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Wprowadzenie [1] 

 

        Idea systemu trankingowego polega na automatycznym i dynamicznym podziale 

ograniczonej puli kanałów radiowych między znacznie większą liczbę grup użytkowników. 

Inaczej mówiąc w systemie trankingowym użytkownicy dzielą się tą samą pulą kanałów 

radiowych. Kanał znajdujący się w puli jest przydzielany abonentowi na czas prowadzenia 

rozmowy, a po jej zakończeniu wraca do puli i może być przydzielony innemu abonentowi. 

Każdy abonent ma dostęp do każdego aktualnie wolnego kanału radiowego należącego do 

puli. 

        Koncepcja trankingu opiera się na teorii prawdopodobieństwa, zgodnie z którą istnieje 

małe prawdopodobieństwo, że wszyscy użytkownicy systemu będą chcieli w tym samym 

momencie skorzystać z kanałów radiowych. Dlatego wielu z nich może używać pewnej 

liczby kanałów efektywniej i sprawniej niż gdyby każdy kanał był na stałe przydzielony do 

określonego użytkownika. 

Korzyści wynikające ze stosowania rankingu to między innymi :  

• efektywniejsze wykorzystanie kanałów, 

• szybkie zestawienie połączeń, skrócenie czasu oczekiwania na połączenie, 

• elastyczne tworzenie sieci (lokalne, regionalne, krajowe), 

• całkowita prywatność połączenia, 

• zabezpieczenie przed kradzieżą lub klonowaniem terminali (ENS), 

• możliwość łączenia sieci różnych producentów (MPT 1327, TETRA, systemy IP), 

• przesyłanie komunikatów statusowych, krótkich komunikatów, danych tekstowych, 

niezidentyfikowanych danych, 

• billing rozmów, 



 5 

• możliwość zróżnicowania dostępu poszczególnych użytkowników do wywołań, 

• możliwość zarządzania parametrami sieci przez operatora, 

• dostęp do sieci telefonicznej PSTN/PABX, 

• niższy koszt sprzętu w przeliczeniu na użytkownika (w sieciach rozbudowanych np. 

regionalnych). 

 

Niniejsza praca ma na celu porównanie istniejących na rynku standardów 

trankingowych i ocena ich możliwości rozwojowych. 

 

Przegląd systemów trankingowych  implementowanych na 

świecie – Marcin Talarczyk [2][3][7][9][15][25][29][36][37][38]  

 

Stosowane i funkcjonujące na świecie systemy łączności dyspozytorskiej to 

rozwiązania firmowe Ericsson GE, Logic Trunked Radio, Motorola oraz otwarte standardy 

np.: MPT-1327, APCO Project 25 , TETRA, TETRAPOL. 

Najnowsze systemy wywodzą się z pomysłów sieci radiowej specjalnego 

przeznaczenia, które po raz pierwszy zostały uruchomione w latach 40-tych ubiegłego 

wieku w USA. Ówczesne systemy zapewniały łączność policjanta z najbliższym 

posterunkiem policji, lecz jakość transmisji i brak zabezpieczeń przed podsłuchem były 

dalekie od ideału. W kolejnych latach powstawały nowocześniejsze systemy, które 

spełniały większe oczekiwania użytkowników. Kolejne rewolucje w dziedzinie elektroniki, 

teletransmisji i radiokomunikacji pozwalały na tworzenie nowych rozwiązań dla 

pojawiających się potrzeb oraz pomysłów użytkowników tych  systemów. 

GE Marc V [1] jest to historyczny, amerykański protokół trankingowy dla 

radiowych systemów nadawczo-odbiorczych. Przedstawiony we wczesnych latach 80’tych 

XX wieku przez General Electric Mobile Radio, funkcjonuje do dnia dzisiejszego tylko w 

jednym stanie U.S. – Oklahoma. 
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Firma Ericsson [2][3] jest twórcą systemu EDACS (ang. Enhanced Digital Access 

Communication System), który umożliwia cyfrową transmisję danych oraz cyfrową lub 

analogową transmisję sygnałów mowy w kanale radiowym. Jest to w pełni system 

trankingowy, którego konfiguracja umożliwia korzystanie ze wspólnej sieci pewnej liczbie 

instytucji, organizacji lub firm, z których każda posiada w sieci starannie określoną 

autonomię, lecz także umożliwia wzajemne połączenia. Rozwinięciem tego systemu jest 

opracowana przez firmę MA/Com implementacja vocodera IMBE cyfrowej modulacji dla 

radiokomunikacji, która zyskała miano EDACS Provoice. 

Kolejny system LTR Standard [4] nie ma kanału kontrolnego. Cała transmisja 

mowy, danych oraz danych kontrolnych odbywa się poprzez jeden kanał, który jest 

programowany na stałe w urządzeniach końcowych (tak jak w systemie EDACS). 

Ewolucja tego systemu wnosiła nowe rozwiązania i pomysły dzięki którym powstały 

kolejne systemy tj.: 

- LTR Paszport – opiera się na dostępie do sieci, który zawiera co najmniej trzy 

częstotliwości zawierające kanały „local”, „roaming” i „registering” odpowiadające za 

weryfikacje połączenia z siecią 

- LTR Standard and Passport - jest hybrydą dwóch wyżej opisanych systemów 

- LTR MultiNet - jest zgodny z APCO-16, posiada zwykle jeden lub kilka kanałów 

systemowych spełniających rolę kanału kontrolnego, aczkolwiek istnieje możliwość  

przesyłania w nich mowy. 

Najbardziej rozwiniętym, firmowym systemem jest oryginalny pomysł Motoroli 

[5][8][13] trankingowej sieci radiowej opartej na sieciach, podsieciach i identyfikatorach 

przypisywanych urządzeniom. 

Każdy ID Type I zawiera trzy lub cztery cyfry przed myślnikiem i jedna lub dwie 

cyfry po myślniku (przykład 123-45). W drugiej generacji systemu zastąpiono podział sieci 

i podsieci tworząc jednolitą sieć z indywidualnymi identyfikatorami radiowymi. Każdy 

identyfikator składa się z 4 lub 5 cyfr bez myślnika (przykład 6374). System posiada 

dodatkowe zabezpieczenie w postaci klucza systemowego (System Key). Jest to unikalny 

identyfikator pozwalający na komunikację w obrębie sieci wszystkim urządzeniom, którym 

został zaprogramowany wyżej wymieniony klucz.  
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Rozwinięcie II generacji to systemy SmartZone oraz SmartZone OmniLink, które 

wspólnie transmitują dane do innych sieci trankingowych drogą mikrofalowa lub liniami 

naziemnymi i umożliwiają połączenie użytkownika z siecią macierzystą w dowolnym 

miejscu sieci współpracującej. 

Kolejna generacja to Type III Hybryd - jest to połączenie 2 wcześniejszych 

systemów. Umożliwia to jednoczesną prace systemu Type I i II bez konieczności tworzenia 

dodatkowych grup rozmownych systemu Type II. 

W latach 90’tych XX wieku Motorola przedstawia kolejny firmowy system 

trankingowy  - iDEN (integrated Digital Enhanced Network) - wykorzystujący bardzo 

wydajny radiowy aparat nadawczo-odbiorczy do cyfrowego przetwarzania głosu i danych 

dla jednego kanału. Opiera się na systemie TDMA (wielodostęp z podziałem czasowym), 

korzysta z pakietowej transmisji danych, uwzględnia szybkie przekazywanie informacji, 

maksymalizowanie przepustowości kanału i utrzymywanie w dobrym stanie stałego 

połączenia z Internetem.  

 

Pierwszym otwartym standardem trankingowym jest APCO (Association of Public-

Safety Communications Officials-International) Project 16 [7], który powstał w latach 

70’tych na potrzeby jednostek bezpieczeństwa publicznego U.S. Jest to klasyczny system 

trankingowy, który wykorzystuje: czasowy dostęp do kanału, automatyczne priorytety, 

analogowy system transmisji danych oraz płynne zarządzanie i kontrola nad siecią. 

Następcą P16 jest APCO Project 25 [3][7].  System P25 spełnia taką samą rolę jak 

w Europie protokół TETRA, lecz nie jest z nim zgodny. Jest to cyfrowy radiowy system 

łączności trankingowej zgodny z normą TIA/EIA TSB102. P25 to zaawansowany system 

trankingowy zaprojektowany tak, aby uwzględnić szczególne wymagania użytkowników 

sektora publicznego dotyczące niezawodności bezpieczeństwa łączności radiowej. 

Podstawowe zalety to: zakres częstotliwości VHF i UHF,  cyfrowa modulacja FDMA 

C4FM w kanale 12,5kHz, szyfrowanie DES/AES i zamiana kluczy drogą radiowa (OTAR). 

Europejska odpowiedź na projekt systemu trankingowego z Nowego Świata  to 

opracowany i wdrożony w roku 1988 przez europejskie konsorcjum zbrojeniowe EADS 
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system TETRAPOL[9]. W pełni cyfrowy system łączności dyspozytorskiej używany przez 

wojsko, służby bezpieczeństwa publicznego, przemysł, transport, itp. 

System oparty o modulacje GMSK oraz częstotliwościowy podział dostępu do 

szczeliny (FDMA) o kanale szerokości 12,5kHz, co daje możliwość pracy w trybie 

cyfrowym jak i w trybie analogowym (jest kompatybilny ze starszymi systemami 

dyspozytorskimi). 

Tego samego roku co TETRAPOL powstał standard MPT-1327 [6], który jest  

analogowym radiowym system trankingowy wykorzystujący kanały 12,5kHz i 25kHz oraz 

sygnalizacje FFSK. Użytkownicy posiadają własne unikalne numery telefonów. 

Obecnie najbardziej rozwiniętym i prawdopodobnie najbardziej 

rozpowszechnionym standardem jest TETRA [1][8], czyli (TErrestrial Trunked Radio). 

Stworzony przez ETSI – Europejski Instytut Norm Telekomunikacyjnych, jest jedynym w 

pełni otwartym standardem cyfrowej łączności radiotelefonicznej. Powstał z myślą o 

służbach bezpieczeństwa publicznego i ratownictwa. 

System ten dzięki zaletom w dziedzinie cyfrowej łączności radiotelefonicznej staje 

się coraz częściej wybierany przez użytkowników z całego świata. System TETRA 

wprowadza się w krajach o nie ujednoliconej infrastrukturze łączności w celu 

komunikowania się wszystkich służb ratunkowych, a także by pozwalało koordynować ich 

działanie w trakcie akcji ratunkowych na dużych obszarach, gdzie niemożliwa jest 

koordynacja za pomocą standardowej łączności. 

 

Opis systemów radiowej łączności trankingowej 

implementowanych w Europie 

 

EDACS  - Marcin Talarczyk [2][3][36]  
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EDACS (ang. Enhanced Digital Access Communication System) [2][3] jest 

systemem trankingowym pozwalającym na  cyfrową transmisję danych oraz cyfrową lub 

analogową transmisję sygnałów mowy w kanale radiowym. 

System został zaprojektowany dla specyficznych zastosowań, w których szczególnie ważna 

jest m.in.: 

• niezawodność działania systemu podczas pracy w niesprzyjających warunkach, w tym 

także w czasie klęsk żywiołowych, w warunkach nie w pełni sprawnej infrastruktury, 

itp. 

• zapewnienie łączności na rozległym obszarze 

• hierarchiczna struktura łączności dająca się dopasować do struktury przedsiębiorstwa 

• poufność przekazywanych rozmów. 

System znalazł zastosowanie jako prywatny system łączności radiowej w takich 

służbach jak: policja, straż pożarna, energetyka, gazownictwo, ochrona portów lotniczych. 

Może być też wykorzystywany jako publiczny system łączności radiowej świadczący 

usługi dla mniejszych firm lub przedsiębiorstw. 

W konfiguracji podstawowej system EDACS składa się z jednej stacji bazowej oraz 

przenośnych, przewoźnych lub stacjonarnych terminali użytkowników. Stacja bazowa 

pełni zarówno funkcje związane z transmisją i odbiorem sygnałów radiowych, jak również 

funkcje sterujące związane np. z przydzielaniem kanałów radiowych. Stacja bazowa jest 

wyposażona w jeden kanał sygnalizacyjny oraz w kanały rozmówne, razem maksymalnie 

20 kanałów [36]. W przypadku awarii kanału sygnalizacyjnego, każdy kanał rozmówny 

jest w stanie przejąć jego funkcję - tę wymienność funkcji realizuje się dzięki wyposażeniu 

każdego kanału radiowego w specjalny sterownik. Takie działanie stacji bazowej istotnie 

zwiększa niezawodność systemu. 

Opisana powyżej podstawowa konfiguracja systemu, utworzonego wokół 

pojedynczej stacji bazowej, może być modyfikowana w celu zwiększenia odporności 

systemu na uszkodzenia oraz liczby dostępnych usług. W systemie EDACS zdefiniowano 

cztery możliwości stopniowego wzbogacania możliwości systemu polegające na: 



 10 

• dołączeniu sterownika stacji bazowej i stanowiska zarządzania systemem 

• dołączeniu konsoli dyspozytora 

• dodaniu szyfrowania sygnałów w kanale radiowym [36] 

• zwiększeniu zasięgu radiowego systemu. 

