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Wprowadzenie   

Celem pracy było porównanie możliwości systemów trankingowych oraz telefonii mobilnej i 

opracowanie projektu zintegrowanej sieci łączności bezprzewodowej. Aby to uczynić, należy 

opisać podstawowe parametry poszczególnych sieci.  

Idea połączenia systemów trankingowych i telefonii mobilnej pojawiła się kilkadziesiąt lat 

temu i sprawiła, że zaczęto rozważać możliwość korzystania z istniejących rozwiązań 

mobilnych. Ostatnie kilkanaście lat, to bardzo szybki rozwój telekomunikacji ruchomej, a co 

za tym idzie powstanie nowych możliwości integracji systemów. W czasie tym powstała idea 

zintegrowania systemów łączności, lecz projekt iDEN firmy Motorola nie rozpowszechnił się. 

Obecnie instytucje normalizacyjne TIA oraz ETSI prowadzą projekt MESA, mające na celu 

stworzenie systemu technologii mobilnych sieci szerokopasmowych dla sektora 

bezpieczeństwa publicznego działających w czasie katastrof. Z wielką nadzieją należy patrzeć 

także na wytyczne systemu LTE-Advanced, które zarysowują wymagania względem 

technologii LTE-A: przepustowość (1Gbps do abonenta i 500Mbps od abonenta); opóźnienia 

(zwłoki) - w płaszczyźnie sterowania: <50ms, w płaszczyźnie użytkownika 5-10ms; praca w 

różnych pasmach: 450-470MHz / 698-862MHz / 790-862MHz / 2.3-2.4GHz / 3.4-3.6GHz. Te 

wytyczne są dobrą podstawą do integracji systemów. 
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Telefonia mobilna 

 

Rys. 1. Schemat systemu telefonii mobilnej 
 

MSC 

Sieć telefonii mobilnej [1][8][9][10] podzielona jest na obszary zarządzane przez MSC 

(Mobile Switching Centre), czyli wyspecjalizowane centrale elektroniczne z dodatkowymi 

modułami pełniącymi funkcje właściwe dla systemu radiokomunikacji ruchomej. 

Pozostałe elementy sieci to: 

VLR – Visitor Location Register - rejestr abonentów gości. VLR zawiera dokładne dane o 

położeniu danego terminala, czyli numer sektora, stacji bazowej - komórki, oraz tzw. LAI 

(Location Area identity) lub RAI (Routing Area Identity) pozwalające na lokalizację i 

zestawienie połączenia. Rejestr abonentów gości pobiera dane odnośnie abonenta i terminala, 

którym się posługuje z rejestru HLR, w którym dany abonent jest wpisany na stałe. 

Zalogowanie się terminala do stacji bazowej pozostającej pod kontrolą centrali MSC, z którą 

związany jest dany VLR, owocuje wpisaniem terminala do VLRa. Ze względu na łatwość 

odtworzenia danych przechowywanych w rejestrze abonentów gości oraz ze względu na dużą 
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zmienność przechowywanych w VLR danych rejestry VLR budowane są w oparciu o pamięci 

ulotne.  

HLR – Rejestr Abonentów Macierzystych – element infrastruktury telekomunikacyjnej, 

używany w sieciach telefonii komórkowej do przechowywania informacji o abonentach, które 

mogą przydać się podczas zestawiania i obsługi połączeń. Home Location Register 

przechowuje dane należące tylko do abonentów macierzystej sieci. Poza funkcjonalnością 

bazodanową, HLR oferuje również aplikacje zawierające logikę biorącą udział w komutacji 

łączy i pakietów. Liczba HLR w sieci komórkowej zależy od ilości abonentów. Jeden HLR 

zawiera zazwyczaj dane dla kilkuset tysięcy do kilku milionów użytkowników. Ze względu 

na swoją ważna rolę w sieci komórkowej, dla każdego HLR zdefiniowany jest zazwyczaj 

drugi, redundantny odpowiednik, zawierający te same dane, mogący w razie awarii przejąć 

obsługę zarejestrowanych w nim użytkowników. 

