myślą  o  zaspokojeniu  potrzeb  jednostek  bezpieczeństwa 

publicznego oraz organizacji rządowych w dziedzinie łączności radiowej.

Do głównych celów P25 należało:

 Zapewnienie  konkurencji  wśród  dostawców sprzętu  dzięki  otwartej  architekturze 

systemu ( Open Systems Architecture )

 Zapewnienie efektywnej i niezawodnej komunikacji wewnątrz danej agencji oraz z 

innymi agencjami.

 Zwiększenie funkcjonalność i możliwości ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb 

jednostek bezpieczeństwa publicznego

 Poprawa wydajności widmowej

 Zapewnienie migracji z systemów analogowych z kanałem radiowym o szerokości 

25 kHz i 12,5 kHz.

 Zmniejszenie nakładów inwestycyjnych i  kosztów eksploatacyjnych

Praca  w systemie P25 odbywa się w 138-174, 406-512 lub 746-869 MHz. Definiuje 

się trzy tzw. fazy projektu APCO 25.

 W fazie 1 (Phase 1) wykorzystuje się kanały o szerokości 12,5KHz oraz modulację 

C4FM (ciągła 4-poziomowa modulacja FM) dla transmisji cyfrowej. Systemy zgodne z Fazą 

1 są kompatybilne wstecz i pozwalają na współprace ze starszymi  systemami analogowymi. 

Faza 2 znajduje się obecnie w stadium rozwoju i ma na celu zdefiniowanie standardów 

korzystających  z  technik  wielodostępu  FDMA  lub  TDMA   aby  umożliwić  utworzenie 

kanałów głosowych lub kanałów transmisji danych o minimalnej przepustowości 4,8 kb/s w 

wąskim paśmie 6,25 kHz. Przyczynia się to do zwiększenia ilości kanałów w paśmie 25 kHz 

do czterech,  zwiększając efektywność  wykorzystywania  dostępnego widma częstotliwości. 

Wykorzystuje  się  tu  modulacją  CQPSK,  która  moduluje  fazę  jednocześnie  modulując 

amplitudę  nośnej  w celu zminimalizowania  szerokości  emitowanego widma.  Demodulator 
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QPSK  umożliwia  odbiór  sygnałów  zmodulowanych  zarówno  przy  użyciu  C4FM  jak  i 

CQPSK. Detektor modulacji częstotliwości na pierwszym poziomie demodulatora pozwala, 

by sygnał analogowy FM, C4FM i CQPSK były odbierane przez pojedynczy demodulator 

Fazy 1.  Jest  to  istotne  z  punktu  widzenia  migracji  do  Fazy 2  z  kanałem 6,25kHz,  gdyż 

wymagana jest jedynie zmiana nadajnika. 

Obecnie urządzenia  pracujące w Fazie 2 nie są produkowane. System pracujący w 

Fazie  2  wymaga  użycia  linearnych  wzmacniaczy  mocy by przenieść  składową amplitudy 

sygnału CQPSK.

Implementacja  Fazy  3  adresowana  jest  dla  potrzeb  użytkowników  wymagających 

szybkiej transmisji danych. Podobnie jak w przypadku Fazy 2, prace nad rozwojem Fazy 3 

wciąż nie są zakończone.

2.2.1 Ogólny model systemu P25

Architektura sieci  P25 składa się z podsystemu radiowego (RF sub-system) oraz z 

ośmiu otwartych i standaryzowanych interfejsów(Rys 6).

Rys. 6 Ogólny model systemu P25 [4]
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 Podsystem RF (RFSS)

Podsystem RF jest podstawowym funkcjonalnym blokiem systemu łączności P25. Ma 

on  zamkniętą  architekturę  i  jest  połączony  z  reszta  sieci  za  pomocą  ośmiu  otwartych 

interfejsów. Składają  się  na niego jedna lub więcej  stacji  bazowych.  Jedynym stawianym 

wymaganiem urządzeniom RFSS jest  wsparcie  wspólnego interfejsu radiowego (Common 

Air  Interface-CAI),  interfejsu  międzysystemowego  oraz  przetwarzanie  połączeń.  Rozległe 

sieci  P25  mogą  być  zbudowane  z  wielu  RFSS o  różnej  konfiguracji  i  pochodzących  od 

różnych dostawców sprzętu.

 Common Air Interface

Wspólny  interfejs  radiowy  CAI  (Um)  jest  podstawowym  interfejsem  sieci  P25 

pozwalającym na pracę stacji  ruchomych pochodzących od różnych dostawców sprzętu w 

każdej sieci  P25.  Komunikacja pomiędzy użytkownikami P25 odbywa się z maksymalna 

prędkością 9,6 kb/s w kanale o szerokości 12,5 kHz.  Do transmisji głosu używany jest koder 

IMBE kompresujący głos do cyfrowego formatu.  Głos cyfrowy zawarty jest  w  4,4 kb/s, 

pozostała  część  przepływności  używana  jest  do  korekcji  błędów  (2,8kb/s)  oraz  na 

sygnalizację (2,4kb/s).

 Interfejs miedzy systemowy (G)

Interfejs miedzy systemowy ISSI lub G pozwala na połączenie wielu podsystemów 

RF w sieć o szerokim zasięgu. Interfejs ISSI został tak zaprojektowany, by dać projektantom 

systemu możliwość łatwego łączenia każdej liczby podsystemów RF o dowolnym rozmiarze. 

Interfejs  międzysystemowy  służy  również  jako  styk  systemów  bazujących  na  innych 

technologiach (TDMA, FDMA) i pracujących w różnych pasmach częstotliwości. Obecność 

tego interfejsu jest opcjonalna i wynika z potrzeby komunikacji pomiędzy lub poprzez inne 

podsystemy RF.

Bez względu na fakt, że użytkownicy P25 mogą swobodnie komunikować się z 

systemami w standardzie P25, ISSI potencjalnie pozwala na połączenie z innymi systemami 

radiowymi lub telekomunikacyjnymi które również posiadają interfejs ISSI.

 Interfejs z siecią telefoniczną

Jednym z wymagań systemów P25 jest  posiadanie  interfejsu  do sieci  telefonicznych. 

Interfejs Et wspiera jednocześnie interfejsy do telefonii analogowej jak i ISDN.
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 Interfejs zarządzania siecią

W systemach P25 przyjęty został  jedyny interfejs  do centrum zarządzania  wszystkimi 

podsystemami RF niezależnie od producenta. Zgodnie z tym zarządzanie każdym systemem 

odbywa się według jednego schematu.

 Interfejs z systemami transmisji danych

Interfejs  z  systemami  transmisji  danych  (Ed)  definiuje  4  różne  typy  połączenia  z 

systemami transmisji danych. Zalicza się do nich podstawowy interfejs do komputera host jak 

również połączenia z trzema istniejącymi sieciami komputerowymi TCR/IP, SNA i X.25.

 Interfejs z urządzeniami peryferyjnymi do transmisji danych

Interfejs A definiuje protokół poprzez który,  stacja ruchoma łączy urządzenia takie jak 

laptop  i  terminale  transmisji  danych  do  stałej  sieci  TCP/IP,  SNA  lub  X.25.  Jednym  z 

wymagań  jest  „przejrzystość”  połączenia  dla  transmisji  każdych  danych  i  podłączenia 

różnych urządzeń peryferyjnych.

 Interfejs do stacji bazowej

Interfejs  do  stacji  bazowej  Ef  zapewnia  komunikację  miedzy  stacja  bazową  i 

podsystemem RF .

 Interfejs z konsolą dyspozytorską

Interfejs  ten  (Ec)  określa  współpracę  podsystemu  radiowego  z   panelem  sterowania 

dyspozytora, za pomocą czego odbywa się przeprogramowanie sterowników stacji bazowych, 

sterowanie  praca  podsystemu  radiowego,  przekazywanie  komend  specjalnych  abonentom 

systemu itp.

2.2.2 Usługi w systemie P25

Usługi w systemie APCO P25 mogą być podzielone na kilka klas w zależności od rodzaju 

przesyłanej informacji oraz miejsca jej przeznaczenia. Dostępność określonych usług zależała 

będzie od dostawcy systemu P25.

Głównym rodzajem usług są usługi  telekomunikacyjne  polegające na przenoszeniu 

informacji  użytkowników przez  siec  systemu,  przykładem których  jest  usługa przesyłania 

głosu. Usługi telekomunikacyjne podzielić możemy na trzy kategorie:
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 Usługi  przenoszenia  (Bearer  servises)  polegają  na  przenoszeniu  informacji 

użytkownika między punktami dostępu. Usługi te korzystają z niższych warstw modelu 

OSI (warstwy 1-3)

o Transmisja danych z komutacja kanałów

Prędkość transmisji do 9,6 kb/s w zależności od konieczności zabezpieczenia 

informacji.

o Transmisja danych z komutacja pakietów z potwierdzeniem

o Transmisja danych z komutacja pakietów bez potwierdzenia

 Teleusługi (Teleservises) – korzystają zarówno z funkcjonalności  niższych warstw 

OSI (1-3) jak i wyższych (4-7).

o Jednokierunkowe połączenie grupowe (broadcast)

o Połączenia  grupowe  –  połączenie  do  grupy  użytkowników  przez  abonenta 

należącego do danej grupy. Wszyscy członkowie grupy słyszą się nawzajem. 