Po dodaniu do podstawowej konfiguracji systemu sterownika stacji bazowej oraz 

stanowiska zarządzania systemem, funkcje zarządzania systemem są realizowane zarówno 

przez sterownik stacji bazowej, jak i sama stację bazową. W przypadku awarii sterownika 

systemu przechodzi do pracy w konfiguracji podstawowej. Konsola operatora pozwala 

dyspozytorowi na utrzymanie łączności z kilkoma grupami użytkowników równocześnie, a 

dodanie szyfrowania zwiększa bezpieczeństwo przesyłanych sygnałów. 

Zwiększenie zasięgu radiowego systemu może odbywać się w następujący sposób: 

• przez zastosowanie techniki odbioru zbiorczego (voting system) 

• przez równoczesny odbiór i nadawanie za pomocą kilku różnych stacji bazowych 

(simulcast transmission). 

Moc nadawanego sygnału przez stacje bazowe jest większa niż moc sygnałów 

wysyłanych przez terminale radiowe, może więc się zdarzyć, że terminal odbiera sygnał od 

stacji bazowej, natomiast stacja bazowa nie jest w stanie odebrać sygnału z terminala. W 

systemie EDACS, w takiej sytuacji, zasięg nadawczy terminali radiowych można 

zwiększyć stosując równoczesny odbiór sygnału radiowego przez kilka stacji bazowych. W 

strefie zasięgu stacji bazowej umieszcza się wówczas pewną liczbę pomocniczych stacji 

bazowych pełniących tylko funkcje odbiorcze. Poszczególne stacje bazowe połączone są 

łączami stałymi z centrum dyspozytorskim. Pomocnicze stacje bazowe wysyłają odebrane 

sygnały, cyfrowe lub analogowe, do centrum dyspozytorskiego, gdzie na ich podstawie 

odtwarza się sygnał nadany przez terminal. Następnie sygnał ten jest przesyłany do 

właściwej stacji bazowej. [36] 

Drugie rozwiązanie pozwala zwiększyć zasięg systemu przez zwiększenie liczby 

stacji bazowych. Te same analogowe lub cyfrowe informacje nadawane są z kilku stacji 

bazowych równocześnie i na tej samej częstotliwości radiowej, bez podziału czasowego. 
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Każda stacja bazowa podłączona jest łączami stałymi do centralnego sterownika. Ułatwia 

to uzyskanie pełnego pokrycia radiowego na większych obszarach w warunkach, w których 

stworzenie klasycznego planu częstotliwości, typowego dla systemów komórkowych, jest 

niemożliwe lub niecelowe. W kierunku odbiorczym system działa w ten sam sposób jak 

omówiony wcześniej system z odbiorem zbiorczym [1]. 

Przedstawione powyżej konfiguracje dotyczyły pojedynczego systemu, 

zbudowanego wokół jednej stacji bazowej. Jeśli zasięg jednej stacji bazowej nie wystarcza 

do pokrycia obszaru, na którym mają być dostępne usługi, tworzy się sieć. Sieć łączy ze 

sobą systemy pracujące w tych samych lub różnych konfiguracjach za pomocą 

dodatkowego sterownika sieci. W ramach sieci użytkownicy mogą przemieszczać się z 

jednego systemu do drugiego oraz generować połączenia międzysystemowe. Sterownik 

sieci jest odpowiedzialny za kierowanie połączeń między systemami oraz za śledzenie 

ruchu abonentów.[36] 

Organizacja łączności w systemie EDACS opiera się na hierarchicznej strukturze 

tzw. grup użytkowników. Przykładowo na najwyższym poziomie znajduje się system 

obejmujący swoim zasięgiem wszystkie służby miejskie, a dalej następuje trzypoziomowy 

podział hierarchiczny na kolejne, coraz mniejsze grupy użytkowników. Jak więc widzimy, 

system dzieli się na podzespoły pierwszego poziomu, w szczególności mogą to być policja, 

czy straż pożarna. Dalej następuje podział na podzespoły drugiego poziomu, np. w 

przypadku policji mogą to być poszczególne komendy policji w mieście, oraz podzespoły 

trzeciego poziomu, którym mogą odpowiadać wydziały w danej komendzie policji, np. 

wydział drogowy, wydział przestępstw gospodarczych, czy laboratorium kryminalistyki. 

Na najniższym poziomie znajdują się terminale użytkowników. Pełen adres 

systemowy zawiera 14 bitów, tak więc przestrzeń adresowa zawiera ponad 16 tysięcy 

kombinacji. Aby zrealizować wywołanie grupowe, należy wybrać 11-bitowy adres grupy 

GID, który tworzą adres podzespołu pierwszego poziomu (maks. 5 bitów), adres 

podzespołu drugiego poziomu (min. 1 bit) oraz adres podzespołu trzeciego poziomu (min. 

2 bity). W systemie EDACS struktura grup wpisana jest w system sygnalizacyjny. Innym 

rozwiązaniem mogłoby być dynamiczne łączenie odpowiednich podzespołów w przypadku 

wywołania grupowego. Do tego celu musiałaby jednak istnieć centralna baza danych 

przechowująca informacje o istniejących podzespołach. Jednak w przypadku krytycznym 
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zerwanie łączności pomiędzy bazą danych a systemem uniemożliwiłoby zestawienie 

połączenia. 

System EDACS dostępny jest w wersji szerokokanałowej oraz wąskokanałowej. W 

wersji szerokokanałowej odstęp pomiędzy sąsiednimi kanałami częstotliwościowymi 

wynosi 25kHz lub 30kHz, a w wersji wąskokanałowej kanały mają szerokość 12,5kHz. 

System EDACS może pracować w wersji szerokokanałowej w kilku pasmach 

częstotliwości: 136-174MHz, 403- 515MHz, 806-870MHz. Wersja wąskokanałowa 

dostępna jest tylko w paśmie 896-941MHz. [2][3][36] 

System umożliwia trzy rodzaje transmisji: 

• transmisję analogowego sygnału mowy 

• transmisję cyfrowego sygnału mowy 

• cyfrową transmisję danych. 

Analogowy sygnał mowy może być transmitowany zarówno w wersji szeroko- jak i 

wąskokanałowej, sygnalizację realizuje się wówczas cyfrowo z przepływnością 9600 bit/s. 

Transmisja danych oraz cyfrowo zakodowanej mowy w wersji szerokokanałowej odbywa 

się także z prędkością 9600 bit/s. Kodowany cyfrowo sygnał mowy jest dodatkowo 

szyfrowany przy użyciu jednego z kilku algorytmów kryptograficznych. W wersji 

wąskokanałowej nie jest możliwa cyfrowa transmisja sygnału mowy, a dane przesyła się z 

prędkością 4800 bit/s. 

W zależności od konfiguracji, system umożliwia zestawianie połączeń pomiędzy 

terminalami oraz połączeń dyspozytorskich pomiędzy terminalem lub terminalami 

radiowymi i konsolą dyspozytorską. 

Możliwe są cztery rodzaje połączeń: 

• połączenia grupowe, 

• połączenia grupowe alarmowe, 

• połączenia indywidualne, 

• połączenia systemowe. 
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Połączenia grupowe w systemie EDACS są usługą typową dla systemów 

trankingowych. W zależności od adresu grupy mogą być one zestawiane na trzech 

poziomach. Połączenia grupowe są dostępne we wszystkich trzech rodzajach transmisji: 

przy analogowej i cyfrowej transmisji mowy oraz przy cyfrowej transmisji danych. [3] 

Połączenia alarmowe generowane są po naciśnięciu odpowiedniego przycisku w 

terminalu. System po rozpoznaniu zgłoszenia alarmowego przydziela połączeniu wolny 

kanał lub w przypadku braku wolnych zasobów wstawia zgłoszenie alarmowe na początek 

kolejki zgłoszeń oczekujących na wolny kanał rozmówny. W przypadku zwykłych 

połączeń rozmównych stosuje się przydzielanie kanału rozmównego jedynie na czas 

rzeczywistej transmisji w danym kierunku. W przypadku połączeń alarmowych stosuje się 

przydział kanału radiowego na cały czas trwania połączenia. 

Połączenia alarmowe zestawiane są do dyspozytora oraz do innych członków grupy. 

Tylko dyspozytor lub terminal z odpowiednimi uprawnieniami mogą zakończyć grupowe 

połączenie alarmowe. 

Połączenie indywidualne pozwala na prowadzenie rozmowy między dwoma 

terminalami, która nie jest słyszalna przez innych użytkowników systemu. Połączenie 

indywidualne może zostać zestawione przez dyspozytora lub przez odpowiednio 

wyposażony terminal. Połączenia takie dostępne są dla analogowej i cyfrowej transmisji 

mowy oraz dla cyfrowej transmisji danych. 

Połączenia systemowe umożliwiają operatorowi systemu (ang. supervisor), 

wyposażonemu w terminal z zaprogramowanymi odpowiednimi uprawnieniami, nawiązać 

natychmiastową łączność ze wszystkimi użytkownikami w systemie. Wygenerowanie 

połączenia systemowego powoduje przerwanie wszystkich realizowanych połączeń i 

zestawienie pojedynczego kanału do wszystkich użytkowników w systemie. Połączenia 

systemowe mogą być wykonywane tylko dla analogowej transmisji mowy. 

 

TETRA – Michał Żerański  [8][10][11][12][13][14][17][18][21][23] 

System TETRA jest pierwszym otwartym systemem trankingowym, 

standaryzowanym przez ETSI i przeznaczonym do stosowania w międzynarodowych 
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służbach publicznych, w tym służb bezpieczeństwa i wojska. Początkowo nazwa 

pochodziła od skrótu nazwy TransEuropean Trunked Radio. Jednak by nadać systemowi 

globalny charakter nazwę tę zmieniono na TErrestrial Trunked Radio. 

TETRA dostosowana została do wymogów współczesnej komunikacji radiowej a 

także do potrzeb użytkowników – służb publicznych, instytucji rządowych oraz firm 

komercyjnych. Stało się to możliwe po zastosowaniu cyfrowego systemu, który zapewnia 

efektywną, sprawną komunikację głosową, której zabezpieczenia dają niezawodną i 

niezakłócona pracę systemu. Standard pozwala sprawnie zarządzać zasobami ludzkimi i 

technicznymi w ramach jednej sieci. Standard opracowano do realizacji łączności radiowej 

nie tylko w sytuacji standardowej codziennej pracy, ale przede wszystkim w czasie 

zagrożenia, klęsk żywiołowych i konieczności mobilizacji wszelkich służb, a więc 

wzmożonego ruchu radiowego. TETRA poprzez bezpieczną i odpowiednio zarządzaną 

łączność zapewnia stały nadzór nad funkcjonowaniem wielu służb, gwarantując wysokim 

poziom niezawodności działania. 

Komisja Europejska zaleciła by służby podległe ministerstwom spraw 

wewnętrznych krajów członkowskich używały standardu TETRA. 

Rozwój standardu wyznacza TETRA MoU (TETRA Memorandum of Understanding). 

Powstał w listopadzie 1994 r. i zrzesza ponad 100 organizacji z całego świata, które są 

zainteresowane rozwojem systemu.  

Opracowano dwa wydania standardu TETRA. Wydanie I standardu otrzymało 

akceptację administracji europejskich i zostało pozytywnie przyjęte przez wiele innych 

krajów. Dzięki temu urządzenia posiadające ten standard mogą być instalowane praktycznie 

na całym świecie, z wyłączeniem Ameryki Północnej. Drugie wydanie opracowano by 

zwiększyć szybkość transmitowanych danych w systemie, celem zbliżenia osiągów 

systemu TETRA do osiągów systemów komórkowych trzeciej generacji. 

Firma Motorola zainstalowała i uruchomiła w listopadzie 1996 r. pierwszy system 

w oparciu o standard TETRA na wyspie Jersey. Od tego czasu do dnia dzisiejszego 

zainstalowano wiele systemów opartych o standard TETRA w ponad stu krajach na świecie. 

Struktura systemu TETRA jest architekturą elastyczną i może być odpowiednio 

kształtowana w zależności od potrzeb użytkowników. Dotyczy to zarówno elementów 
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systemu, jak i ich liczby. Jedną z ważniejszych zalet systemu jest możliwość utworzenia 

wielu sieci wirtualnych na bazie jednej infrastruktury. Użytkownicy, choć korzystają z 

jednego systemu, są podzieleni na grupy.  

Administrator systemu lub uprawniony dyspozytor decyduje o uprawnieniach do 

nawiązywania łączności pomiędzy poszczególnymi użytkownikami w grupie jak i między 

grupami. Takie rozwiązanie pozwala wielu służbom realizować niezależnie od siebie 

łączność poprzez wspólne urządzenia sieciowe i zasoby radiowe. Dostępność usług jest 

uzależniona od wolnych zasobów systemowych. 

Sposób podziału użytkowników, dostępne dla nich usługi oraz możliwość realizacji 

połączeń z innymi użytkownikami mogą być zmieniane przez osoby nadzorujące system w 

dowolnej chwili w zależności od aktualnych potrzeb. 

 

 

Rys. 1. Standardowy system TETRA [20] 

 Standardowy system TETRA (patrz rys.1)  składa się z węzłów sterujących SCN 

(Switching Control Node). Pod węzły podpięte są stacje bazowe BS (Base Stadion). Do 
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infrastruktury TETRA podłączone są za pomocą sieci PSTN, ISDN lub PDN zdalne 

stanowiska liniowe dyspozytorów RLS (Remote Line Station). Każdy węzeł sterujący 

posiada stanowiska administratorów sieci NMS (Network Management Station). Ponadto 

system posiada zewnętrzne stanowiska zarządzania siecią ENMS (External Network 

Management Station) a także terminale ruchome MS (Mobile Station) i punkty styku 

(Gateway) z sieciami LAN/WAN, PSTN, ISDN, Internet, GSM, PDN, PEI oraz innymi 

sieciami systemu TETRA itd. 

O funkcjonalności i zainstalowanych elementach systemu TETRA decyduje 

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

terminali. 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. Gwarancja współpracy jest możliwa jedynie 

przy zachowaniu wymagań zdefiniowanych przez ETSI dla kilku określonych interfejsów 

pomiędzy urządzeniami: 

• interfejs radiowy AI (Air Interface), 

• interfejs ISI (Inter System Interface) między sieciami TETRA, 

• interfejs PEI (Peripheral Eąuipment 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 na znaczną swobodę producentom przy opracowywaniu 

infrastruktury i wymaga badania urządzeń pod względem ich interoperacyjności z 

urządzeniami innych producentów dla wyspecyfikowanych interfejsów. Dowodem na 

interoperacyjność urządzeń jest certyfikat TETRA IOP (Inter-Operability Certificate), 
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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. 

Węzły sterujące SCN (rys.1) obsługują transmisję głosu i danych, korzystając 

jednocześnie z bazy danych o abonentach, ich uprawnieniach oraz przynależności do grup. 

SCN cechuje nadmiarowość kluczowych dla funkcjonowania systemu 

telekomunikacyjnego elementów sieci. SCN może sterować pracą określonej liczby stacji 

bazowych (w optymalnych rozwiązaniach do 8 BS) oraz określoną liczbą modułów 

nadawczo-odbiorczych w tych stacjach bazowych (np. 64 kanałami radiowymi we 

wszystkich sterowanych stacjach). Ograniczenia dotyczą również liczby abonentów 

(zazwyczaj  ok. kilkanaście tysięcy), przy czym limity wynikają z wariantu zakupionej 

przez operatora licencji. Najprostsze sieci z jedną BS nie wymagają SCN, ponieważ BS 

posiada swój własny sterownik. Sieci rozległe TETRA zapewniają realizację łączności w 

obrębie stacji bazowej, nawet gdy zostanie uszkodzony sterownik SCN lub łącze SCN-BS. 

Stacje bazowe są elementami architektury sieci TETRA typu nadawczo-

odbiorczego, zapewniającymi użytkownikom systemu bezprzewodową łączność na 

obszarze geograficznym, którego rozmiar jest zależny od warunków propagacyjnych, 

parametrów i sposobu zamontowania urządzeń (np. anten). Pomimo, że w systemie 

TETRA można realizować łączność nawet w odległości 60km od BS, to w przypadku 

łączności w dużych miastach lub miejscach o urozmaiconej rzeźbie terenu należy planować 

większą ilość stacji bazowych TETRA. Nadajniki stacji bazowych generują sygnały 

radiowe o mocy do 40W, przy czym moc maksymalna BS zależy od jej klasy.  

Możliwa jest regulacja mocy od 0,6W do mocy maksymalnej. W sieci TETRA stacje 

bazowe są połączone z SCN przewodowymi lub bezprzewodowymi łączami stałymi E1, T1 

lub nx64 kb/s. 

Szczególnie interesujące są mobilne stacje bazowe mBS (mobile Base Station), 

czyli samochód ciężarowy z agregatem prądotwórczym i zamontowaną stacją bazową z 

zewnętrzną anteną. Mobilne stacje bazowe umożliwiają realizacje doraźnej łączności w 

sytuacjach klęsk żywiołowych, ataków terrorystycznych, gdy miejsca występowania tych 

zdarzeń leżą poza zasięgiem sieci TETRA lub, gdy stacje bazowe zostały uszkodzone. 
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Choć w systemie TETRA przewidziano możliwość łączności w trybie bezpośrednim 

między terminalami bez pośrednictwa stacji bazowej, to funkcjonalność ta może okazać się 

niewystarczająca do komunikacji wielu licznych grup na rozległym obszarze. W takim 

przypadku tylko mobilna stacja zapewni pełny zakres usług systemu TETRA. W czasie 

ataków terrorystycznych w Londynie mBS zostały użyte jako podstawa systemu TETRA. 

Obecnie mobilne stacja bazowe są dostępne w ofercie wielu producentów. Stacje mBTS to 

również doskonałe rozwiązanie do łączności podczas ćwiczeń wojska, służb ratowniczych i 

zarządzania sytuacjami kryzysowymi. 

Zdefiniowano dla systemu TETRA 8 klasy terminali ruchowych, w tym 4 

podstawowe o dopuszczalnych maksymalnych mocach nadajników odpowiednio 1W i 3W 

dla terminali doręcznych oraz 3W ,10W i 30W dla terminali przewoźnych. Moc terminala 

jest regulowana od 15dBm do mocy maksymalnej z krokiem 5dB. Terminale mogą być 

wyposażone w odbiornik GPS, umożliwiający lokalizację użytkownika systemu TETRA 

oraz wiele innych gadżetów, które dostępne są również w telefonach komórkowych. 

Stanowiska dyspozytorskie usprawniają realizację zarządzania pracą podległych 

użytkowników oraz ograniczone administrowanie podległymi grupami (dodawanie, 

usuwanie abonentów oraz modyfikację ich uprawnień). Podstawową funkcją jest 

przyjmowanie zgłoszeń od abonentów systemu TETRA, ale także obsługa wywołań spoza 

systemu, np. z publicznej sieci telefonicznej. 

Zarządzanie siecią (od strony technicznej jak i operacyjnej) jest realizowane przy 

użyciu specjalistycznych aplikacji na stanowiskach administratorów systemu, zarówno w 

miejscu ich fizycznej instalacji, jak również ze zdalnych terminali. Systemy zarządzające 

NMS (Network Management System) zwykle wywodzą się ze sprawdzonych rozwiązań 

opracowanych dla systemów telefonii stacjonarnej i komórkowej, jednak przystosowane są 

do specyfiki i wymagań standardu TETRA. Zazwyczaj są to centralne systemy zarządzania 

o wielu funkcjonalnościach. Ewentualne anomalie w funkcjonowaniu systemu są 

wykrywane i lokalizowane w czasie rzeczywistym. Dostępne są także narzędzia 

umożliwiające analizę i raportowanie stanu pracy zarządzanych elementów systemu oraz 

ustalanie parametrów ich pracy. Czynności te mogą być wykonywane w centrum 

zarządzania siecią lub poprzez centra regionalne (w przypadku rozległych sieci). Aplikacje 

systemowe dostępne są także zdalnie poprzez sieć komórkową bądź PSTN. Czynności 
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administracyjne, wykonywanych z konsoli systemu zarządzania lub zdalnie wymagają 

autoryzacja administratora. Jest ona realizowana wielopoziomowo, co oznacza możliwość 

niezależnego definiowania uprawnień dla każdego z administratorów, stosownie do 

uprawnień i kompetencji. Zarządzanie elementami sieciowymi może być realizowane 

poprzez protokół SNMP (Simple Network Management Protocol) lub protokół IP. 

Centrum zarządzania może dysponować systemem zintegrowanego sterowania łącznością 

ICSS (Integrated Communications Control System), który umożliwia administratorowi: 

• zarządzanie interfejsem radiowym, 

• dostęp do baz danych, 

• nadzór nad system AVL (Automatic Vehicle Location), 

• nadzór nad systemem APL (Automatic Person Location), 

• możliwość łączności z użytkownikami innych systemów, 

• nadzór nad terminalami, min. ich autoryzację, blokowanie, odblokowywanie, 

określanie priorytetów, tworzenie grup, obsługę alarmów itd. 

Systemy ICSS umożliwiają również sterowanie systemem typu „one-seat”. Oznacza 

to, że z jednego miejsca można zarządzać całą rozległą siecią. 

Możliwe jest zaimplementowanie w systemach zarządzających serwerów rejestracji 

głosu i danych, co wydaje się opcją szczególnie istotną dla służb ratowniczych, porządku i 

bezpieczeństwa publicznego. Dane w takim serwerze powinny być przechowywane 

odpowiednio długo, a zapisy powinny być oznaczane odpowiednimi i dokładnymi 

znacznikami czasu. Jednak odtworzenie zapisanych informacji może być możliwe tylko dla 

uprawnionych osób. 

Zarządzanie systemem i funkcje bezpieczeństwa wymagają centrum 

uwierzytelniającego AuC (Authentification Center) oraz przydziału odpowiednich kluczy 

kodowych. Serwery należące do NMS i połączone z sieciami zewnętrznymi, muszą być 

także odpowiednio zabezpieczone przed nieuprawnionym dostępem oraz atakami 

hakerskimi typu DoS (Denial of Service) lub innymi zagrożeniami sieci internetowych 
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Duże zasięgi łączności w systemie TETRA uzyskuje się dzięki pracy w paśmie 

częstotliwości 400MHz. Rozdzielono zakresy częstotliwości dla łączności służb 

rządowych, organów bezpieczeństwa i porządku publicznego  (380-400MHz) oraz pasma 

częstotliwości dla systemów publicznych i komercyjnych (410-430MHz). W planach 

standaryzacyjnych pojawia się również możliwość współużytkowania zakresów czę-

stotliwości: 450-470 oraz 870-876 i 915-921MHz. Oznacza to, że oprócz dotychczasowych 

użytkowników z wyżej wymienionych częstotliwości będą mogły korzystać również 

systemy oparte o standard TETRA.  

Tabela 1. Zakresy częstotliwości dla systemu TETRA w Polsce [14] 

f dolna 

(MHz) 

f górna 

(MHz) 

Przeznaczenie Użytkowanie 

410 412 RUCHOMA z wyjątkiem ruchomej 

lotniczej 

rządowe 

412 414 RUCHOMA z wyjątkiem ruchomej 

lotniczej 

cywilne 

414 420 RUCHOMA z wyjątkiem ruchomej 

lotniczej 

cywilne 

420 422 RUCHOMA z wyjątkiem ruchomej 

lotniczej 

rządowe 

422 424 RUCHOMA z wyjątkiem ruchomej 

lotniczej 

Radiolokalizacja 

cywilne 

rządowe 

424 430 RUCHOMA z wyjątkiem ruchomej 

lotniczej 

Radiolokalizacja 

cywilne 

rządowe 
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Łączność dwukierunkowa w systemie TETRA odbywa się z zastosowaniem 

dupleksu częstotliwości, czyli przy wykorzystaniu dwóch niezależnych kanałów 

radiowych, z których każdy zapewnia łączność w jednym z kierunków. W paśmie 400MHz 

odstęp między tymi kanałami (odstęp dupleksowy) wynosi 10MHz. 

Transmisja w każdym z kierunków jest realizowana w 25kHz kanałach z 

zastosowaniem techniki zwielokrotnienia dostępu częstotliwościowego FDMA i 

czasowego TDMA. W każdym kanale radiowym ściśle zdefiniowano strukturę ramkową i 

wydzielono cztery zwielokrotnione czasowo kanały fizyczne. Podstawową jednostką jest 

szczelina czasowa. Poniżej przedstawiono sposób tworzenia hiperramki (rys. 2). 

 

 Rys. 2. Struktura czasowa ramek systemu TETRA 

 Jedna hiperramka (60 multiramek) zajmuje 61,2s, schodząc niżej mamy 

multiramkę (18 ramek TDMA), która zajmuje 1,02s, zaś ramka TDMA zajmuje 56,67s = 4 

szczelinom czasowym po 16,167ms. Szczelina umożliwia przesłanie 510 bitów z 

szybkością 36 kb/s i zajmuje 14,166ms. Natomiast podszczelina zajmuje 7,08ms i pozwala 

przesłać 255 bitów. Czas trwania 1 bitu (250/9 = 27,78 µs). 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 
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użytkownika do 2,4 kb/s lub4,8 kb/s. Abonent może uzyskać szybkość transmisji w 

zależności od rodzaju a także liczby  przydzielonych mu kanałów TCH, co przedstawia 

tabela 2. 