Użytkownicy  maja  wspólny  określony  numer,  poprzez  który  uzyskuje  się 

połączenie do nich. Terminal może być przypisany jednej lub kilku grupom na 

stałe, lub dynamicznie przez dyspozytora lub operatora systemu.

o Indywidualne  połączenie  głosowe  –  połączenie  między  dwoma 

zarejestrowanymi w systemie użytkownikami systemu.

o Dostęp do sieci transmisji danych z komutacja kanałów

o Dostęp do sieci transmisji danych z komutacja pakietów

o Przesyłanie wstępnie zaprogramowanych wiadomości (Pre-programmed Data 

Messaging)  –  usługa  dwukierunkowego  przesyłania  danych  o  wcześniej 

ustalonym znaczeniu.

 Usługi dodatkowe (Suplementary servises)- są to usługi telekomunikacyjne, które są 

modyfikacja lub rozwinięciem usług przenoszenia i teleusług.

o Szyfrowanie – usługa ta jest  dodatkiem do wszystkich usług przenoszenia  i 

teleusług

o Połączenie priorytetowe - połączenie posiadające  priorytet ma pierwszeństwo 

dostępu  do  zasobów  radiowych.  Jeżeli  zasoby  są  niedostępne  połączenie 

ustawiane  jest  w  kolejkę  przed  połączeniami  o  niższym   priorytecie. 

Wymaganie stawianym systemom P25 jest posiadanie minimalnie 5 poziomów 

priorytetów.
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o Połączenie priorytetowe z wywłaszczeniem (Preemptive Priority Call) zawsze 

posiada zasoby radiowe na jego realizację, nawet jeżeli oznacza to rozerwanie 

innego  połączenia.  W przypadku  zajętości  wszystkich  kanałów,  połączenie 

priorytetowe  z  wywłaszczeniem  automatycznie  rozłącza  połączenie  o 

najniższym priorytecie i korzysta z zajmowanego przez nie kanału.

o Przerwanie  połączenia  (  Call  Interrupt)  –  usługa  ta  umożliwia  przerwanie 

połączenia indywidualnego a także każdego połączenia głosowego w którym 

bierze  udział  dany abonent  (nie  można  przerwać  rozmowy głosowej  jeżeli 

dany użytkownik nie jest twórca grupy).

o Kolejkowanie połączeń – jeśli zasoby systemu w danej chwili nie są dostępne, 

system automatycznie kolejkuje wywołania przychodzące od radiotelefonów. 

o Skanowanie  z  priorytetem-  System  P25  umożliwia  poszczególnym 

radiotelefonom  funkcję  skanowania  jednocześnie  wielu  grup.  Na  liście 

skanowania mogą się znaleźć dowolne grupy należące do tego samego zestawu 

(od  2  do  16  grup).   Pojawienie  się  korespondencji  na  grupie  o  wyższym 

priorytecie  natychmiast  przerywa  odbieranie  korespondencji  z  pozostałych 

grup.

o Połączenie  głosowe  z  siecią  telefoniczną  –  pozwala  na  komunikacje 

użytkownika  sieci  telefonicznej  z  jednym  lub  wieloma  użytkownikami 

systemu P25. połączenie może być zainicjowane z każdej strony. Dodatkową 

opcją jest użycie pełnego dupleksu do połączenia się z siecią telefoniczną.

o Dyskretne  odsłuchiwanie  –  daje  możliwość  selektywnego  odsłuchiwania 

każdej rozmowy.

o Silent Emergency – umożliwia odsłuchiwanie przez dyspozytora lub/i innych 

użytkowników  sytuacji  po  stronie  jednego  z  użytkowników  terminala 

radiowego.  Połączenie  inicjowane  przez  użytkownika  po  naciśnięciu  przez 

niego przycisku informującego o stanie zagrożenia.
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o Monitorowanie  użytkowników  (Radio  Unit  Monitoring)  -  Połączenie 

inicjowane  przez  dyspozytora  które  umożliwia  odsłuchiwanie  przez  niego 

sytuacji po stronie jednego z użytkowników terminala radiowego.

o Identyfikacja użytkownika pozwala na identyfikacje nadającego użytkownika 

we wszystkich odbiornikach.

o Sygnalizowanie połączenia (Call Alerting) umożliwia inicjatorowi połączenia 

zostawienie  swoich  danych  wywoływanej  stronie  w  celu  późniejszego 

nawiązania  przez  nią  połączenia.  Usługa  ta  służy  jako  zachęta  do 

oddzwonienia.

2.2.3 Bezpieczeństwo w systemie P25

Jednym  z  założeń  przy  opracowywaniu  standardu  APCO P25,  było  stworzenie 

systemu  zapewniającego  duży  poziom  bezpieczeństwa  komunikacji,  który  by  w  100% 

odpowiadał wymaganiom co do bezpieczeństwa, stawianym  przez główną docelową grupę 

odbiorców  danego  systemu  -  jednostki  zajmujące  się  zapewnieniem  bezpieczeństwa 

publicznego.

System P25 posiada wbudowane mechanizmy uniemożliwiające korzystanie z jego 

zasobów abonentom niedopuszczonym do jego używania.  Procedura  rejestracji  może  być 

pełna  lub  skrócona.  Procedura  pełna  jest  stosowana  dla  abonentów,  którzy  włączyli 

radiotelefon lub pojawili się w zasięgu systemu, w którym zwykle nie pracują. W trakcie tej 

procedury  radiotelefon  podlega  także  autoryzacji  na  bazie  niepowtarzalnego  numeru 

elektronicznego sprzętowo zakodowanego w radiotelefonie. Rejestracja skrócona odbywa się 

za każdym razem, kiedy abonent przechodzi ze strefy radiowej do kolejnej strefy, chwilowo 

traci  zasięg,  lub tylko zmienia  grupę roboczą.  Badane są wtedy uprawnienia  abonenta do 

pracy w danej strefie lub w danej grupie.
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Radiotelefony P25 mogą być wyposażone w opcję szyfrowania end-to-end opartą o 

standardowe  algorytmy  szyfrowania  DES  (klucz  56-bitowy)  i  AES  (klucz  256-bitowy). 

Ponieważ algorytm szyfrowania oparty jest o standard, radiotelefony różnych producentów 

pracujące z takimi samymi kluczami mogą ze sobą rozmawiać. Możliwa jest również zmiana 

kluczy drogą radiową (OTAR).

System P25 umożliwia selektywne zablokowanie lub odblokowanie skradzionego 

radiotelefonu  ze  stanowiska  administratora.  Blokada  ta  polega  na  uniemożliwieniu 

przełączania radiotelefonu, nadawania i odbioru korespondencji. 

2.3 GSM ASCI

Jako  alternatywa  i  konkurencja  dla  profesjonalnych  cyfrowych  systemów 

trankingowych,  na  uwagę  zasługuje  publiczny  system  telefonii  komórkowej  GSM. 

Niejednokrotnie rozwiązanie takie może być bardziej opłacalne pod względem kosztów, gdyż 

pozwala  na  użycie  istniejącej  infrastruktury  oraz   tańszego  sprzętu,  ze  względu  na  jego 

masową produkcję. 

Jednakże  z  powodu  specyficznych  potrzeb  użytkowników  korzystających 

z profesjonalnej  łączności radiowej, system GSM wymaga rozbudowania go o dodatkowe 

funkcje.  Rozwiązaniem tego problemu,  opracowanym wspólnie przez instytut  ETSI i UIC 

(International Union of Railways) został system GSM-R (GSM for Railways), który miałby 

służyć  jako  system  komunikacji  dla  kolei  szybkiego  ruchu.  System  został  wyposażony 

w funkcje ASCI (Advanced Speech Call Items), co umożliwia:

 Prowadzenie rozmów grupowych

 Nadawanie rozsiewcze 
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 Ustalanie wielopoziomowych priorytetów oraz możliwość wywłaszczenia kanału

Na rysunku 7 została przedstawiona architektura systemu GSM-R wzbogacona o funkcje 

ASCI.
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Rys. 7 Architektura systemu GSM-R [10]

2.3.1 Rozmowy grupowe w systemie GSM ASCI

W  systemie  GSM  ASCII  tworzenie  grup  użytkowników  polega  na  wstępnym 

zdefiniowaniu grupy, gdyż system ten nie posiada możliwości dynamicznego definiowania 

grup.  Maksymalna  ilość użytkowników biorących  udział  w rozmowie  grupowej  nie  może 

przekroczyć 1024, natomiast przewidziana maksymalna ilość dyspozytorów uczestniczących 

w połączeniu jest 5.

Wprowadzenie  możliwości  rozmów  grupowych  wymaga  obecności  nowego 

elementu w sieci GSM, którym jest rejestr rozmów grupowych (Group Call Register – GCR). 

Zawiera  on  szczegóły  dotyczące   obszaru  grupowego  i  dyspozytorów.  Interfejs  między 

centralą  MSC  i  GCR nie  jest  ustandaryzowany  i  zależy  od  dostawcy sprzętu.  Id  grupy 

przechowywane     jest w karcie SIM, a uaktualnianie danych użytkownika poprzez interfejs 

radiowy nie jest jeszcze opracowane.

Podczas  prowadzenia  rozmowy  grupowej  w  systemie  GSM  ASCI  tylko  jeden 

użytkownik  rozmawia  w  danej  chwili,  reszta  uczestników  odsłuchuje  wspólny  kanał 
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przeznaczony  do  transmisji  w  dół.  Poprzez  naciśniecie  przycisku  PTT  (Push  To  Talk), 

uczestnik,  dotychczas  słuchający  rozmowę,  wysyła  zapytanie  o  rozpoczęcie  nadawania. 