Tabela 2. Dostępne szybkości transmisji danych użytkownika w standardzie TETRA 

Stopień zabezpieczenia i szybkość transmitowanych danych 

Liczba 

szczelin 

Bez 

zabezpieczeń 

Małe 

zabezpieczenie 

Duże 

zabezpieczenie 

1 7,2 kb/s 4,8 kb/s 2,4 kb/s 

2 14,4 kb/s 9,6 kb/s 4,8 kb/s 

3 21,6 kb/s 14,4 kb/s 7,2 kb/s 

4 28,8 kb/s 19,2 kb/s 9,6 kb/s 

 

W standardzie TETRA do transmisji danych w kanale radiowym zastosowano 

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

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

dwóch kolejnych bitów sygnału informacyjnego tzw. duobity. Modulacja nie ma stałej 

obwiedni, jednak wahania amplitudy sygnału są umiarkowane - amplituda nigdy nie jest 

równa zeru. 

Przydział określonych funkcji kanałom fizycznym (szczelinom o określonych 

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

wymaga zdefiniowania odpowiedniej struktury czasowej.  

Realizacja 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 
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wydzielenie od jednego do trzech dodatkowych kanałów sygnalizacyjnych SCCH 

(Secondary Control Channel).  

 

Jeżeli operator dysponuje jednym kanałem radiowym, to stacja bazowa ma 

wydzielony jeden kanał MCCH i trzy kanały robocze. Możliwa jest wówczas jednoczesna i 

niezależna łączność trzech grup użytkowników. Gdy w systemie będzie zdefiniowanych 

więcej grup użytkowników, to następne grupy będą mogły korzystać z łączności dopiero po 

zwolnieniu kanału roboczego przez inną grupę. System poprzez kanał sygnalizacyjny jest 

powiadamiany o kolejnych wywołaniach, jednak sposób i czas ich realizacji jest 

uzależniony od uprawnień nadanych użytkownikom przez administratora oraz od priorytetu 

wywołania. 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 żądania obsługi i 

ewentualnego przydziału kanału roboczego w do realizacji drugiego etapu - transmisji 

głosu lub danych.  

W kanały fizyczne są odwzorowywane kanały logiczne. 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). Umożliwiają one 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) – odpowiada za wymianę sygnalizacji 

między terminalem i BS, 

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

kanału,  
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• kanał „kradnący” (podmiany) STCH (Stealing Channel), który w wyjątkowych 

sytuacjach jest tworzony kosztem kanału logicznego TCH (Traffic Channel), np. w 

przypadku konieczności szybkiego przesłania informacji sygnalizacyjnych dla 

procedury przełączenia połączenia (hand-over).  

Dane użytkownika przenoszone są poprzez kanały TCH, których rodzaj jest uzależniony od 

typu przenoszonej informacji: 

• 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. 

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. W tego typu systemach, w odróżnieniu od 

telefonii, istotna jest jednak bardzo dobra zrozumiałość przesyłanych komunikatów, 

dlatego dodatkowo koder został wyposażony w funkcje redukcji szumów oraz tła 

akustycznego, które występuje w otoczeniu rozmówcy. Cecha ta wyróżnia system TETRA 

spośród innych cyfrowych systemów radiowej transmisji mowy ludzkiej. 

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

liniowym przetworniku A/C. Następnie sygnał cyfrowy o przepływności 112 kb/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 wysokiej 

częstotliwości w kanale radiowym. Po detekcji i zamianie na strumień binarny w 

demultiplekserze wyodrębniany jest żądany kanał fizyczny (szczelina czasowa). Po 

detekcji i korekcji błędów następuje dekodowanie sygnału mowy i zamiana do postaci 
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analogowej. Sygnał mowy przetwarzany jest niezależnie dla 30ms przedziałów czasu. 

Jeżeli liczba wykrytych błędów będzie zbyt duża, to vokoder nie odtworzy abonentowi 

takiego fragmentu transmisji. 

 

System TETRA oferuje liczne zabezpieczenia, które spełniają wymagania wojska, 

służb specjalnych i bezpieczeństwa publicznego. Zabezpieczenia opracowano na podstawie 

rozwiązań przyjętych w standardzie telefonii bezprzewodowej DECT oraz wymagań 

użytkowników systemów PMR. 

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 Eąuipment Identity - TEI), abonentów na podstawie numeru 

ITSI (Individual TETRA Subscriber Identity), zarówno terminal jak i abonenta na 

podstawie TEI i ITSI. 

W systemie TETRA zdefiniowano trzy klasy zabezpieczenia transmisji w kanale 

radiowym: 

I.  klasa  - Clear Mode, 

II.  klasa - SCK Mode, 

III.  klasa - DCK Mode. 
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Systemy klasy pierwszej nie stosują szyfrowania informacji przesyłanych drogą 

radiową a jedynie opcjonalnie identyfikację użytkowników. Poziom bezpieczeństwa 

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

konieczne są zaawansowane technicznie urządzenia. Służby, które bezwzględnie wymagają 

szyfrowania transmisji w przypadku połączeń bezpośrednich między terminalami TETRA 

korzystają z systemów klasy II, 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, bo 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 mogą być 

rozpowszechniane bez ograniczeń. Uwierzytelnianie w systemie TETRA jest realizowane 

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. 

Systemy zgodne ze standardem TETRA oferują usługi podstawowe (basic services), na 

które składają się: 

• przenoszenia (Bearer Services), 

• teleusługi (Teleservices),  

• usługi krótkich wiadomości SDS (Short Data Services),  
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• usługi dodatkowe (Supplementary Services)  

Usługi przenoszenia realizuje się w trybie połączeniowym (Circuit Modę) z 

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

zorientowanym połączeniowo lub bezpołączeniowo. 

Stosowanie wieloszczelinowej techniki transmisji pakietowej MSPD (Multi-Slot 

Packed Data) umożliwia nawet czterokrotne zwiększenie szybkości transmisji dla 

abonenta. Najnowsze rozwiązanie TETRA Release 2 wprowadziło system TEDS (TETRA 

Enhanced Data Service) umożliwiający uzyskanie transmisji danych o szybkości do 700 

kb/s w kanale o szerokości 150kHz. 

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 do transmisji krótkich wiadomości, m.in. statusów, 

które umożliwiają przekazanie dwubajtowych informacji. 

Statusom można w terminalu, przypisać określoną funkcję lub komunikat 

wyświetlany na ekranie. Dostępnych jest 65535 statusów, z czego połowa jest 

zarezerwowana. 

Transmisję krótkich komunikatów umożliwia usługa SDS. Zdefiniowano 4 typy 

wiadomości SDS: 

• Typ I  - umożliwia transmisje 16 bitów danych,  

• Typ II  - umożliwia transmisje 32 bitów danych, 

• Typ III  - umożliwia transmisje 64 bitów danych, 



 28 

• Typ IV  - umożliwia transmisje do 2047 bitów danych w jednej wiadomości, w tym 

wiadomości tekstowych w formacie podstawowym (160 znaków ASCI) lub 

rozszerzonym (292 znaków ASCI).  

System TETRA umożliwia przesyłanie krótkich wiadomości do jednego abonenta i 

do wielu abonentów, jak również w warstwie transportowej TL (Transport Layer) wprost 

od i do urządzeń dołączonych do terminali TETRA (SDS-TL). 

Imponująca jest także lista usług dodatkowych, począwszy od tych znanych z 

systemów PMR, telefonii stacjonarnej i komórkowej. Są to np. identyfikacja numeru, 

przekierowania rozmów oraz usługi nie mające swoich odpowiedników w innych 

systemach telekomunikacyjnych. Do grupy nowych blisko 30 usług dodatkowych należą: 

Usługi podstawowe związane przede wszystkim ze 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 w razie 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 (Dynamie Group Number Assignment), 

• połączenia alarmowe, 
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Usługi dodatkowe opcjonalne, związane przede wszystkim ze specyficznymi funkcjami 

systemu TETRA jak np: 

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

• przenoszenie wywołania (CFU, CFB, CFNR), 

• zawiadomienie o wywołaniu, 

• realizacja połączeń oczekujących oraz wiele innych usług. 

W systemie TETRA wyróżniamy następujące tryby transmisji: 

• tryb głos i dane V+D (Voice+Data),  

• tryb zoptymalizowanej łączności w trybie komutacji pakietów PDO (Packet Data 

Optimised),  

• specjalny tryb łączności bezpośredniej DMO (Direct Mode Operation). 

Transmisja w trybie V+D umożliwia przesyłanie danych i głosu z wykorzystaniem 

infrastruktury a również za pomocą bezpośredniej łączności między terminalami (DMO). 

W trybie V+D  realizowane są jednocześnie usługi z wykorzystaniem kilku szczelin 

czasowych w tym samym kanale radiowym (np. komunikacja głosowa i przesyłanie SDS). 

Ponadto  odbywa się 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 półdupleksowych przy połączeniach grupowych. 

Realizacja połączeń półdupleksowych zwiększa efektywność wykorzystania zasobów 

radiowych, gdyż BS przydziela tylko jeden kanał fizyczny dla każdego z kierunków 

transmisji niezależnie od liczby członków grupy. Realizuje się to poprzez specjalną funkcję 

terminalu, która umożliwia nadawanie albo odbiór informacji. Służy do tego przełącznik 

PTT (Push To Talk), którym abonent decyduje czy nadaje, czy też odbiera informację. 

Czas połączenia jest limitowany przez system i z reguły wynosi jedną minutę. W trybie 

dupleks czas nie jest ograniczony, ale operator może określić limit czasu (np. kilka minut). 

Możliwość realizacji połączeń dupleksowych zależy również od funkcjonalności terminalu. 
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Tryb PDO służy 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, 

• zorientowane 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 Cali) lub stałe łącza 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 oraz 

multicast. System TETRA umożliwia ponadto w sytuacji przebywania użytkowników poza 

zasięgiem sieci, awarii BS 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 grupowych o ile grupa posiada 

wspólny numer identyfikacyjny GTSI (Group TETRA Subscriber Identity) lub grupę 

„otwartych” numerów do nawiązywania połączeń ze wszystkimi użytkownikami. 
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Terminal w trybie DMO może prowadzić połączenie z podwójną obserwacją, gdy 

terminal znajduje się w zasięgu BS. Wówczas użytkownik może otrzymać informację o 

wywołaniu dla trybu rankingowego 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 odpowiednią 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 niebezpieczeństwie (Emergency Call) - połączenie takie mogą 

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

wywłaszczenie połączenia w celu obsługi połączenia alarmowego. 

 

TETRA - wydanie 2 

Choć wdrażanie systemów nie następowało szybko, to jednak twórcy standardu 

TETRA w 1999 roku postanowili opracować drugą edycję standardu -TETRA Release 2 

[22]. Prace rozpoczęto od analizy oczekiwań członków EPT (ETSI Project TETRA) oraz 

TETRA MoU. Opracowane wyniki zamieszczono w raportach technicznych ETSI. Na 

ostateczny kształt specyfikacji potrzeb użytkownika URS (User Reąuirement Specification) 

mieli wpływ również dostawcy urządzeń, operatorzy systemów oraz użytkownicy końcowi. 

Prace standaryzacyjne podzielono na 5 zagadnień, które dotyczyły m.in.: 

• szybkiej transmisja danych HSD (High Speed Data), 

• kodowania mowy, 
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• udoskonalenia interfejsu radiowego, 

• współpracy z innymi sieciami oraz roamingu, 

• modułu identyfikacji użytkownika SIM (Subscriber Identity Module). 

Standard TETRA Release 2 ukończono i obecnie trwają prace nad integracją 

systemu TETRA i telefonią komórkową 4 generacji (4G). W trakcie prac 

standaryzacyjnych, powstały dwie koncepcje zwiększenia szybkości transmisji w systemie 

TETRA: 

• TAPS (TETRA Advanced Packet Service) - zaawansowana transmisja pakietowa w 

systemie TETRA, 

• TEDS (TETRA Enhanced Data Service) - ulepszona transmisja danych w systemie 

TETRA.   

TAPS opracowywano dla operatorów o dużych wymaganiach transmisyjnych, 

którzy zdecydują się na budowę nowej infrastruktury sieciowej i wymianą terminali. TAPS 

bazuje na technikach GPRS oraz EDGE i podobnie jak w GSM wymaga zbudowania 

równoległej sieci transmisyjnej. Oznacza to, że na danym terenie funkcjonowałyby 

równolegle zarówno sieci TETRA 1, jak i TETRA 2. W TAPS przyjęto szerokość kanału 

radiowego jako 200kHz, jednak jest niezmiernie trudno pozyskać dla systemów TETRA 

kanały o tej szerokości. Prace nad TAPS zostały wstrzymane, pomimo tego, że system 

uzyskał ostateczną wersje standaryzacyjną. 

Od 2002 roku rozwija się i ulepsza alternatywną koncepcję szybkiej transmisji 

TEDS. System TEDS jest kompatybilny z wcześniejszymi wersjami. Kompatybilność 

osiągnięto poprzez wykorzystanie rozwiązań przyjętych w TETRA V+D. Szerokości 

kanałów w TEDS są zmienne i mogą wynosić 25, 50, 100 i 150kHz. Zastosowano do 

transmisji modulację QAM (Quadrature Amplitudę Modulation) w odmianach: 64QAM, 

16QAM oraz 4QAM. Dobór rodzaju modulacji odbywa się w zależności od warunków 

transmisji radiowej. Modulacja 4QAM wykorzystywana jest w obszarach bliskich granicy 

zasięgu systemu, 16QAM dla średnich wartości prędkości transmisji, a 64QAM dla 

maksymalnych szybkości w niewielkich odległościach od BS. W przypadku kanału 25kHz 
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stosowane będzie również modulacja p/8-D8PSK w kanałach roboczych i p/4-DQPSK w 

kanale sterującym. 

TEDS umożliwi uzyskanie szybkości transmisji od 54 kb/s dla kanału o szerokości 

25kHz do 691 kb/s w kanałach o szerokości 150kHz. Szerokość kanału będzie zależeć od 

liczby użytkowników oraz ich zapotrzebowania na pasmo transmisyjne. Takie elastyczne 

podejście do zasobów będzie korzystne zarówno dla użytkowników standardu, jak i dla 

operatora systemu. Kanały będą rozpoznawane przy użyciu sygnału pilota. Przyjęto 

również PCCC (Parallel Concatenated Convolutional Coding) jako sposób kodowania 

kanałowego dla TEDS. 

W celu realizacji usług multimedialnych stworzono dodatkową warstwę MEX 

(usytuowaną nad SNDCP), która będzie mogła obsłużyć do ośmiu aplikacji 

multimedialnych oraz umożliwi negocjację parametrów QoS (Quality of Service). 

Wynegocjowane parametry będą mogły zmieniać się w czasie sesji. 

Standard TETRA 2 wprowadzał wiele udoskonaleń dotyczących m.in. współpracy z 

innymi systemami (GSM, UMTS oraz GPRS), obsługi roamingu między sieciami TETRA, 

lokalizacji osób i pojazdów, implementowanych vokoderów, zapewnienia bezpieczeństwa i 

poufności przesyłanych danych o położeniu abonenta. W tym celu został stworzony 

specjalny protokół LIP (Location Information Protocol). Standard TETRA 2 przewiduje 

migracje kart identyfikujących abonentów z SIM do USIM. 

Tabela 3. Techniczne parametry zbiorcze standardu TETRA 1 i TETRA 2 

Cecha systemu Wielkość 

Pasma częstotliwości radiowych 

(2x10 Mb/s = 20 Mb/s) 

- 380-400MHz (obsługa służb policyjnych, 

klasy PMR*) 

- 410-430MHz (komunikacja cywilna, typu 

PAMR) 

Odstęp między sąsiednimi nośnymi 
25kHz, 50kHz, 

100kHz,150kHz 
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Odstęp dupleksowy 10MHz 

Liczba kanałów przy odstępie 25kHz 
4 kanały głosowe TDMA** 

(1 kanał na dane) 

Szybkość transmisji z systemem 

TEDS 
od 50 kb/s do 600 kb/s 

Użytkowa szybkość transmisji danych 

- 2,4-9,6 kb/s (netto) z dużym 

zabezpieczeniem 

- 4,8-19,2 kb/s (netto) z niewielkim 

zabezpieczeniem 

- 7,2-28,8 kb/s (bez zabezpieczenia) 

Metoda dostępu Aloha szczelinowa 

Technika zwielokrotnienia FDMA/TDMA 

Rodzaj modulacji π/4 DQPSK*** 

Szybkość modulacji 18 kbodów 

Sposób kodowania mowy 

pełny 

połówkowy 

 

7,2 kb/s 

4,8 kb/s 

Czas zestawienia połączenia <300 ms 

Przeniesienie kanału (handover) <1 s 

Moc urządzeń terminalowych 1 W, 3 W, 10 W, 25 W, 30 W 

Maksymalna szybkość 

przemieszczania terminalu 
> 500 km/h 

Maksymalny rozmiar komórki 120 km 
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TETRAPOL – Marcin Talarczyk, Michał Żerański  [9][38] 

 

W roku 1990 europejskie konsorcjum zbrojeniowe EADS uruchamia RUBIS – 

cyfrowy PMR Żandarmerii Francuskiej. Był to w  pełni cyfrowy system łączności 

dyspozytorskiej  oparty o modulacje GMSK – identyczna jak w GSM -  oraz 

częstotliwościowy podział dostępu do szczeliny (FDMA), o kanale szerokości 12,5kHz. Do 

roku 1999 system TETRAPOL był standaryzowany przez ETSI i nosił nazwę  TETRA – 

12 ze względu na wykorzystywanie kanału o szerokości 12,5kHz. Najnowsze specyfikacje 

systemu umożliwiają używanie standard kanału 6,25kHz [9]. 

System TETRAPOL jest zgodny z normą ETSI 300.113 i ETSI 300.279 dla EMC 

[38].  

TETRAPOL korzysta z pasma radiowego o zakresie od 70MHz do 933MHz. Kodek 

systemu TETRAPOL używa silnie chronionego przed zakłóceniami algorytmu kodującego 

RPCELP. 

TETRAPOL jest systemem połączonych elementów fizycznych nazwanych 

podsystemy. Fizyczne elementy są zdefiniowane jako  grupy funkcyjne a interfejsy są 

zdefiniowane jako punkty odniesienia (jak zdefiniowane przez ITU).  

Radio terminal (RT)(rys.3) 

RT jest przenośnym, funkcjonalnym urządzeniem końcowym (Mobile Termination Unit) 

podłączonym do sieci za pomocą łącza radiowego. 

Line connected terminal (LCT) (rys.3) 

LCT jest terminalem związanym przez fizyczne połączenie linii lokalnej lub zdalnie do 

sieci. 

User data terminal (UDT) (rys.3) 

UDT jest terminalem danych (Terminal Equipment) podłączonym do terminala radiowego  

i użytym dla danych serwisowych. 
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Switching and management infrastructure (SwMI) (rys.3) 

Jest to moduł sieci TETRAPOL, który samodzielnie  rozdziela podsystemy BS i przełącza 

urządzenie radiowe (RSW). 

Dispatch center (DC) (rys.3) 

Jest to centrum dyspozytorskie mające za zadanie wysyłanie z centralnego serwera i 

funkcją przełączania pozycji wysyłania. 

Network management centre (NMC) (rys.3) 

Jest to centrum zarządzania różnymi sieciami mające na celu usprawnić działanie i 

utrzymanie sieci. 

Message transfer agent MTA X.400(rys.3) 

Jest to przełącznik X.400 dostarczający wiadomości. Połączony do prywatnych lub 

publicznych sieci X.25, pełni funkcję serwera wiadomości. 

External data terminal (EDT) (rys.3) 

Połączenie przez prywatną lub publiczną sieć X.25, pełni funkcję serwera transmitującego 

dane, lub bazy prywatnych wiadomości abonenta. 

Radio terminal simulator(rys.3) 

Jest to rodzaj stacji bazowej aprobujący symulator łącznie z danymi. 

BS simulator(rys.3) 

To typ RT aprobujący symulator łącznie z UDT, RT i symulatorami SIM . 

Subscriber identity module (SIM) (rys.3) 

Jest to wymienny moduł transportujący informacje o abonencie i zabezpieczających 

algorytmach. 
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Independent digital repeater – (IDR) (rys.3) 

Jest to wyposażenie używające pewien rodzaj translacji dla rozszerzenia pokrycia 

pomiędzy dwoma komórkami, niezależnie od SwMI. 

Stand alone dispatch position (SADP) (rys.3) 

Jest to jedno pozycyjny terminal co do wysyłki. 

Gateways 

Bramy zezwalają na połączenie z innymi systemami tak jak systemy PMR (GSM, 

TETRA...), TCP/IP, PDN, ISDN, PSTN, prywatne automatyczne rozgałęzienie centrali 

(PABX). 

Key management centre (KMC) (rys.3) 

Jest to centralny moduł zarządzający kluczami bezpieczeństwa.  

Wewnętrznymi podsystemami sieci TETRAPOL SwMI są: 

• Base Station (BS) - Stacja bazowa sieci. 

• Radio Switch (RSW) - Podsystem RSW jest częścią komutacji sieci TETRAPOL. 

• Base Network (BN) 
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Rys.3 Diagram sieci TETRAPOL [38] 

 

R1 to punkt referencyjny pomiędzy UDT a RT. 

R2 to punkt referencyjny pomiędzy UDT a LCT. 

R3 to punkt referencyjny łączący radiowy interfejs  pomiędzy RT a BS. 

R4 to punkt referencyjny pomiędzy LCT a siecią SwMI. 

R5 to punkt referencyjny pomiędzy NMC a siecią. 

R6 to punkt referencyjny pomiędzy DC a siecią. 

R7 to punkt referencyjny łączący z bramką PABX. 

R8 to punkt referencyjny pomiędzy MTA X.400 a siecią. 
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R9 to punkt referencyjny łączący interfejs (ISI) między dwiema sieciami TETRAPOL. 

R10 to punkt referencyjny pomiędzy EDT a siecią. 

R11 to punkt referencyjny łączący jednostkę  IWU z innymi systemami PMR. 

R12 to punkt referencyjny łączący do BS interfejs RSW. 

R13 to punkt referencyjny łączący do bramki PSTN. 

R14 to punkt referencyjny łączący do bramki ISDN. 

R15 to punkt referencyjny łączący do interfejsu TCP/IP. 

R16 to punkt referencyjny łączący do bramki X.25/PDN. 

R17 to punkt referencyjny łączący do interfejsu  SADP. 

R18 to punkt referencyjny łączący SIM a RT. 

R19 to punkt referencyjny łączący KMC a sieć. 

R20 to punkt referencyjny między RT (Ud). 

R30 to punkt referencyjny pomiędzy repeater a RT. 

 

 APCO25 (Project 25) – Marcin Talarczyk, Michał Żerański  [3][7][29]  

 

APCO25 jest cyfrowym radiowym systemem dyspozytorskim używanym przez 

wszystkie instytucje odpowiadające za bezpieczeństwo obywateli w USA. System pełni 

identyczną rolę jak TETRA w Europie, niestety systemy nie są kompatybilne ze sobą [29]. 

System posiada możliwość pracy w trybie cyfrowym jak i w trybie analogowym 

(jest kompatybilny ze starszymi systemami dyspozytorskimi). 

Obecnie najbardziej rozpowszechnionym systemem P25 jest system oparty o 

komutację pakietową IP. Jak widać  na rysunku 4 cała sieć zarządzana jest poprze sieć 

WAN. 
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Rys. 4. Schemat poglądowy sieci trankingowej opartej o system P25IP [3] 

System P25IP bazuje w pełni na sieci transmisji z komutacją pakietową i 

architekturze klient-serwer. Komunikacja pomiędzy wszystkimi pracującymi w systemie 

urządzeniami odbywa się za pośrednictwem standardowych łączy cyfrowych (Ethernet, E1, 

fractional E1). Tą drogą przesyłana jest cyfrowa transmisja mowy i danych oraz dane 

sterujące pracą urządzeń w sieci. 

Głównymi elementami sieci są Centra NSC (Network Switching Center)( rys.4) składające 

się z: 

• Serwera komutacji NSS (Network Switching Server) pełniący funkcje centrali radiowej 

odpowiedzialnej za komutowanie i powielanie pakietów niosących głos i dane 

użytkowników, 

• Serwera administracyjnego NAS (Network Administrative Server) zarządzającego bazą 

danych abonentów i grup w systemie P25, 

• Serwera zarządzania siecią NMS (Network Management Server) odpowiadającą za 

konfiguracje sieci IP, obsługę awarii, testowanie i kontrolę stanu węzłów sieci 

teletransmisyjnej, 
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• Serwera zarządzania strefami RSM (Regional Site Manager Server) służącego do 

konfigurowania i zarządzania strefami radiowymi. 

Strefy radiowe składają się z: kanałów radiowych z kontrolerami stref oraz 

kontrolera odpowiedzialnego za współpracę z NSC. Opcjonalnie można system doposażyć 

w  urządzenia do testowania urządzeń nadawczo-odbiorczych strefy. Możliwa jest 

instalacja urządzenia monitorującego tor nadawczy i wejścia/wyjścia sygnalizacyjno – 

kontrolne. Dla pełnej wygody zarządzania można zaimplementować  kontroler PMIPS 

realizujący właściwy routing pakietów danych przesyłanych przez abonentów. 

Po zastosowaniu bramki IG (Interoperability Gateway) możliwe jest 

konwertowanie dowolnego sygnału audio do formatu pakietu IP, współpracowanie z 

wszystkimi abonentami dowolnej sieci radiowej niezależnie od wykorzystywanej 

częstotliwości,  przyłączenie do sieci konwencjonalnych stacji bazowych dowolnego typu 

oraz realizowanie połączeń z siecią telefoniczną. 