Możliwość nadawania jest uzyskiwana na zasadzie first come - first serve i brak jest przy tym 

kolejkowania  priorytetowego.  Nadający   użytkownik  zawsze  dostaje  osobny  kanał 

do prowadzenia  rozmowy w górę.  Dyspozytor  ma  możliwość  nadawania  przez  cały czas 

i jego mowa jest dołączona do wspólnego kanału w dół. 

Uwzględniona  jest  możliwość  późniejszego dołączenia  do rozpoczętej  rozmowy 

grupowej  (late  entry).  Standardowy  proces  przełączania  komórek  (handover)  w  obszarze 

grupowym  używany  jest  tylko  w  przypadku  nadającego  użytkownika,  gdyż  system 

nie posiada informacji o wszystkich uczestnikach połączenia i użytkownicy słuchający muszą 

sami inicjować przełączanie komórek.

Uwierzytelnianie  użytkowników  i  szyfrowanie  jest  opcjonalne,  mogą  być  one 

ominięte  lub  przełożone  na  później  na  rzecz  szybszego  nawiązywania  połączenia. 

Dla  użytkowników  słuchających  uwierzytelnianie  nie  jest  możliwe,  a  szyfrowanie 

jest opcjonalne.

2.3.2 Nadawanie rozsiewcze 

Pod  względem  funkcjonalności  nadawanie  rozsiewcze  jest  podobne  do  rozmowy 

grupowej,  z  tą  różnica,  że  rozmowa odbywa  się  w jednym kierunku.  Nadawcą  może 

być użytkownik sieci lub dyspozytor. Wymagania do sieci  są podobne jak w przypadku 

rozmów grupowych.

2.3.3 Ustalanie wielopoziomowych priorytetów oraz możliwość wywłaszczenia kanału

W systemie GSM ASCI przewidziano 7 poziomów priorytetów. Dwa najwyższe poziomy 

zarezerwowane  są  dla  wewnętrznego  użycia  w  sieci  (  np.  dla  specyficznych  połączeń 

rozsiewczych) i są dostępne jedynie w jednym obszarze centralowym MSC.  Implementacja 

tej usługi w systemie GSM wymaga zmian właściwości i parametrów w MS, stacji bazowej 

BTS, sterowniku stacji bazowej i centrali MSC.
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3.Analiza potrzeb łączności wybranych grup 
użytkowników

Wybór systemu profesjonalnej łączności radiowej w dużej mierze powinien zależeć od 

jego  zdolności  do  dopasowania  się  do  wymagań  stawianych  przez  określona  grupę 

użytkowników w najbardziej ekonomiczny sposób. 

W danym rozdziale  przedstawione  zostały typowe wymagania  do systemów łączności 

wynikające z określonej działalności różnych grup użytkowników. 

3.1 Służby bezpieczeństwa publicznego 

Ze względu na specyfikę działań służb bezpieczeństwa publicznego, która wymaga częstej 

komunikacji miedzy sobą takich organizacji jak policja, straż pożarna czy służba pogotowia, 

w  ideale  powinien  istnieć  jedyny  system  łączności  dla  wszystkich  tych  organizacji, 

spełniający wymagania organizacji bezpieczeństwa publicznego jako całości.

33



Cyfrowe systemy trankingowe – analiza porównawcza

W  wielu  krajach  europejskich  służby  bezpieczeństwa  publicznego  wciąż  używają 

przestarzałych analogowych systemów komunikacji radiowej. Systemy te często mają jedynie 

pokrycie  lokalne  i  komunikacja  z  innymi  obszarami  oraz  z  innymi  organizacjami  jest 

utrudniona. Dodatkowe problemy sprawia brak uwierzytelniania terminali  radiowych, brak 

szyfrowania  transmisji,  niska prędkość  przesyłania  danych  itp.  Dlatego większość  krajów 

zdecydowała, że konieczne jest przejście na nowoczesną technologię cyfrową.

W codziennej pracy organizacji pilnujących bezpieczeństwa publicznego od możliwości 

szybkiego i skutecznego porozumienia się ze współpracownikami oraz innymi organizacjami 

często zależeć może bezpieczeństwo, a nawet życie wielu osób. Z tego względu przy wyborze 

systemu łączności radiowej na potrzeby PSS (Public Safety and Security) ważniejsze jest jak 

najlepsze zaspokojenie  potrzeb telekomunikacyjnych danych użytkowników, a nie aspekty 

ekonomiczne,  które  jednakże nie  mogą zostać zupełnie  pominięte.  Wymagana jest  przede 

wszystkim  wysoka  niezawodność  i  elastyczność  sytemu,  możliwość  pracy  w  trudnych 

warunkach.

3.1.1 Wymagana funkcjonalność

 Rozmowa  grupowa:  Komunikacja  typu  punkt-wielopunkt  w  trybie  pół-dupleksu. 

Tylko  jeden  członek  grupy  może  mówić  w  danej  chwili.  W  komunikacji  służb 

bezpieczeństwa rozmowy grupowe stanowią około 80 % całego ruchu w systemie.

o Push-to-talk: w odróżnieniu od telefonii publicznej, w komunikacji grupowej 

jednostek  PSS użytkownicy  mają  wybrana  aktywna  grupę  przez  cały  czas. 

Użytkownik  słyszy  przebieg  rozmowy,  i  w  przypadku  potrzeby  oddania 

komunikatu potrzebne jest naciśniecie przycisku PTT (push-to-talk).

o Dynamiczne  tworzenie  grup:  Wymagana  jest  możliwość  tworzenia 

tymczasowych  grup.  Na  przykład  jeżeli  kilka  policjantów  mają  potrzebę 

komunikacji  z  kilkoma  przedstawicielami  pogotowia  podczas  określonego 

incydentu,  dyspozytor  ma  możliwość  przydzielenia  dla  nich  nowego 

tymczasowego  numeru  grupy.  Co  jest  niezbędne  dla  szybkiej  i  łatwej 

komunikacji miedzy różnymi organizacjami. 

o Spóźnione  zgłoszenie  (Late  Entry):  Powinna  istnieć  możliwość  wejścia 

nowego użytkownika do trwającej rozmowy grupowej.

o Skanowanie i skanowanie priorytetowe:  Użytkownik może należeć do kilku 

grup naraz.  Jednakże w danej chwili  aktywna może być  tylko jedna grupa. 
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Skanowanie  priorytetowe  pozwala  na  nadanie  różnych  priorytetów  różnym 

grupom. Oznacza to, że jeżeli wybrana grupa ma niższy priorytet, a  w grupie 

o wyższym priorytecie trwa rozmowa, może nastąpić przełączenie się na grupę 

o wyższym priorytecie. 

o Krótkie wiadomości i statuty:  Powinna istnieć możliwość przesyłania krótkich 

wiadomości  tekstowych  jednocześnie  do  wszystkich  członków  grupy. 

Wysyłane mogą być zarówno przez dyspozytora jak i przez stacje ruchomą. 

Przesyłanie  statutów  polega  na  przesyłaniu  krótkich  numerów,  które  są 

tłumaczone przez terminal na tekst informacyjny.

 Zamknięte  grupy  użytkowników:  Należąc  do  określonej  organizacji  (np.  policja), 

każdy użytkownik  w zależności   od swoich  uprawnień  może komunikować się  ze 

swoja, lub też z grupami w innych organizacjach.  Zamknięte  grupy użytkowników 

pozwalają  na  utworzenie  prawdziwie  wielo-agencyjnej  sieci.  Dzielenie  się  siecią 

miedzy  organizacjami  pozwala  nie  tylko  na  skuteczną  komunikacje  z  innymi 

organizacjami,  ale  również  na  bardziej  efektywne  wykorzystywanie  zasobów 

radiowych.

 Połączenia  priorytetowe:  Możliwość  nadawania  różnych  priorytetów  dla  różnych 

użytkowników, organizacji lub typów połączeń.

 Wywłaszczenie: W przypadku połączeń nadzwyczajnych wymagane jest zapewnienie 

natychmiastowego  przydzielenia  zasobów  radiowych,  i  w  przypadku  zajętości 

wszystkich kanałów inne połączenie o niższym priorytecie musi być rozłączane.

 Tryb  awaryjny  stacji  bazowej  (fallback):  W przypadku  utraty  kontaktu  z  centralą, 

stacja bazowa ma możliwość pracy w tzw. trybie fallback, umożliwiając komunikacje 

w zasięgu danej stacji.

 Tryb  bezpośredni  (Direct  Mode):  Jeżeli  stacja  znajduje  się  poza  zasięgiem 

infrastruktury sieciowej, możliwa jest komunikacja bezpośrednio z innym terminalem 

bez udziału stacji bazowej. Ten tryb komunikacji jest niezbędny np. w tunelach, pod 

ziemia lub w przypadku kompletnego uszkodzenia stacji bazowej.

3.1.2 Wymagane bezpieczeństwo

 Uwierzytelnianie:  Sieć powinna przeprowadzać proces uwierzytelniania terminali 

podczas  rejestracji  aby  uniemożliwić  podłączenie  się  nie  chcianych 
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użytkowników.  W  podobny  sposób  terminale  powinny  uwierzytelniać  stacje 

bazowe  w  celu  uniknięcia  rejestracji  do  fałszywej  komórki.  Kodowanie  i 

dekodowanie odbywa się w terminalu użytkownika i w stacji bazowej.

  Kodowanie interfejsu radiowego (Air interface encryption – AIE): Chroni przed 

śledzeniem oraz podsłuchem w kanale  radiowym. Kodowana powinna być cała 

przesyłana informacja sygnalizacyjna, włączając ID użytkownika, oraz mowa.

 Kodowanie  end-to-end  (e2ee):  Dla  niektórych  organizacji  konieczne  musi  być 

kodowanie  mowy  na  wskroś  całej  infrastruktury  sieciowej.  Kodowanie  i 

dekodowanie odbywa się w punktach końcowych ścieżki komunikacji. E2ee nie 

zajmuje  się  kodowaniem sygnalizacji,  w ten sposób AIE i  e2ee  SA raczej  dla 

siebie uzupełnieniem.

 Dynamiczne  klucze:  Kodowanie  i  dekodowanie  danych  wymaga  kluczy,  które 

mogą  być  statyczne  lub  dynamiczne.  Statyczne  klucze  muszą  być  zmieniane 

ręcznie, i często potrzebują przeprogramowywania terminala. Dynamiczne klucze 

zmieniane  są  często  podczas  procesu  roamingu.  Kodowanie  przy  użyciu 

dynamicznych kluczy jest bardziej bezpiecznym rozwiązaniem, gdyż stare klucze 

nie są używane ponownie i nieautoryzowane dekodowanie jest utrudnione.

Wymagania  co  do bezpieczeństwa  transmisji  mogą  się  różnić  w zależności  od 

specyfiki pracy danej grupy. Dla przykładu praca straży pożarnej zwyczaj nie wymaga 

kodowania mowy, ale w przypadku policji jest to niezbędne.

 3.2 Transport publiczny

Zbudowanie nowoczesnego systemu łączności na potrzeby transportu publicznego ma 

na  celu  przede  wszystkim  usprawnienie  komunikacji  miedzy  pojazdem  a  stacja  kontroli 

pojazdów, bardziej efektywne wykorzystywanie dostępnej floty pojazdów, ale również lepszą 

reakcję w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych, zapewniając wystarczający poziom 

bezpieczeństwa dla pasażerów. 

3.2.1 Linie kolejowe dużej prędkości

3.2.1.1  Automatyczna kontrola pociągów (ATC)

Jednym  z  zastosowań  systemu  łączności  na  potrzeby  kolei  jest  transmisja 

informacji pobieranej z komputera ATC znajdującego się w pociągu, która zawiera dane na 

temat  lokalizacji  pociągu,  jego  prędkości,  ilości  wagonów  itp.  do  centralnego  bloku 
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radiowego.  Dany blok analizuje te informacje porównując je z informacjami przesyłanymi z 

innych  pociągów  w  określonym  obszarze  i  w  odpowiedzi  transmituje  niezbędne  profile 

prędkości do każdego pociągu. Rozwiązanie takie redukuje średni niezbędny dystans miedzy 

pociągami  na  pojedynczych  torach,  co  wpływa  na  bardziej  optymalne  użycie  torów  i 

minimalizacje opóźnień pociągów.

3.2.1.2 Zdalna kontrola 

Zastosowania  zdalnej  kontroli  są  różnorodne:  sterowanie  zwrotnicami,  zdalne 

sterowanie dźwigami i bramami, zdalne przygotowanie pociągów. Wymaganiem do systemu 

radiowego  jest  szybkie  nawiązywanie  połączenia  między  sprzętem  kontrolującym  a 

kontrolowanym.  Szybkość  zestawiania  połączenia  może  zależeć  od  poziomu  priorytetu 

nadanego danemu urządzeniu( do 1 sekundy w przypadku zdalnego sterowania lokomotywą i 

do 5 sekund dla urządzeń o najniższym priorytecie). 

Wymagany zasięg systemu do kontroli zdalnej jest stosunkowo niewielki (1-2 km) 

i dotyczy głownie stacji kolejowych. Jednakże jakość pokrycia radiowego i jego dostępność 

musi być wysoka. 

3.2.1.3 Komunikacja głosowa

 Komunikacja stacji kontroli pociągów z maszynista

Główna funkcją kolejowego systemu radiowego jest komunikacja stacji  kontroli 

pociągów  z   maszynista  pociągu.  Ponadto  powinna  istnieć  możliwość  wielokierunkowej 

transmisji z jednego pociągu do wielu ruchomych lub stałych użytkowników, oraz ze stacji 

kontroli pociągów do wielu pociągów jednocześnie. W sytuacjach wyjątkowych zestawienie 

tych połączeń powinno trwać nie więcej 1 sekundy i musi być zestawione nawet kosztem 

rozłączenia istniejącego połączenia.

 Komunikacja grupowa w obszarze sytuacji nadzwyczajnej

Organizacja kolejowa w sytuacjach nadzwyczajnych musi mieć możliwość dotarcia 

do wszystkich  pociągów, funkcji  pociągów i  funkcji  kolejowych  w określonym obszarze, 

poprzez transmisję rozsiewcą wewnątrz komórek tworzących obszar sytuacji nadzwyczajnej. 

Użytkownicy wchodzące do danego obszaru będą dołączani  do połączenia,  a wychodzący 

rozłączani. Możliwość komunikacji w drugą stronę odbywa się poprzez naciśnięcie przycisku 

PTT.
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 Komunikacja zespołów manewrowych

Członkowie zespołów manewrowych powinni mieć możliwość przynależności do 

kilku  grup  rozmownych  naraz  (naraz  możliwe  jest  połączenie  tylko  do  jednej  grupy). 

Rozmowa grupowa odbywa się w trybie pół dupleksu, typowy czas trwania połączenia jest 

krótki, użytkownicy wymieniają jedynie krótkie zdania.

Dodatkowe  wymagania  są  do  stacji  ruchomych,  które  powinny  być 

wstrząsoodporne.

 Komunikacja miedzy maszynistami

Potrzebna jest możliwość komunikacji między dwoma maszynistami i ewentualne 

możliwość dołączenia trzeciego uczestnika rozmowy.

3.2.1.4 Usługi dla pasażerów 

Do zadań systemu radiowego używanego przez organizacje kolejowe w przyszłości 

należeć będzie świadczenie usług, które nie są niezbędne z punktu widzenia funkcjonowania 

kolei, lecz  służyć będą zwiększeniu komfortu pasażerów.  Przykładem może być możliwość 

elektronicznego  zakupu  biletów.  W  celu  zmniejszenia  kosztów  utrzymania  personelu 

sprzedającego bilety,  zadanie  to  mogą pełnić  stacjonarne urządzenia,  które  drogą radiową 

pobierać będą dane odnośnie aktualnej ceny biletów, które mogą być opłacane elektronicznie. 

Zasilane przy pomocy baterii słonecznych, urządzenia te mogą być umieszczone w każdym 

potrzebnym miejscu bez konieczności dociągania jakiegokolwiek okablowania.  

Innym przykładem usług dla pasażerów jest informacja o przeliczonym, w oparciu 

o aktualne informacje, rozkładzie jazdy, który korzystając z możliwości radiowej transmisji 

danych jest przesyłany do pociągów.

3.2.2 Środki komunikacji miejskiej

3.2.2.1 Komunikacja głosowa

Z analizy potrzeb łączności telekomunikacyjnej przykładowego zakładu komunikacji 

miejskiej wynika, że  podstawowym typem połączeń stosowanych w systemie są połączenia 

grupowe (typu jeden do wszystkich), w których jeden abonent transmituje a wielu abonentów, 

należących  do  tej  samej  grupy,  słucha.  Wszystkie  połączenia  pomiędzy  pojazdami  a 

38



Cyfrowe systemy trankingowe – analiza porównawcza

dyspozytornią mogą być realizowane w zakresie przykładowo dwóch grup użytkowników, 

osobno dla pojazdów autobusowych i tramwajowych. 

Dyspozytor powinien mieć możliwość ustalania uprawnień dla różnych użytkowników 

dotyczących możliwości nawiązywania określonych typów połączeń, np. do publicznej sieci 

telefonicznej  itp.  Niektóre  organizacje,  jak  w  przypadku  Wrocławskiego  Zakładu 

Komunikacji  Miejskiej,  na  przykład  wymagają,  by  kierowca  lub  motorniczy  mógł 

indywidualnie porozumieć się jedynie z dyspozytorem. Ma to na celu likwidację możliwości 

indywidualnego porozumiewania się pomiędzy pojazdami,  również przy pomocy SDS-ów. 

Rozwiązanie  takie  umożliwia  dyspozytorowi  kontrolującemu  pracę  poszczególnego  typu 

pojazdów na mieście prowadzenie stałego nasłuchu prowadzonych rozmów. W przeciwnym 

przypadku  prowadzący  pojazdy  mogliby  informować  się  nawzajem  np.  o  prowadzonych 

akcjach kontrolnych, itd. 

Wymagana  jest  możliwość  dynamicznego  tworzenia  tymczasowych  grup,  co  jest 

niezbędne  np.  gdy  w  wyniku  wypadku  jest  zablokowana  określona  linia  tramwajowa. 

Dyspozytor w takim przypadku może powiadomić o tym tylko tych kierowców tramwajów, 

których droga w wyniku wypadku może być zablokowana.

W  przypadku  budowy  nowego  systemu  trankingowego  na  potrzeby  komunikacji 

miejskiej,   pozostałe nie używane grupy rozmówne,  mogą służyć do porozumiewania się 

służb ratowniczych w tym pogotowi technicznych i dźwigowych oraz pojazdów związanych 

bezpośrednio z dyspozytornią. 