Sieć P25IP zapewnia odpowiedni stopień bezpieczeństwa na każdym poziomie. 

Pakietowa transmisja głosu i danych cyfrowych jest dodatkowo szyfrowana z 

wykorzystaniem algorytmu AES lub P25 DES. Proces szyfrowania odbywa się na 

poziomie urządzeń abonenckich (End-to-End encryption) i gwarantuje bardzo wysoki 

poziom bezpieczeństwa sieci radiowej i sieci szkieletowej IP. Dodatkowym 

zabezpieczeniem sieci P25IP jest wymaganie autoryzacji abonentów oraz zabezpieczenie 

radiotelefonów przed próbami nieuprawnionego przeprogramowania. Współdziałanie ze 

starszymi systemami analogowymi zapewniają cyfrowe bramki głosowe (Digital Voice 

Gateways). Interfejs radiowy CAI (Common Air Interface), transmisja danych, algorytmy 

szyfrowania, zdalne przeprogramowywanie kluczy szyfrujących OTAR oznaczają, że w 

systemie mogą pracować dowolne radiotelefony standardu P25 pochodzące od różnych 

producentów. Zaawansowany vokoder IMBE (4,8 kb/s) minimalizuje zakłócenia tła. 

Cyfrowa modulacja FDMA C4FM w kanale 12,5kHz zapewnia przepływności 9,6 kb/s 

(P25CAI), a system oparty o modulację QPSK-C  oraz częstotliwościowy podział dostępu 

do kanału (FDMA), w kanale szerokości 12,5kHz zapewnia swobodny i łatwy sposób 

przejścia z łączności analogowej do cyfrowej [3][29]. 

Bezpieczeństwo w systemie P25IP zapewnione jest poprzez szyfrowanie transmisji 

głosowych (DES lub AES), zaawansowane funkcje cyfrowe takie jak automatyczny 
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roaming i zarządzanie mobilnością oraz programowanie kluczy szyfrujących drogą radiową 

OTAR (Over The Air Rekeying). 

System P25IP realizuje pełny zestaw funkcji trankingowych dostępnych w 

zaawansowanych systemach cyfrowych m.in.: 

• wywołania grupowe (jeden do wielu), 

• hierarchiczna struktura  grupowa, 

• priorytetowe skanowanie grup, 

• wywołania indywidualne (jeden do jednego), 

• wywołania alarmowe, 

• wywołania dookólne (jeden do wszystkich), 

• połączenia z siecią telefoniczną, 

• opóźnione wejście do rozmowy, 

• identyfikacja abonenta i grupy, 

• kolejkowanie wywołań, 

• automatyczna rejestracja, 

• autoryzacja w systemie, 

• 8-poziomowy system priorytetów wywołań, 

• podwyższony priorytet ostatniego wywołania, 

• pakietowa transmisja danych: 4,8 kb/s z protekcją i 7,2 kb/s bez protekcji, 

• dynamiczne wykorzystanie zasobów DRA (Dynamic Resource Allocation) pozwalające 

na użycie tych samych częstotliwości radiowych przez sąsiednie stacje strefowe[ 3], 

• automatyczny roaming z wyborem strefy o najsilniejszym sygnale radiowym, 

• odbiór komunikatów dotyczących jakości połączeń ze stref sąsiednich, 
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• niezakłócona autonomiczna praca stref w przypadku zaniku połączenia z siecią, 

• zdalne (drogą radiowa) programowanie kluczy OTAR i zdalne programowanie 

radiotelefonów OTAP, 

• statusy i krótkie wiadomość tekstowe, 

• przesyłanie jednocześnie głosu i danych (przepływność 88,89 bit/s np. do AVL). 

Tabela 4. Porównanie systemów standardu P25 [3] 

 P25IP P25 Ranking P25 

Konwencjonalny 

P25 głos analogowy Tak Tak Tak 

identyfikator abonenta Tak Tak Tak 

wywołanie. 

indywidualne 

Tak Tak Tak 

P25 szyfrowane Tak Tak Tak 

P25 OTAR Tak Tak Tak 

P25 dane pakietowe Tak Tak Tak 

Roaming Tak Tak Nie 

Rejestracja Tak Tak Nie 

Adresy lP End-to-End Tak Nie Nie 

Wybór konsol Tak Nie Nie 

Migracja z systemu  

analogowego 

Tak Nie Nie 
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Ocena przydatności systemów zespalających łączność w 

służbach cywilnych i wojskowych - Marcin Talarczyk, Michał 

Żerański   

Porównanie i ocena parametrów systemów trankingowych 

 

Poniższa tabela zawiera wszystkie podstawowe dane o czterech opisanych 

wcześniej przez nas systemach. Jest swoistym kompendium parametrów radiowej łączności 

trankingowej. Dzięki temu zestawieniu łatwiej jest porównać i sprawdzić w których 

parametrach systemy są podobne, a gdzie są widoczne różnice. 

Tabela 5. Parametry porównawcze czterech opisanych systemów trankingowych [27].
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Parametry Project 25 TETRA TETRAPOL EDACS 

Cecha emisji: 

- ruch w kanałach 

 

8K10F1E, 5K76G1E(1) 

 

25K0D7W/25KWDW(2) 

 

4K80P1W 

 

16K0F1E/8K50F1E 

Częstotliwość pasma 
(MHz) 

Jeszcze nie zdecydowano, ale 
możliwe, że będzie: 

130-200 

360-512 

800-941 

380–390/390-400 lub 

410-420/420-430 lub 

450-460/460-470 lub 

870-888/915-933 

70-520 

746-870 

870-888/915-933 

136-174 

380-512 

806-821/851-866 

896-901/935-940 

Odstęp dupleksowy [MHz] 

Zmienny lub żaden (pasmo 
150) 

3 i 5 (pasmo 400) 

39 i 45 (pasmo 800) 

5-10 (pasmo 400) 

10-45 (pasmo 800/900) 

Zależny od projektu 

W razie potrzeby (pasma 
80/160) 

5 lub 10 (pasmo 400) 

45 (pasmo 900) 

Zmienny (pasmo 160) 

Zmienny (pasmo 400) 

45 ( pasma 800 i 900) 

Odstęp fali nośnej (kHz) 
12.5 dla (C4FM) 

6.25 dla (CQPSK) 
25 

12.5-10 

Rozwój 6.25 
25/12.5 

Maksymalna moc stacji 
bazowej (W): 

- szczytowa 

- średnia 

 

 

500 

500 

 

 

25 

25 

 

 

25 

 

 

200 

200 
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Nominalna moc nadawcza 
stacji (W): 

szczytowa/średnia: 

- przewoźnej 

- nasobnej 

 

 

 

od 10/10 do 110/110 

od 1/1 do 5/5 

 

 

 

10/2.5 

1/0.25 

 

 

 

10/10 

2/2 

 

 

 

10/10-110/110 

1/1-6/6 

Zasięg komórki (km): 

– w terenie miejskim 

– w terenie otwartym 

7.6 – 35 

7.6 

35 

3.8-17.5 

3.8 

17.5 

8-28 

8 

28 

Zależne od projektu 

Obszar pokrycia 
technicznego 

-Kanał komórkowy 
powtórnego użycia 

-Poddany symulacji 

-Odbiornik głosowy 

-Kanał komórkowy 
powtórnego użycia 

-Prawie synchroniczny 
(Poddany symulacji) 

- Transmisja z podziałem 
czasowym 

- Różnorodność 
odbiorników 

-Kanał komórkowy 
powtórnego użycia 

-Poddany symulacji 

-Różnorodność 
odbiorników 

(Transmisja z podziałem 
czasowym) 

-Kanał komórkowy 
powtórnego użycia 

-Poddany symulacji 

-Odbiornik głosowy 

-Różnorodność 
odbiorników 

 

Technika zwielokrotnienia FDMA TDMA FDMA FDMA 

Ruch w kanałach/RF 
nośnik: 

– początkowy 

– możliwości projektowe 

 

 

1 

1 

 

 

4 

8 

 

 

1 

1 

 

 

1 

1 

Prędkość transmisji (kbit/s) 9.6 36 8 9.6 
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Modulacja QPSK-c zawiera rodzinę 
C4FM i CQPSK 

π/4 DQPSK GMSK GFSK 

Struktura ruchu w kanale: 

–Podstawowa prędkość 
kodeka mowy: 

• przepływność (kbit/s) 

• ochrona przed błędami 

• algorytm kodujący 

–Alternatywna prędkość 
kodeka mowy: 

• przepływność (kbit/s) 

• ochrona przed błędami 

• algorytm kodujący 

• sposób przepływu 
danych (kbit/s): 

- chroniony 

      - nie chroniony 

• pakietowy przesył 
danych 

 

 

 

4.4 

2.8 

IMBE 

 

 

N/A 

 

 

 

 

6.1 

9.6 

IP – protokół internetowy 

 

 

 

4.567 

2.633 

ACELP 

 

 

Prędkość tbd 

 

 

 

 

Podnosi się do 19.2 

Podnosi się do 28.8 

Nastawiony na połączenie, 
bezpołączeniowo 

 

 

 

6 

2 

RPCELP 

 

 

Połowa prędkości kodeka 
tbd 

 

 

 

4.8 

7.2 

 

Tak 

 

 

 

6.5 

2.7 

AME 

 

 

N/A 

 

 

 

 

N/A 

 

 

IP – protokół internetowy 

Wiadomości X.400  Tak Tak  
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Sterowanie strukturą 
kanału (numer typów 

kanału): 

- Sterowanie 
kanałem publicznym 

- Sterowanie 
kanałem łączącym 

- Sterowanie 
kanałem rozgłoszeniowym 

 

 

 

 

2 

 

3 

 

 

 

 

2 

 

3 

 

 

 

 

5 

 

2 

 

 

 

 

1 

 

1 

Możliwość opóźnienia 
zasiegu korekcji (µs)(6) 

Klasa A - 50 

Klasa Q - 50 

Klasa A – brak korekcji 

Klasa B - 55.5 

Klasa Q -lll.l 

Brak potrzeby korekcji 
Klasa A - 52 

Klasa Q – 52 

Kodowanie kanału 

-Kod BCH  dla sieci ID 

-Zabezpieczenie kodowania 
dla danych 

-Kodowanie Golay & 
Hamming  dla głosu 

-Kodowanie Reed-Solomon  
dla wbudowanych sygnałów 

-Zbiór funkcji kodowania z 
przeplataniem oraz 

wykrywaniem błędów 

- Zbiór funkcji kodowania 
z przeplataniem oraz 

wykrywaniem błędów 

-Sterowanie BCH/ 
ponawianie 

-Zwyczajne cyfrowego 
głosu z powtarzaniem 

-Powtarzanie danych 
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Szyfrowanie 

- poziomy ochrony 

 

 

 

 

 

 

 

 

- wielodostęp 

- różnorodny klucz 

- kontrola szyfrowania 

- emisja przez odkluczenie 

 

Typy l, 2, 3 i 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tak 

Tak 

Tak 

Tak 

 

Emitowanie połączenia jest 
eksportowane oraz 

identyfikowane. Na dodatek 
szyfrowanie od końca do 

końca określane przez 
użytkownika jest zgodnie z 

najwyższym poziomem 
bezpieczeństwa 

 

Tak 

Tak 

Tak 

Tak 

 

Tak 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tak 

Tak 

Tak 

Tak 

 

Typ 1, 3, 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tak 

Tak 

Nie 

Tak 
Przekazanie do 
użytkowania 

Tak Tak Tak Tak 

Usprawnienie roamingu 
między systemami 

Tak Tak Tak Tak 

Projekt usprawnienia dla 
różnorodnych operatorów 
(systemów) w tym samym 

obszarze 

Tak Tak Tak Tak 



 50 

Tryb bezpośredni 

- Mobilny do mobilengo 

- Skanowanie kanału(7) 

- Wzmocnienie 

- Rodzaj bramy trankingowej 

- Mobilny do mobilnego 

- Podwójny zegar(8) 

- Wzmocnienie 

- Rodzaj bramy 
trankingowej 

- Mobilny do mobilnego 

- Podwójny zegar bramy 

- Przenośny-przenośny 

- Przenośny-mobilny 

- Mobilny-mobilny 

- Mobilny-podstawowy 

Tryb translacji Tak Tak Tak Tak 

 

(1) Klasyfikacja wskazania emisji dla  modulacji C4fM i COPSK. 

Obie wykorzystują niekonwencjonalny wspólny odbiornik. 

(2) Klasyfikacja określenia emisji dla stacji bazowej/telefonii 

komórkowej (przenośny). 

(6) Klasy A i B odnoszą się do działania nadajnika sygnału. Klasa Q 

do działania pseudosynchronicznego (poddanie symulacji). 

(7) Przeszukiwanie kanałów na użytek alternatywnego kanału 

komunikacyjnego. 