3.2.2.2 Usługi związane z transmisja danych

Oprócz  komunikacji  głosowej  transport  publiczny  wymaga  możliwości  przesyłania 

danych,  by  otrzymywać  instrukcje,  wysyłać  statuty(uprzednio  zdefiniowane  wiadomości 

tekstowe) i raporty.

Przesyłanie  danych  jest  również  konieczne  ze  względu na  konieczność  automatycznej 

lokalizacji  pojazdów  (Automatic  Vehicle  Location-  AVL).  Terminal  nieustannie  wysyła 

informacje o swojej lokalizacji, aktualizując przy tym mapę w aplikacji dyspozytora. Daje to 

możliwość łatwiejszego kierowania ruchem pojazdów oraz tworzenie dynamicznego rozkładu 

jazdy.  Dyspozytor  za  pomocą  specjalnego  narzędzia  może  przeprowadzić  symulację 

zaplanowanego ruchu, która wskazuje na krytyczne dla ruchu punkty i możliwe opóźnienia. 
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Informacje te mogą być przesyłane również do pasażerów i wyświetlane w pojazdach i na 

przystankach. 

Transmisja małych ilości danych pozwala na wprowadzenie biletu elektronicznego, przy 

czym transakcja może być przeprowadzana na serwerze a nie w kasowniku.

Inne  zastosowania  transmisji  danych  to:  przesyłanie  nagranych  komunikatów  dla 

pasażerów  do  autobusów,  lub  monitorowanie  pojazdów  i  przeprowadzenie  analizy 

szczegółów  podróży,  w  tym  prędkości,  ilości  pasażerów  oraz  trasy,  co  daje  możliwość 

zbierania  danych  statystycznych  każdej  podróży  oraz  późniejszego  polepszenia  poziomu 

świadczonych usług na ich podstawie.

Z  analizy  wybranych  usług  przesyłania  danych  w  łączności  komunikacji  miejskiej 

wynika,  że  obecnie  oraz  w najbliższej  przyszłości  komunikacja  miejska  nie  ma  potrzeby 

posiadania  systemu  pozwalającego  na  szybka  transmisję  danych,  gdyż  każda  z  wyżej 

wymienionych usług wymaga jedynie transmisji małych ilości danych.

3.2.2.3 Wymagane bezpieczeństwo.

Rozmowy przeprowadzane  przez  służby komunikacji  miejskiej  rzadko stanowią 

jakikolwiek  interes  dla  ewentualnych  włamywaczy  do  systemu  i  wymagania  do 

bezpieczeństwa  transmisji  głosu  i  danych  nie  są  tak  wysokie  jak  w  przypadku  służb 

bezpieczeństwa.  W  związku  z  tym  mało  prawdopodobna  jest  konieczność  obecności  w 

radiotelefonie  szyfrowania  typu  end-to-end,  szyfrowanie  interfejsu  radiowego  w  tym 

przypadku jest w zupełności wystarczające.

Jednakże, kierowcy oraz pasażerowie czasem mogą być zmuszeni  stawiać czoła 

sytuacjom nadzwyczajnym, takim jak wypadki drogowe czy działalność kryminalna. W takim 

przypadku wymagana jest obecność połączenia typu Emergency Call. Po naciśnięciu przez 

kierowcę  specjalnego  przycisku,  dyspozytor  powinien  być  natychmiast  powiadomiony  o 

zaistniałej sytuacji zagrożenia.

3.3 Lotnisko

Duże  lotniska  międzynarodowe,  obsługujące  co  dzień  setki  lotów  i  tysiące 

pasażerów,  uważa się za jedne z najbardziej dynamicznych miejsc pracy. W związku z tym 

potrzeba łączności na lotnisku jest duża i porównywalna jest do  potrzeb małego miasta.

3.3.1 Pojemność systemu
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Mimo iż wymagania stawiane co do zasięgu systemu nie są wielkie -  musi istnieć 

pokrycie jedynie na terenie lotniska (również wewnątrz budynków) i przyległych terenów, 

system charakteryzować się musi dużą pojemnością. Uwarunkowane jest to tym, że na terenie 

dużego lotniska  funkcjonować mogą  setki  a  nawet  tysiące  użytkowników,  należących  do 

różnych organizacji jak firmy sprzątające lub cateringowe, lub pełniących różne funkcje takie 

jak  utrzymanie  linii  lotniczych,  załadunek  bagażu,  ochrona,  usługi  dla  pasażerów itd.  Ze 

względu  na  częsta  konieczność  efektywnej  współpracy  miedzy  różnymi  użytkownikami 

wymagany  jest  jedyny  system  łączności,  z  możliwością  utworzenia  zamkniętych  grup 

użytkowników.

3.3.2 Funkcjonalność systemu

Jedną  z  najbardziej  pożądanych  funkcjonalności  jest  możliwość  dynamicznego 

tworzenia  tymczasowych  grup  rozmównych  w  celu  efektywnej  obsługi  lotów.  W proces 

przygotowania  lotu  zaangażowane  są  użytkownicy  pełniące  różne  funkcje  takie  jak 

dostarczenie  paliwa,  serwis  techniczny,  catering,  sprzątanie  itd.,  którzy  jednak potrzebują 

komunikacji  między sobą w celu  koordynacji  swoich działań.  Grupy mogą być  tworzone 

osobno dla obsługi pojedynczych numerów lotu. 

Ze względu na duża przewagę rozmów grupowych nad indywidualnymi  system 

może posiadać możliwość pracy jedynie w trybie  pół dupleksu.

Niezbędna  jest  obecność  kilku  stanowisk  dyspozytorskich,  pozwalających  na 

zarządzanie personelem pełniącym różne funkcje.

Również  tryb  bezpośredni  (DMO)  i  tryb  awaryjnej  pracy  stacji  bazowej   jest 

niezbędny na wypadek sytuacji awarii infrastruktury sieci, gdyż brak komunikacji  na lotnisku 

może być bardzo niebezpieczny.

3.3.3 Wymagane bezpieczeństwo 

Ze  względu  na  duże  zagrożenie  atakami  terrorystycznymi,  zapewnienie 

bezpieczeństwa komunikacji  jest kluczowe w przypadku lotniska. Wymagania stawiane co 

do bezpieczeństwa systemów łączności  są zbliżone  do wymagań stawianych  przez  służby 

bezpieczeństwa publicznego.
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4. Analiza wybranych aspektów rozpatrywanych systemów

4.1 Technika wielodostępu

Jednym  z najbardziej istotnych wymagań stawianych nowoczesnym systemom PMR 

jest efektywne wykorzystywanie ograniczonych zasobów radiowych, przeznaczonych na cele 

profesjonalnej  łączności  radiowej.  Efektywność  widmowa  oznacza  zdolność  systemu  do 

obsługi większej ilości użytkowników w danym przedziale pasma radiowego. 
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Rys. 8 Efektywność widmowa [14]

Ze wszystkich omawianych systemów, europejski standard TETRA charakteryzuje się 

najbardziej  efektywnym wykorzystaniem pasma radiowego. Dzięki  zastosowaniu  techniki 

TDMA (Time  Division  Multiple  Access)  oraz  wydajnej  modulacji  p/4-DQPSK uzyskano 

możliwość utworzenia dwukrotnie większej ilości kanałów niż w przypadku systemu P25 lub 

systemu GSM w tym samym paśmie częstotliwości (rys. 8). W ten sposób system TETRA, 

oparty na technice wielodostępu czasowego, wydaje się być lepszym wyborem dla terenów o 

gęstym zaludnieniu i o dużym natężeniu ruchowym. Planowane wprowadzenie na rynek 2 

fazy  standardu  P25 również  przewiduje  wykorzystywanie  techniki  TDMA,  jednakże  data 

wejścia w życie fazy 2 nie jest znana.

 Ponadto, ze względu na impulsowy charakter nadawania i odbioru (istnieją przerwy 

miedzy  szczelinami  czasowymi  w  których  odbywa  się  transmisja)  urządzenia  TDMA 

charakteryzują  się stosunkowo mniejszym poborem mocy niż  systemy FDMA (Frequency 

Division Multiple Access).  Dłuższy czas życia baterii w terminale jest jednym z istotnych 

wymagań stawianych przez użytkowników PMR. 

Jednakże  technika  wielodostępu  TDMA  ma  również  wady,  i  bardziej  efektywne 

wykorzystanie widma w danym przypadku okupione zostało większym poziomem złożoności 

sprzętu.  Ponadto  konieczność  synchronizacji  odbiornika  z  nadajnikiem  korzystających  z 
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techniki TDMA prowadzi do mniejszej odporności danych systemów na szum wynikający z 

propagacji wielodrogowej i wpływa na maksymalny zasięg łączności.

4.2 Zasięg radiowy

Bardzo duży wpływ na koszt całego systemu ma ilość stacji bazowych. Zależy ona od 

zasięgów (pokrycia radiowego) poszczególnych nadajników. 

Teoretyczna  wartość  zasięgu  systemów  TDMA  jest  mniejsza  niż  systemów 

korzystających  z  FDMA.  Znajduje  to  potwierdzenie  również  w  testach  praktycznych 

systemów TETRA i P25 które zostały przeprowadzone przez firmę TELE-COM w okolicach 

Gorzowa wielkopolskiego. Celem testów było ustalenie i porównanie rzeczywistych zasięgów 

cyfrowych systemów trankingowych P.25 i TETRA oraz systemu analogowego DIGICOM 7.