(8) Dopuszczenie terminala do użytku w sposób bezpośredni do 

obsługi monitoringu trankingowego kontrolującego kanał dla każdej 

sygnalizacji. To również pozwala terminalowi w sposób 

trankingowy na bezpośredni monitoring danego kanału. 
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Projekt MESA (Mobility Emergency Safety Applications) – Marcin Talarczyk 
[15][37] 

 Powstał jako organizacja partnerska ETSI i TIA mająca za zadanie wypracowanie 

wspólnych standardów łączności służb bezpieczeństwa publicznego na świecie. Opracowuje ona 

systemy, usługi i aplikacje przyszłych zaawansowanych systemów komunikacji radiowej, 

spełniające wszystkie zapotrzebowania użytkowników końcowych. [15] 

Dotychczasowe ustalenia są następujące: 

• system wymaga co najmniej 2Mb/s łącza radiowego dla pełnej funkcjonalności i 

bezpieczeństwa, 

• niezbędny jest system kodowania mowy oraz transmisji danych pozwalający na 

minimalizację czasu dostępu do usług oferowanych przez system, jednocześnie 

zapewniający zadawalającą jakość i bezpieczeństwo, 

• niezbędna jest możliwość lokalizacji pojazdów i osób w oparciu o globalne systemy 

pozycjonowania, 

• istnieć musi możliwość automatyzacji zbierania danych o zagrożeniach dla życia i 

zdrowia ludzi,  

• wymaga się pełnej zarządzalności  bez względu na medium transmisyjne z zachowaniem 

QoS, 

• system musi być zgodny z istniejącymi standardami lub przynajmniej współpracować  z 

nimi, 

• system powinien posiadać możliwości wykorzystania łączy radiowych naziemnych oraz 

satelitarnych celem globalnego zasięgu.  

Poniżej przykładowy systemu łączności opartego o Projekt MESA  
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Rys. 5.  Schemat poglądowy sieci dyspozytorskiej opartej o wytyczne Projektu MESA [15] 
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Analiza przydatności poznanych systemów 

 

 Z opisanych systemów widać, że dyspozytorska łączność trankingowa jest nie tylko  

wąsko wyspecjalizowaną łącznością dla administracji państwowej, służb bezpieczeństwa, 

wojska. Może znaleźć zastosowanie w cywilnych firmach użyteczności publicznej, jak i w 

firmach prywatnych. Udana implementacja ogólnodostępnej,  ogólnokrajowej sieci łączności 

dyspozytorskiej  zależy od kilku czynników: 

• szybkie i sprawne zarządzanie projektem wdrażanym w danym kraju, 

• wykwalifikowani podwykonawcy, 

• współpraca wszystkich zaangażowanych stron w projekt, 

• kompetentny zespół wdrożeniowy, 

• planowanie fazy utrzymania sieci. 

 Głównym, a zarazem największym problemem jest wybór standardu, ze względu na 

możliwości rozwojowe oraz kompatybilność z istniejącymi systemami. Wszystkie opisane 

systemy posiadają możliwość współpracy ze sobą poprzez sieci transmisji z komutacją 

pakietową, co znacznie zwiększa ich możliwości rozwojowe i wszystkie obecnie posiadają 

możliwość współdziałania ze sobą oraz z systemami analogowymi. 

 Łączność pakietowa IP oraz zarządzanie jakością transmisji QoS predysponują systemy 

cyfrowej łączności dyspozytorskiej jako nowoczesne medium spełniające wysokie wymagania 

użytkowników końcowych. 

Zachowanie parametrów QoS w transmisji mowy oraz komunikacja end-to-end miedzy 

użytkownikami sieci trankingowych pozwala na skalowalność oraz zarządzalność przy 

zachowaniu maksymalnie wysokich parametrów bezpieczeństwa, szybkości oraz globalnym 

zasięgu. 

 W łączności o znaczeniu krytycznym transmisja danych jest równie ważna jak 

połączenia głosowe.  Aktualne zalecenia standardów łączności trankingowej wprowadzają 

szkielet sieci oparty na sieci protokołu IP. 
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 Architektura sieci IP uwzględnia dużą odporność na uszkodzenia i szybkie zestawienie 

połączenia w wymiarze ogólnokrajowym jak i międzynarodowym. Dla sieci „łączności 

krytycznej” pozytywne znaczenie ma rozszerzona jakość usług (QoS), szybkie wywołanie 

alarmowe w celu przekazania wiadomości priorytetowej oraz szybkie przywracanie do 

funkcjonowania systemu po awariach.  
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Przegląd firmowych rozwiązań systemowych  

Motorola  

 

Terminale TETRA firmy Motorola [28]: 

Terminale przenośne 

Firma Motorola oferuje szeroką gamę przenośnych terminali TETRA, które spełniają określone 

wymagania różnych segmentów rynku, od transportu, przez sektor komunalny do 

bezpieczeństwa publicznego. 

Terminale przewoźne 

Porozumiewanie podczas ruchu odbywa się w sposób wyraźny i niezawodny dzięki terminalom 

przewoźnym TETRA firmy Motorola. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rys. 6  Terminal Motorola MTP850 
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Tabela 6. Parametry techniczne MTP850 

Wymiary wys. x szer. x głęb. Mm 125 x 50 x 33,5 (z płaskim akumulatorem)  

125 x 50 x 37,5 (ze standardowym akumulatorem) 

Waga g 189 (bez akumulatora)  

237 (z płaskim akumulatorem)  

250 (ze standardowym akumulatorem) 

Wydajność akumulatora Płaski Li Ion (900 mAh) Standardowy Li Ion 

1800 mAh) 

Cykl pracy (5/5/90)  

Cykl pracy (5/35/60)  

Czas rozmowy 

> 10 godzin  

> 8 godzin 

1.8 godzin 

> 20 godzin 

> 16 godzin 

3.5 godzin 

Kolorowy wyświetlacz ekran o wymiarach 130x130 pikseli, 65 536 

kolorów, z możliwością odwracania wyświetlacza 

i powiększania tekstu 

Liczba grup rozmównych – TMO 2048 

Liczba grup rozmównych – DMO 1024 

Książka adresowa 1000 osób 

Do to 6 numerów dla każdego wpisu 

Max 2000 wpisów 

Lista wiadomości tekstowych 20 

Lista statusów 100 

Lista kodów kraju / kodów sieci 100 

Lista skanowania 20 list po 20 grup 
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Specyfikacja środowiskowa 

Temperatura pracy °C -25 do +60 

Temperatura składowania °C -40 do +85 

Wilgotność ETS300 019-1-7 klasa7.3E, do 95% przez 8 

godzin 

Kurz i woda IP54 (kat.2) - klasa EC529 

Wstrząsy i wibracje ETS 300 019-1-7 klasa 7.3E (-25 do +60)  

Między 5-95% wilgotności względnej, bez 

kondensacji 

Specyfikacja radiowa 

Zakres częstotliwości MHz 806-870 

Odstęp międzykanałowy kHz 25 

Zakres nadawania / odbioru MHz 45 

Moc nadajnika W 1 

Dokładność poziomu mocy +/db 2 

Klasa odbiornika A i B 

Czułość statyczna odbiornika dBm -112 minimum (-115 typowo) 

Czułość dynamiczna odbiornika dBm -103 minimum (-107 typowo) 

Specyfikacja zintegrowanego odbiornika GPS 

Jednoczesne satelity 12 

Tryb działania Autonomiczny lub wspomagany (A-GPS**) 

Antena GPS Helikalna, zintegrowana z anteną TETRA 

Czułość 152dbm/-182dbW 
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Dokładność 5 metrów (prawdopodobieństwo 50%)*  

10 metrów (prawdopodobieństwo 95%) * 

Uwagi dotyczące do funkcji i specyfikacji 

* Pomiar przy -137 dBm 

** Funkcja wymaga jej obsługi przez infrastrukturę. Prosimy o kontakt z operatorem sieci. 

 

Terminal MTP850 posiada funkcję łączności głosowej – wywoływania grupowe, 

indywidualne oraz telefoniczne. Następnie urządzenie to ma możliwość przesyłania danych 

(krótkich wiadomości (SDS), wysyłanie statusu jednym naciśnięciem przycisku, pełna obsługa 

WAP, obsługa aplikacji Java, automatyczne wysyłanie statusu przy wejściu/wyjściu z trybu 

blokady nadawania i wiele innych). Obsługuje funkcje bezpieczeństwa poprzez szyfrowanie 

interfejsu radiowego. Odbywa się to przy użyciu algorytmów TEA1, TEA2 i TEA3. Ten ostatni 

poddawany jest aktualizacji. Występują trzy klasy bezpieczeństwa: 

• Bez szyfrowania, 

• Statyczny klucz szyfrujący (SCK), 

• Pochodny klucz szyfrujący (DCK) i wspólny klucz szyfrujący (CCK). 

Terminal jest wyposażony również w funkcje zdalnej blokady radiotelefonu, dostępu po 

podaniu kodu PIN/PUK a także uwierzytelnianie użytkownika danych pakietowych. 

Szyfrowanie End-to-End odbywa się z pełnym zabezpieczeniem przed próbą dostępu. 

Szyfrowanie End-to-End obsługuje wiele algorytmów w tym AES oraz ma możliwość zdalnej 

zmiany kluczy szyfrowania drogą radiową (Over The Air Rekeying). 

Od strony użytkownika bezpieczeństwo wygląda następująco: 

• Zintegrowany przycisk alarmowy  

• Tryb alarmowy sygnalizowany kolorem (czerwony wyświetlacz) 

• Edytowalny wygaszacz ekranu z opcją logo  

• Blokada grupy rozmownej 

• Blokada klawiatury 

• Blokada nadawania (TXI) 

• Wywołanie alarmowe z funkcją "gorącego mikrofonu" 
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• Nasłuch otoczenia 

• Oddzielny głośnik główny montowany z przodu i słuchawka do rozmów dupleksowych w  

      celu zapobieżenia wstrząsowi akustycznemu 

• 1-watowy wzmacniacz audio i głośnik  

• Wywołanie w ramach stacji bazowej 

• Połączenia alarmowe 112 

Funkcja lokalizacyjna ma całkowicie zintegrowany jednoukładowy odbiornik GPS, który 

charakteryzuje się niskim poborem mocy i wysoką czułością. Ponad to antena GPS jest 

wbudowana w antenę TETRA. Wyzwalanie uaktualniania pozycji jest w pełni programowalne. 

Inne funkcje dodatkowe to alarm wibracyjny VibraCall, automatyczny zapis historii 

programowania, interfejs programowania poprzez USB, praca bez konieczności wyboru trybu, 

chroniony hasłem dostęp do plików konfiguracyjnych (Codeplug), ujednolicona książka 

adresowa (kontakty), itp. 
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M/A-COM  [30] 
Firma w swojej ofercie posiada szeroką gamę urządzeń do budowy i eksploatacji sieci 

trankingowych. Wśród nich są: węzły komutacyjne, stacje BS, systemy nadzoru, radiotelefony 

przenośne i stacjonarne systemów P25, EDACS, TETRA.  

Modele serii P5100 są urządzeniami o najwyższych parametrach bezpieczeństwa oraz spełniają 

ostre wymagania norm amerykańskich MIL-STD-810F, TIA/EIA-603 i U.S. Forest Service. 

Seria ta występuje w dwóch wykonaniach (rys. 7): 

• P5150 (Scan) z prostą klawiaturą 

• P5130 (Select) bez klawiatury 

Radiotelefony pracują w pełnym paśmie VHF 136-174 MHz oraz w paśmie UHF 378-430 MHz 

lub 450-470 MHz udostępniając tryb pracy analogowej i/lub cyfrowej. 

W urządzeniach serii P5100 zastosowano szybki procesor sygnałowy (DSP) oraz 

najnowocześniejsze elementy toru radiowego. 

Programowe definiowanie zestawu funkcji umożliwia przyszłą rozbudowę funkcjonalną i stałe 

unowocześnianie oraz łatwą zmianę konfiguracji. Do kluczowych cech należą: 

• mozliwość zaprogramowania do 128 kombinacji grup trankingowych/systemów oraz do 

512 kanałów konwencjonalnych, 

• możliwość zaprogramowania 255 numerów wywołań indywidualnych oraz 255 numerów 

telefonicznych, 

• standardowa funkcja „Emergency”, 

• pełny zestaw funkcji trankingowych, 

• pełny zestaw funkcji konwencjonalnych ze skanowaniem priorytetowym i różnymi 

formatami sygnalizacji podakustycznej/tonowej włącznie, 

• opcjonalne funkcje transmisji danych cyfrowych, 

• opcjonalna możliwość wykorzystania funkcji ProFile™ pozwalającej na zdalne (drogą 

radiową) przeprogramowanie radiotelefonu, 
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• opcjonalna możliwość wykorzystania funkcji ProScan™ zapewniającej automatyczny 

roaming w systemach wielostrfowych, 

• możliwość wykorzystania funkcji ESK (EADCS Security Key) uniemożliwiającej 

przeprogramowanie urządzania i dostęp do systemu osobom postronnym. 