Testy terenowe polegały na próbie nawiązania połączenia za pomocą stacji bazowej i 

subiektywnej ocenie jakościowej zarówno w samochodzie, jak i na stacji bazowej. Były to 

więc  testy  statyczne,  podczas  których  wybierano  punkty  testowe  na  istniejących  drogach 

wokół miasta i na ulicach w Gorzowie. Przeprowadzono też pomiary  dynamiczne  w czasie 

jazdy.  Łączność  była  prowadzona  z  terminalami  zainstalowanymi  w  siedzibie  ENEA  O. 

Gorzów. 

W czasie jazdy przeprowadzono testy łączności za pomocą wszystkich systemów. Do 

pomiarów  wybierano  punkty  o  różnym pokryciu  terenu  (las,  teren  otwarty,  zabudowany, 

płaski lub pofałdowany, miasto).

Wyniki pomiarów przedstawione zostały na rysunkach 9 i 10.  Kontur szary oznacza 

symulowany zasięg systemów analogowych DIGICOM 7 opartych na protokole MPT1327. 

Czerwone punkty na rysunku 9 oznaczają łączność na poziomie jakości dźwięku ocenianego 

jako czytelny bez większych trudności,  na rysunku 10 są to punkty w których uzyskiwało się 

zasięg, lecz jakość transmitowanego głosu określana była jako czytelna z trudnościami oraz 

pojawiały  się  zaniki  łączności.  W tej  sytuacji  się  udawało  się   przeprowadzić  skuteczne 

połączenie, choć komfort pracy był przy tym mniejszy.

Punkty szare na rysunkach oznaczają brak łączności.
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a. b.

Rys 9. Porównanie ocenionego zasięgu dla systemu TETRA (a) i Systemu P25 (b)
z zasięgiem odniesienia obliczonym dla systemu DIGICOM 7 dla jakości dźwięku ocenianego 
jako czytelny bez żadnych trudności [16]

a. TETRA b. P25

Rys 10. Porównanie ocenionego zasięgu dla systemu TETRA (a) i Systemu P25 (b)
z zasięgiem odniesienia obliczonym dla systemu DIGICOM 7 dla jakości dźwięku ocenianego 
jako czytelny z trudnościami [16]

Bezpośrednie  porównanie  zasięgów  obu  systemów  cyfrowych  wypada  na  korzyść 

systemu P25. Zasięgi radiowe dla tego systemu są porównywalne z systemem analogowym 

DIGICOM 7, a czasem nieco większe. Pod uwagę trzeba wziąć fakt, że oba systemy cyfrowe 

(TETRA i P25) pracowały z mocami nadajników stacji bazowej o ok. 1,5 dB mniejszymi od 

mocy nadajników systemu DIGICOM 7.

Na rysunku 11 przedstawione zostały zasięgi szacunkowe dla systemów TETRA, P25 

oraz DIGICOM 7.
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Rys.  11 Porównanie szacunkowych zasięgów systemów przy jakości głosu określanej  jako 

czytelna. [16]

W wielu miejscach, gdzie wystąpiła asymetria łączności w systemie TETRA, można 

było nawiązać dobrą łączność w systemie P.25 z mocą 4 W, a w kilku przypadkach nawet 1 

W (do tego czasem bez dołączania anteny samochodowej do terminala przenośnego).

Stwierdzono  wyraźnie  większą  wrażliwość  systemu  TETRA  na  trudne  warunki 

propagacyjne, spowodowane lasem lub wzgórzami.

W miejscach, gdzie istniała dobra łączność w systemie TETRA, jakość dźwięku w 

tym systemie była najwyższa ze wszystkich badanych systemów. Zniekształcenia w systemie 

P.25 są charakterystyczne dla cyfrowych systemów wokoderowych („cyborgizacja” dźwięku, 

skutkująca brakiem możliwości identyfikacji operatora) i silniejsze niż dla TETRY. Mimo to 

korespondencja w systemie P.25 jest zrozumiała i czytelna.

W  systemie  TETRA  tzw.  efekt  progowy,  charakterystyczny  dla  systemów 

cyfrowych  (nagłe  przerwanie  transmisji  o  dobrej  jakości  po  przekroczeniu  pewnego 

progowego poziomu sygnału), jest bardziej widoczny niż w systemie P.25. w systemie P.25 

następuje stopniowe pogarszanie się jakości dźwięku, podobne do typowego dla systemów 

analogowych.

W  trudniejszych  warunkach  propagacyjnych  zauważono  dość  duże  opóźnienie 

odpowiedzi  terminali  w  systemie  TETRA.  w  trakcie  rozmowy  w  tym  systemie  po 

zakończeniu słuchania korespondenta należy nacisnąć na przycisk PTT mikrofonu i odczekać 

na  potwierdzający  sygnał  akustyczny,  zanim  rozpocznie  się  rozmowę  (odpowiedź).  Przy 

silnym  sygnale  radiowym  czas  od  naciśnięcia  przycisku  PTT  do  usłyszenia  sygnału 

akustycznego jest pomijalnie mały, w trudnych warunkach rośnie nawet do ok. 5 s. Powoduje 

to kłopoty w prowadzeniu rozmowy, gdyż nie wiadomo, czy rozmówca po drugiej stronie nas 

słyszy, czy nie dociera do nas jego sygnał, czy też czeka na sygnał akustyczny, aby rozpocząć 
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mówienie.  W  sytuacji  konieczności  wymiany  krótkich  komunikatów,  podczas  np.  akcji 

usuwania awarii, ta cecha może okazać się wysoce niepożądana.

Próby  w  czasie  jazdy  wykazały  większą  odporność  systemu  P.25  na  zjawisko 

wielodrogowości i  zaniki  sygnału wywołane tłumieniem przy wjeździe  np.  do lasu lub w 

teren  zabudowany.  Często  pojawiała  się  asymetria  łączności  w  TETRA,  jednak  podczas 

sprawdzenia za pomocą terminala przenośnego P.25 o mocy 4 lub 1 W zwykle okazywało się, 

że można w tym drugim systemie nawiązać łączność bez kłopotów. 

Jako wnioski końcowe z przeprowadzonych testów stwierdza się, że pod względem 

uzyskiwanych zasięgów i braku „dziur” w miejscach wewnątrz konturu zasięgu granicznego 

system P.25  miał  zauważalną  przewagę  nad  systemem  TETRA.  Jednakże  pod  względem 

jakości mowy system TETRA górował nad systemem P25

4.3 Tryb prowadzenia rozmowy

Podobnie jak w systemie GSM, TETRA daje możliwość przeprowadzenia rozmów 

w trybie pełnego dupleksu. Jest to wygodniejsza i bardziej naturalna forma rozmowy,  jednak 

zdaniem wielu ekspertów nie jest niezbędna w typowych dla użytkowników profesjonalnych 

systemów łączności sytuacjach, gdzie rozmowa jest przeprowadzana w postaci dialogu lub 

monologu i  50% czasu transmisji  sygnału  nie jest  niezbędna.  W przypadku korzystania  z 

połączenia do sieci telefonicznej pełny dupleks jest konieczny.

4.4 Transmisja danych i krótkich wiadomości

Na dzień dzisiejszy podstawowym rodzajem komunikacji w systemach PMR jest 

komunikacja  głosowa.  Jednakże  w celu  zwiększenia  efektywności  działania,  użytkownicy 

systemów  profesjonalnej  łączności  radiowej  zwracają  coraz  większa  uwagę  na  korzyści 

płynące z możliwości transmisji danych w systemie.

Rozpatrywane  standardy  różnią  się  pod  względem  oferowanych  możliwości 

transmisji  danych.  System  P25  umożliwia  maksymalną  prędkość  7,2  kb/s  (4,8  kb/s  po 

korekcji  błędów).  Ze  względu  na  ograniczoną  przepływność,  efektywne  zastosowanie 

transmisji danych ograniczone jest do aplikacji, które nie wymagają przesyłania szybko dużej 

ilości  danych.  Przykładowe  aplikacje  które  mogą  skorzystać  z  transmisji  danych  to  np. 

przesyłanie: stałych obrazów o małej rozdzielczości, małych plików, wiadomości tekstowych, 

statutów,  sczytywanie  danych  pomiarowych,  zdalne  sterowanie  urządzeniami,  przesyłanie 

danych z GPS. Dodatkowo protokół P25CAI oprócz pakietowej transmisji danych umożliwia 
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przesyłanie  wolnych  danych  (88bit/s)  w  dedykowanej  sub-ramce  w  trakcie  transmisji 

strumienia  głosu.  Wykorzystanie  tej  drogi  transmisji  może  być  także  rozważane  do 

zastosowań praktycznych.

Możliwości  systemu TETRA pod względem transmisji  danych są większe,  i  po 

połączeniu  4  szczelin  czasowych  wynosi  do  28,8kb/s  bez  protekcji  co  jest  czterokrotnie 

szybciej niż w przypadku P25 . Zajmując 2 szczeliny czasowe, czyli pasmo odpowiadające 

kanałowi  12,5  kHz  w systemie  P25,  osiągana  jest  dwa razy  większa  przepływność,  a  to 

oznacza dwa razy mniejszy czas zajętości kanału przy przesyłaniu tej samej ilości informacji.

Dodatkowo w systemie TETRA możliwy jest zarówno przydział jednej lub kilku 

osobnych szczelin do transmisji danych lub nadawanie głosu i danych po kolei, w tej samej 

szczelinie, przy czym głos traktowany jest priorytetowo.

System GSM w oparciu o pakietową transmisję GPRS czy EDGE oferuje najlepsze 

możliwości  transmisji  danych,  maksymalnie  do  384  kb/s,  dając  możliwość  szybkiego 

przesyłania  dużych  ilości  danych,  takich  jak  np.  wideo na  żywo z  miejsca  wypadku  itp. 

Jednakże  nie  ma  możliwości  przesyłania  SMS do  uczestników  rozmowy grupowej,  gdyż 

użytkownik odbierający nie może otrzymywać żadnej sygnalizacji podczas trwania rozmowy 

grupowej.  Dodatkowo  nie  jest  możliwe  rozsiewcze  wysyłanie  SMS  do  całej  grupy 

użytkowników naraz (w systemie GSM istnieje możliwość wysyłania  SMS do wszystkich 

użytkowników w danej komórce, co nie jest najlepszym rozwiązaniem w przypadku gdy na 

danym obszarze pracuje więcej niejedna grupa), zamiast tego system wysyła pojedyncze SMS 

po kolei, co może przeciążać kanał sygnalizacyjny podczas dużego obciążenia sieci. Problem 

ten nie istnieje W TETRA oraz w P25.

4.5 Funkcjonalność sieci

Funkcjonalność sieci odzwierciedla dostępność usług dla końcowego użytkownika 

włączając dyspozytora i ruchomych użytkowników.

4.5.1 Rozmiar grupy

Specyfikacje systemu TETRA nie określają maksymalnej wielkości grupy, zależna 

ona jest od dostawcy sprzętu. W przypadku Nokia SwMI ilość użytkowników radiowych w 

grupie jest  nieograniczona, a ilość dyspozytorów jest równa 30. GSM ASCI ogranicza ilość 

użytkowników w grupie  do 1024,  i  pozwala  na  obecność  do 5  dyspozytorów.   Pierwsze 

ograniczenie może mieć znaczące w przypadku nadawania rozsiewczego do użytkowników 
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wielkiej  organizacji.  Drugie  ograniczenie  jest  krytyczne  w  przypadku,  gdy  w  połączeniu 

uczestniczą członkowie wielu organizacji.   Komunikacja między organizacjami jest ważna 

zwłaszcza w przypadku dużych wypadków.

4.5.2 Dynamiczny przydział numerów grup

W wielu  sytuacjach  dyspozytor  musi  mieć  możliwość   łączenia  użytkowników 

ruchomych w tymczasowe grupy. Pozwala to na współpracę jednostek należących do różnych 

organizacji.  Zarówno P25 jak i system TETRA posiadają te możliwość.  W systemie GSM 

ASCI dana usługa jest niemożliwa. Rozwiązaniami tego ograniczenia mogą być:

 Zestaw kilku z góry zaprogramowanych grup

 Możliwa jest  kombinacja  grup różnych  organizacji  poprzez  mostek  konferencyjny. 

Limituje  to  ilość  dyspozytorów  z  powodu  maksymalnej  ilości  5  uczestników  w 

rozmowie konferencyjnej.

 Możliwe przeprogramowywanie karty SIM, zawierającej informacje o grupie poprzez 

SMS, co wydaje się być jedynym akceptowalnym przez końcowych użytkowników 

rozwiązaniem.

4.5.3 Priorytety połączeń

Ustalanie priorytetów rozmów jest możliwe zarówno w systemie TETRA, P25 jak i 

GSM ASCI. Różnica polega na tym,  że w GSM ASCI priorytety są skojarzone jedynie z 

użytkownikami,  natomiast  w TETRA priorytety mogą być  nadawane również grupom,  co 

prowadzi do większej elastyczności.

Jednakże główną różnicą jest brak kolejkowania priorytetowego podczas rozmowy 

grupowej  i  w  momencie  naciśnięcia  przycisku  PTT  możliwość  nadawania  uzyskuje 

użytkownik, który pierwszy wystąpił z zapytaniem o tę możliwość. W niektórych sytuacjach 

kryzysowych niezbędne jest aby lider grupy mógł w każdym momencie przejąć możliwość 

nadawania, zmuszając innych do słuchania.

4.5.4 Skanowanie priorytetowe

System  GSM  ASCI  nie  posiada  możliwości  skanowania  priorytetowego.  Jeżeli 

użytkownik  jest  w trakcie  rozmowy grupowej,  nie  może  otrzymywać  żadnej  sygnalizacji. 

Ograniczenie to może być bardzo znaczące dla użytkowników służb bezpieczeństwa, gdzie 
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nawet gdy użytkownik jest w trakcie rozmowy grupowej istnieje możliwość przełączenia go 

na rozmowa z grupą o wyższym priorytecie.

4.5.5 Tryb bezpośredni (DMO) i awaryjny tryb pracy stacji bazowej (fallback)

W przypadku gdy użytkownicy ruchomi znajdują się poza zasięgiem, zarówno w 

systemie  TETRA  jak  i  P25  istnieje  możliwość  komunikacji  między  użytkownikami  bez 

udziału  infrastruktury  sieciowej  w trybie  bezpośrednim (Direct  Mode).   Terminale  GSM 

ASCI nie mogą komunikować się bezpośrednio ze sobą. 

Stacje bazowe systemów TETRA i P25, w odróżnieniu od stacji GSM, wyposażone 

są  w  mechanizmy  zapewniające  samodzielną  prace  stacji  bazowej,  nawet  w  przypadku 

uszkodzenia połączenia stacji bazowej z resztą systemu. 

4.5.6 Czas nawiązywania połączenia 

Czas  nawiązywania  połączenia  wymagany  przez  użytkowników  PSS  nie  może 

przekraczać  0.5  sek.  Wymagania  te  spełniają  systemy  P25  (0,3  sekundy  dla  połączenia 

grupowego  w  jednej  komórce,  i  mniej  niż  0,5  sekundy  dla  połączeń  grupowych 

wielostrefowych) i TETRA ( około 0,3 sekundy). Dla nawiązywania połączeń grupowych w 

systemie GSM ASCI podaje się czas około 1 - 3 sekundy, i do 4,5 sekund w przypadku gdy w 

rozmowie uczestniczy dyspozytor. W  zasadzie możliwe jest zredukowanie czasu połączenia 

do około 1 s. Wymagało by to jednak dużych zmian w oprogramowaniu  i topologii części 

komutacyjno-sieciowej.  W  praktyce  jest  to  niewykonalne  dla  sieci  komercyjnych  ze 

względów  ekonomicznych.  Dlatego  w  GSM  ASCI  konieczny  jest  przydział  kanału 

rozmownego  na  cały  czas  trwania  połączenia  grupowego,  co  negatywnie  wpływa  na 

całkowita  pojemność  systemu  czyni  z  niego  rozwiązanie  o  bardzo  niskiej  efektywności 

wykorzystywania zasobów radiowych..

4.6 Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo  w sieci  jest  wymagane  przede  wszystkim  w organizacjach,  gdzie 

dostęp do treści  komunikacji  jest zastrzeżony,  co ma miejsce np. w przypadku policji.  W 

wielu innych  przypadkach,  takich  jak komunikacja  grupy straży pożarnej  czy łączność w 

transporcie miejskim, wymagania co do bezpieczeństwa są o wiele mniejsze i mogą być w 

zupełności zaspokojone przez system publicznej telefonii komórkowej GSM. 

50



Cyfrowe systemy trankingowe – analiza porównawcza

W systemie  GSM uwierzytelnianie  użytkowników odbywa się podczas zestawiania 

połączenia,  i  czasem  może  być  ominięte  na  rzecz  szybszego  zestawienia  połączenia 

grupowego.  Nie  są  uwierzytelniani  użytkownicy  słuchający,  biorące  udział  w  połączeniu 

grupowym, co oznacza, że każdy użytkownik mający zaprogramowane ID grupy w karcie 

SIM  ma  możliwość  odsłuchiwania  połączenia  grupowego.  Jest  to  do  zaakceptowania  w 

przypadku łączności w komunikacji  miejskiej,  ale stanowić może poważne zagrożenie  dla 

służb bezpieczeństwa publicznego takich jak policja. 

Uwierzytelnianie  w  sieciach  TETRA  i  P25  odbywa  się  podczas  rejestracji 

radiotelefonu w sieci, i zapewnia, że tylko radiotelefony posiadające właściwy klucz mogą 

korzystać z systemu.

Również  dystrybucja  kluczy droga radiową (OTAR) czyni  systemy TETRA i  P25 

bardziej bezpiecznym rozwiązaniem niż GSM ASCI.

Każdy  z  opisywanych  standardów  stosuje  szyfrowanie  interfejsu  radiowego  (Air 

Interface Encryption-AIE), co pozwala na szyfrowanie całej  przesyłanej informacji  w tym 

sygnalizacji  i  mowy.  Szyfrowana  jest  również  informacja  o  tożsamości  abonenta  co 

uniemożliwia śledzenie abonenta podążając za sygnalizacja w kanale kontrolnym. Stosowanie 

dłuższych kluczy szyfrowania w standardzie TETRA niż w przypadku GSM również należy 

uznać za bardziej bezpieczne.