  

                           

Rys. 7 Rodzina telefonów osobistych serii P5100 

W zależności od opcji programowych urządzenia oferują zestaw funkcji umożliwiających pracę 

w: 
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• systemach cyfrowego trankingu P25 ( bez funkcji szyfrowania), 

• cyfrowych systemach konwencjonalnych zgodnych ze standardem Project 25 (bez funkcji 

szyfrowania), 

• systemach analogowych trankingu EADCS z opcją pracy  cyfrowej w trybie Aegis™ ( bez 

funkcji szyfrowania), 

• systemach cyfrowego trankingu ProVoice ( bez funkcji szyfrowania), 

• analogowych systemach konwencjonalnych (brak modelu konwencjonalnego). 

Możliwe jest połączenie poszczególnych technologii radiowych w jednym urzadzeniu. 

Radiotelefon pracujący w systemie EADCS jako swojej sieci podstawowej może zostać 

wykorzystany także jako np. konwencjonalny cyfrowy radiotelefon P25 poza zasięgiem stacji 

bazowych EADCS lub w celu zapewnienia współpracy z innymi użytkownikami sieci P25. 
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Teltronic   [31] 

  

Rys. 8 Węzeł Ethernet  łączności systemu Nebula  firmy Teltronic 

System Nebula oparty na architekturze Ethernet/IP (rys. 8) nie potrzebuje wprowadzania 

centralnego, sprzętowego przełącznika obwodów, ponieważ  komutacja odbywa się poprzez 

Ethernet. W rezultacie zdolność do komutacji jest skalowalna i bardzo elastyczna. Dzięki temu 

łatwiej jest osiągnąć wymagany poziom redundancji. System wyposażony jest w inteligentne 

stacje nośne, które zarządzają poziomem 2 TETRA co umożliwia: 

• obsługę 32 nośnych za pomocą stacji bazowej SBS 
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• zwiększenie pojemności CNC. Jeden zaawansowany LSC (Local System Controller), w 

trybie Fall Back zabezpiecza wszystkie usługi transmisji głosu i danych dla wszystkich 

lokalnych nośnych. 

Telefoniczne punkty styku (Gateways) mogą być także zlokalizowane w stacji SBS, zapewniająć 

w ten sposób rozproszona łączność telefoniczną. 

Nebula umożliwia wykorzystanie większości standardowych łącz synchronicznych lub 

alternatywnie połączeń asynchronicznych. Wydajny protokół N2A zapewnia środki 

umożliwiające integrację aplikacji firm trzecich w zakresie transmisji głosu i danych. Dzięki 

dodatkowym właściwościom i narzędziom, Nebula oferuje klientom i integratorom systemów 

ułatwienie i skrócenie czasu integracji aplikacji zewnętrznych. Przykładowe rozwiązania: 

• wydajne rozwiązania w zakresie AVL, 

• transmisja danych w trybie połączeniowym umożliwiająca przekazywanie nadawanych 

obrazów lub wolno zmiennych obrazów video, 

• E2EE (szyfrowanie pomiędzy urządzeniami końcowymi) zapewnia wysoki poziom 

bezpieczeństwa, włącznie z połączeniami z Dyspozytorami Linii i telefonicznymi 

punktami styku. 
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DAMM TETRA Flex – uniwersalna stacja bazowa BS421 [33][35] 

 

Rys. 9. Stacja bazowa BS421 standardu TETRA z jedną częstotliwością nośną [32] 

 

DAMM BS421 to jednokanałowa stacja bazowa TETRA, która stanowi uzupełnienie 

proponowanych dotychczas 2, 4 i 8 kanałowych stacji bazowych TETRA BS42x. Stacja BS421 

może być używana w ramach większych sieci, na obszarach, na których wymagana jest zdolność 

obsługi średniego natężenia ruchu (do 7 Erlangów). BS421 może być używana także jako 

platforma dla małych, oszczędnych w kosztach, jedno lub dwukanałowych, wolnostojących 

systemów TETRA. 

Stacja bazowa BS421 jest zaprojektowana do montażu na szczycie masztu, umieszczonego w 

pobliżu anten. Eliminuje to straty na kablu zasilającym i redukuje znacznie koszt instalacji. Jest to 

także idealne rozwiązanie, jako ruchoma stacja bazowa, zamontowana na ciężarówce lub statku. 

Przeznaczona jest do pracy w ciężkich warunkach klimatycznych i spełnia warunki pełnej 

szczelności IP65. 

Stacja BS421 umożliwia odbiór zbiorczy z dwoma odbiornikami (Rx) w celu uzyskania 

optymalnej czułości. Posiada wbudowany filtr dupleksowy przenoszący do złącza antenowego 

sygnał o mocy do 10W. Dzięki zminimalizowaniu strat kabla antenowego parametry radiowe tej 
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stacji są lepsze niż w większości innych dostępnych rozwiązań. BS421 jest zaprojektowana do 

pracy z dwiema antenami, jedna dla nadajnika TX i odbiornika RX-A, a druga dla odbiornika RX-B. 

Jeżeli nie ma możliwości instalacji dwóch anten, stacja BS421 może pracować na jednej antenie (bez 

odbioru zbiorczego). Dodatkowo, stacja może być w prosty sposób, za pomocą dwóch dodatkowych 

przewodów, połączona z drugą identyczną stacją, które pracują wówczas w pełnym odbiorze 

zbiorczym, na dwóch antenach. 

Stacja BS421 wyposażona jest w wewnętrzny odbiornik GPS, używany do synchronizacji czasu i 
częstotliwości. Pozwala to na pełną synchronizację czasową z innymi stacjami bazowymi i tym 
samym optymalne przenoszenie kanału. Zewnętrzne sygnały GPS (wejściowe i wyjściowe) pozwalają 
na synchronizację dwóch stacji BS421 z pojedynczej anteny GPS i umożliwiają zewnętrzną 
synchronizację np. w tunelach lub obszarach, gdzie sygnały GPS nie mogą być odbierane. 

Stacja BS421 połączona jest ze światem zewnętrznym złączem systemowym z jednym kablem 
zasilającym 48V DC kategorii 5/6LAN. 

Normalnie, BS421 będzie podłączone do zestawu sterującego SB421 zamontowanego u podstawy 

masztu. Zawiera on prostownik AC, podający -48V DC, który zasila dwie stacje BS421 i ładuje 

wbudowane akumulatory. Zawiera także switch sieci Ethernet, umożliwiający serwisowe podłączenie 

do laptopa. Dostępne są 1-sekundowe sygnały synchronizacyjne i połączenia zewnętrzne do sieci typu 

LAN/WAN. 

BS421 wykorzystuje DSP i procesor ostatniej generacji oraz pracuje w systemie Windows CE.Net. 

Pozwala to na łatwą integrację ze specjalizowanymi aplikacjami do zastosowania w rozległych sieciach 

lub autonomicznych sieciach typu TETRA. Stacja stworzona jest dla rozwiązań na bazie sieci IP, 

zawierających VoIP. Nie może być stosowana w tradycyjnych sieciach komutowanych. 

BS421 jest wyposażona w specjalną funkcję RF test Loop, która umożliwia zdalne testowanie 

parametrów RF, w tym stratę powrotną anteny odbiorczej i czułość Rx. 

Podłączenie IP pozwala na zdalne testowanie i aktualizację oprogramowania. Zdalnie dostępne są 

pulpit Windows, transfer plików, SNMP i Damm O&M interfejs. 

Stacja DAMM BS421 współpracuje z terminalami wielu różnych producentów i jest zgodna z 

normami ETS 300 392 i Tetra Mou TIP. 
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Tabela 7. Dane techniczne BS421 [33] 

Zakresy częstotliwości 

Rosja Rx 300-310MHz Tx 336-346MHz BW 10MHz 

Chiny Rx 350-360MHz Tx 360-370MHz BW 5MHz 

Bezpieczeństwo publiczne Rx 380-390MHz Tx 390-400MHz BW 5MHz 

Cywilne Rx 410-420MHz Tx 420-430MHz BW 5MHz 

450MHz Rx 450-460MHz Tx 460-470MHz BW 5MHz 

FCC Rx 805-825MHz Tx 850-870MHz BW 14MHz 

Nadajnik i odbiornik 

Moc wyjściowa Tx na złącze antenowe 0.5W do 10W TETRA zdalnie ustawiane 

Czułość Rx 
-121dBm z odbiorem zbiorczym (-118dBm bez 

odbioru zbiorczego) 

Odbiór zbiorczy podwójny jako standard 

Wbudowany duplexer łączy antenę Tx i jedną antenę Rx 

Synchronizacja czasu i częstotliwości wewnętrzny lub zewnętrzny GPS 

Pomiar mocy Tx wysyłana i odbita 

Pomiar czułości Rx wbudowanym RFTL, -122 do -104dBm 

Pomiar strat anteny Rx wbudowanym RFTL 

Podłączenia anteny 

Minimalne wymagania antenowe jedna antena (bez odbioru zbiorczego) 

Normalne ustawienia anteny dwie anteny (podwójny odbiór zbiorczy) 

Ustawienie anteny dla dwóch BS421 dwie anteny (podwójny odbiór zbiorczy) 

Antena GPS Aktywna (+5V DC) lub pasywna 

Interfejs 

System operacyjny Windows CE.Net 

Przechowywanie danych Pamięć flash 
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Ethernet 10/100 Mbit/s 

Alarmy SNMP 

O&M Damm O&M przez TCP/IP 

Zasilanie 

Źródło zasilania 48V DC, wejście Galwanicznie izolowane 

Zużycie energii 75W 

Ogólnie 

Specyfikacja ETS 300 394-1 

Wymiary 
333x246x165mm, bez wspornika montażowego 

 

Waga 9kg 

Powierzchnia oporu dla wiatru 
0.08 sq.m 

 

Zakres temperatury pracy -40 do 55C 

Encapsulation IP 
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Rys. 10.  Uniwersalna stacja bazowa BS421 [34] 
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Podsumowanie 

Niniejsza praca miała na celu opisanie systemów dyspozytorskich wykorzystywanych na 

świecie. Dokonano ogólnego porównania dostępnych systemów, a następnie szczegółowo 

opisano cztery największe. W czasie pisania pracy wraz z coraz większą ilością danych 

okazywało się, że wszystkie współczesne systemy trankingowe bazują na systemach opartych o 

komutacje pakietową IP. Taka sytuacja ułatwia migracje pomiędzy systemami, a w 

szczególności pozwala na zarządzanie  w obrębach jednej sieci wieloma standardami. Jedną z 

wspólnych cech radiowej łączności trankingowej są zakresy częstotliwości pasma: 130-

200MHz, 360-512MHz i 800-940MHz. Kolejną cechą łącząca te systemy jest odstęp 

dupleksowy. Poza tymi dwoma technicznymi podobieństwami jest wiele różnic, które pozwalają 

wybrać i dostosować system na potrzeby danych firm. Standard TETRA wykorzystuje TDMA 

jako metodę dostępu i jest to niewątpliwie jego zaleta, zaś pozostałe oparte są na FDMA.  

Taka sytuacja oraz fakt, że systemy korzystają z różnych modulacji spowodowała, że 

instytuty standaryzacyjne TIA oraz ETSI wraz z producentami sprzętu utworzyły organizacje 

partnerską o nazwie Projekt MESA. Całe przedsięwzięcie ma za zadanie, stworzyć system, który 

będzie zadowalał użytkowników końcowych. a jednocześnie będzie możliwy do zrealizowania 

przez producentów sprzętu. 

Dokonano również analizy systemów opartej na potrzebach użytkowników oraz 

parametrach funkcjonalności. Analiza wykazała, że parametry bezpieczeństwa oraz 

niezawodność trankingowej łączności dyspozytorskiej są jej największym atrybutem. 

Przykładem tego były tragiczne wydarzenia w Madrycie i Londynie, po zamachach 

terrorystycznych. Ogólnie dostępne systemy łączności radiowej uległy paraliżowi, a systemy 

łączności dyspozytorskiej spełniły wszystkie stawiane im wymagania. 

P25 jest aktualnie jedynym systemem opartym w pełni o sieci komutacji pakietowej, 

natomiast TETRAPOL ma najlepiej zabezpieczoną transmisję mowy w kanale radiowym. 

Niewątpliwie zaletą standardu TETRA jest prędkość transmisji danych, dzięki wykorzystaniu 

większej ilości szczelin w kanałach. EDACS zapewnia stosunkowo niskie koszty użytkowania 

sieci przy zapewnieniu odpowiednich możliwości technicznych i funkcjonalnych. 

Jak widać każdy system jest pod jakimś względem lepszy od innych. Możliwości sprzętu z dnia 

na dzień są coraz to większe, a proces integracji systemów pozwala użytkownikowi na 
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wydobycie z każdego systemu, tego co mu jest potrzebne i połączenia w jedną, spójną sieć 

dostosowaną do jego potrzeb. 
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