Zarówno  TETRA  jak  i  P25  przewidują  implementację  w  terminalach  możliwości 

szyfrowania typu End-toEnd między końcowymi punktami komunikacji, ma to chronić przed 

podsłuchem w stacjach bazowych, na liniach transmisyjnych i przełącznikach. Rozwiązanie 

takie  wymaga  dynamicznego  przydzielania  kluczy  drogą  radiową,  klucz  musi  być  w 

posiadaniu  każdej  ze  stron  biorących  udział  w   komunikacji.  W  systemie  GSM  ASCI 

teoretycznie również istnieje możliwość szyfrowania e2ee, jednakże wymaga to utworzenia 

specjalnych terminali, które by były przystosowane do tego typu szyfrowania. Koszt takiego 

terminala  szacuje  się  na  około  3500  euro,  co  znacznie  przewyższa  cenę  radiotelefonów 

TETRA i P25 mających wbudowana funkcję e2ee.

4.7 Migracja z systemów analogowych

System  P25  został  opracowany   z  myślą  o  możliwości  płynnego  przejścia  do 

systemów  cyfrowych,  i  daje  możliwość  jednoczesnego  używania  istniejącego  sprzętu 

pracującego  np.  w  analogowym  systemie  MPT  1327  oraz  w  cyfrowym  systemie  P25, 

stopniowo przy tym pozbywając się urządzeń poprzedniej generacji. Terminale w standardzie 
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P25 posiadają możliwość pracy w dwóch trybach: analogowym FM i cyfrowym opartym na 

protokole P25. 

TETRA nie  posiada  takiej  możliwości,  co  sprawia  że  często  może  być  droższym 

rozwiązaniem, wymagającym większych jednorazowych nakładów w przypadku gdy w danej 

organizacji istnieje duża liczba analogowych urządzeń do łączności radiowej.
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Podsumowanie i wnioski

W wyniku przeprowadzenia porównania cyfrowych systemów trankingowych TETRA 

i  P25  można  stwierdzić,  że  obydwa  systemy  posiadają  wysoki  poziom bezpieczeństwa  i 

funkcjonalności w zupełności spełniając wymagania stawiane przez tak wymagającą grupę 

użytkowników jak służby bezpieczeństwa publicznego.  Jednakże opisane w pracy różnice 

między  systemami  w  niektórych  przypadkach  są  istotne  i  wpłynąć  mogą  na  przewagę 

któregoś z systemów w określonej sytuacji.

W sieciach o wysokiej  gęstości ruchu przypadającym na jeden ograniczony obszar 

zdecydowanym  faworytem  jest  system  TETRA,  charakteryzujący  się  najlepszym 

wykorzystywaniem dostępnego pasma częstotliwości, dwa razy bardziej efektywnym  niż w 

przypadku fazy pierwszego systemu P25 (faza 2, która może dorównać systemowi TETRA 

pod tym względem znajduję się w opracowaniu). Mimo, iż dla pełnego dupleksu używane są 

naraz dwa kanały fizyczne,  to w przypadku typowego dla  profesjonalnych  użytkowników 

trybu komunikacji - rozmowy grupowej, rozmowy przeprowadzane są w trybie pół dupleksu.

Ze  względu  na  bardziej  ekonomiczne  wykorzystywanie  zasobów  częstotliwości 

TETRA jest  najlepszym  rozwiązaniem w przypadku  dużego  lotniska  międzynarodowego, 

gdzie generowany ruch może być bardzo  intensywny w granicach jednego obszaru. Również 

w przypadku działań służb ratowniczych, czy straży pożarnej na miejscu dużych wypadków 

potrzebnych  jest  mniej  zasobów  radiowych  niezbędnych  do  dostarczenia  niezawodnej 

komunikacji i zmniejszenia czasu oczekiwania na wolny kanał.

W systemie  GSM ASCI  z  powodu  długiego  czasu  nawiązywania  połączenia  oraz 

wynikającej  z  tego  konieczności  rezerwowania  kanałów  użycie  zasobów  radiowych  jest 

nieefektywne.  Dodatkowo  w  przypadku  rozmowy  grupowej  wielo  obszarowej 

zarezerwowane muszą być kanały w każdym obszarze nawet jeśli w obszarach tych nie ma 

użytkowników należących do grupy. W przypadku pracy większej ilości grup użytkowników 

na jednym obszarze występować może przeciążenie  systemu i  konieczne jest  zwiększenie 

ilości  dostępnych  kanałów,  a co za tym idzie  również kosztów.  Konieczność stosowania 

otwartych kanałów w GSM ASCI na potrzeby szybszego zestawienia połączenia powoduje 

utratę zalety trankingu.

 W  przypadku  dużych  incydentów  dostawca  usług  GSM  musi  wybierać  miedzy 

zablokowaniem zwykłych  użytkowników,  zapewniając  wymaganą  pojemność  systemu  dla 

służb  ratowniczych,  a  inwestycją  w  dodatkową  pojemność  systemu.  W  związku  z  tym 
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wykorzystywanie systemów GSM ASCI na potrzeby komunikacji na dużych lotniskach, czy 

w przypadku działań ratowniczych jest utrudnione lub nawet niemożliwe.  

Charakteryzując się mniejszym zasięgiem niż  system P25 (co zostało potwierdzone w 

praktyce), budowa rozległych sieci TETRA o dużym zasięgu może okazać się o wiele droższa 

ze względu na konieczność użycia  większej liczby stacji bazowych niż w przypadku P25. 

System  P25  natomiast,  mając  zasięg  porównywalny  (a  czasem  większy)  niż  istniejące 

systemy analogowe, ma pod tym względem wyższość nad TETRA. Oprócz mniejszej ilości 

stacji bazowych niezbędnych do uzyskania pożądanego pokrycia, brak jest w przypadku P25 

konieczności ponownego planowania częstotliwości i rozmieszczenia stacji bazowych. Z tego 

powodu system ten okazuje się być tańszym rozwiązaniem w przypadku budowy rozległych 

systemów,  np.  na  terenach  słabo  zaludnionych  lub   wzdłuż  linii  kolejowych  o  zasięgu 

krajowym. 

Niewątpliwym  atutem  P25  wpływającym  na  koszty  inwestycji  w  system  jest 

możliwość  płynnej  migracji  z  systemów  analogowych,  które  są  obecnie  powszechnie 

używane.  Dodatkowo  będąc  zbiorem  standardów  dotyczących  wszystkich  interfejsów 

systemu  daje  możliwość  bezproblemowej  współpracy  sprzętu  od  różnych  dostawców.  W 

standardzie  TETRA,  dla  przykładu,  nie  jest  opisany  interfejs  miedzy  systemowy  ISI, 

powodować to może problemy we współpracy elementów sieci od różnych producentów.

Z  powodu  częstotliwości,  w  których  pracuje  GSM  (900  MHz  lub  1800MHz)  w 

systemie  tym  istnieje  potrzeba  użycia  o  wiele  więcej  stacji  bazowych  niż  w  przypadku 

systemu  TETRA  pracującym  na  częstotliwości  400  MHz  (zasięg  TETRA  kilkakrotnie 

przewyższa zasięg GSM). 

Możliwość masowej produkcji  sprzętu oraz istniejąca infrastruktura sieci  GSM jest 

główną zaletą przemawiającą za użyciem tego systemu. Mimo to istnieje potrzeba rozbudowy 

istniejącej  infrastruktury  w  celu  dodania  funkcji  ASCI   lub  dodatkowej  pojemności,  a 

dopracowanie  systemu  GSM  do  poziomu  wymaganego  przez  służby  bezpieczeństwa 

spowodować może koszty przewyższające inwestycję w system rankingowy taki jak TETRA 

(konieczność  zwiększenia  szybkości  nawiązywania  połączenia,  brak  masowej  produkcji 

terminali  wyposażonych  w  funkcje  szyfrowania  end-to-end,  a  istniejące  są  droższe  niż 

terminale TETRA czy P25 itd.).

W przypadku systemu łączności dla transportu publicznego system GSM wzbogacony 

o funkcje ASCI już dowiódł swojej przydatności na potrzeby linii kolejowych  jako GSM-R.

Wymagania co do bezpieczeństwa transmisji w komunikacji miejskiej, czy w przypadku kolei 

są niewielkie i z pewnością mogą być zaspokojone przez technologię zastosowaną w GSM. 
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Również  możliwość  komunikacji  w  trybie  bezpośrednim  dla  kierowców  autobusów  czy 

taksówkarzy jest zbędna.

Argumentem przemawiającym za inwestycją w droższe i bogatsze w funkcje cyfrowe 

systemy  trankingowe  na  potrzeby  komunikacji  miejskiej  może  być  konieczność 

dynamicznego tworzenia tymczasowych grup rozmówczych oraz możliwość dzielenia siecią 

ze służbami bezpieczeństwa i świadczenie usług telekomunikacyjnych dla innych podmiotów, 

jak w przypadku implementacji TETRA we Wrocławiu. 

W najbliższych latach w związku z szybkim rozwojem technologii przeznaczonych do 

komunikacji  publicznej, takich jak sieci komórkowe GSM/UMTS, prawdopodobne jest, że 

technologia  ta  dzięki  funkcjom  rozmowy  grupowej  i  push-to-talk  będzie  coraz  częściej 

rozpatrywana jako alternatywa dla wyspecjalizowanych systemów łączności,  zwłaszcza na 

potrzeby grup o nie wielkich wymaganiach co do poziomu QoS. Jednakże potrzeby bardziej 

wymagających użytkowników PMR, takich jak segment służb bezpieczeństwa publicznego, 

będą stwarzać ciągłe zapotrzebowanie na technologię łączności profesjonalnej.
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