AuC – centrum identyfikacji – baza sprawdzająca, czy karta SIM jest dopuszczona do 

realizacji połączeń. 

EIR – rejestr identyfikacji wyposażenia - baza z danymi IMEI stacji ruchomych. Jeśli telefon 

jest na „czarnej liście”, nie może być wykorzystany. 

SMSC – Short Messaging Service Centre - centrum zarządzające wiadomościami SMS. 

Pośredniczy pomiędzy abonentami przy przesyłaniu wiadomości SMS. Żeby wysłać 

wiadomość SMS z telefonu komórkowego, należy w ustawieniach telefonu wpisać numer 

SMSC. Jeżeli adresat wiadomości SMS jest niedostępny, SMSC przetrzymuje wiadomość 

SMS. Wiadomość SMS jest dostarczona do adresata od razu po jego zalogowaniu się do stacji 

bazowej. Jeżeli adresat wiadomości nie zaloguje się do stacji bazowej przed upłynięciem 

terminu ważności wiadomości SMS, wiadomość SMS nie zostanie dostarczona. 

GMSC – Gateway Mobile Services Switching Centre - Węzeł sieci GSM (także UMTS) 

wyposażony w specyficzną funkcjonalność sieciową, pozwalającą na kierowanie 

przychodzących połączeń do odpowiedniej centrali systemu ruchomego MSC (a więc tej, 

która w danym momencie obsługuje wzywanego abonenta). Funkcjonalność ta polega na 

wysłaniu zapytania (interrogation) do rejestru abonentów własnych HLR i uzyskaniu 

wstępnej informacji o położeniu wzywanego abonenta. GMSC służy zatem jako 

jednokierunkowa „bramka” łącząca sieci zewnętrzne (PSTN, ISDN) z siecią komórkową. 

Nieco dziwną, ale logiczną konsekwencją ruchomości użytkowników jest fakt, że również 

połączenia wewnętrzne w sieci komórkowej muszą być kierowane przez GMSC. Dzieje się 

tak dlatego, że tylko ten węzeł sieci posiada możliwość wysłania zapytania do bazy HLR o 

aktualne położenie wzywanego abonenta. Funkcjonalność GMSC nie jest potrzebna jedynie w 
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przypadku połączenia wychodzącego z sieci komórkowej do innych sieci stałych, takich jak 

PSTN lub ISDN. W tym przypadku jakakolwiek centrala MSC może skierować połączenie do 

odpowiedniej centrali tranzytowej w sieci stałej. Należy podkreślić, że w wielu 

implementacjach centrala MSC może być wyposażona w funkcjonalność GMSC poprzez 

dodanie odpowiedniego oprogramowania. Stąd też w niektórych sieciach przyjęto zasadę, iż 

każda centrala MSC stanowi jednocześnie centralę dostępową sieci. Centrala dostępowa 

systemu ruchomego GMSC używana jest tylko dla ruchu wykorzystującego komutację łączy, 

dlatego wprowadzenie GPRS nie ma na nią żadnego wpływu. 

SGS� – Serving GPRS Support Node - węzeł obsługujący transmisję pakietową w 

architekturze systemów GSM i UMTS. Steruje ruchem pakietów, zabezpiecza dane za 

pomocą szyfrowania i autoryzacji dostępu. Obsługuje ponadto funkcje związane z 

mobilnością abonenta - obsługuje rejestrację stacji mobilnych, jak również przenoszenie 

połączeń między komórkami systemu GSM. Dodatkową funkcją jest też przekazywanie 

wiadomości SMS, MMS z i do kontrolerów stacji bazowych. 

GGS� – Gateway GPRS Support Node – węzeł obsługujący transmisję pakietową do 

systemu i poza system GSM lub UMTS. Steruje na granicy systemu GSM transmisją 

pakietów danych. Jest węzłem odpowiedzialnym za komunikację z sieciami zewnętrznymi. 

Również posiada zabezpieczenia, jednak bazują one na zaporze sieciowej, 

zaimplementowanej sprzętowo w postaci zapory. Reguluje się tu funkcję packet tunelling 

odpowiadającą za mobilność abonenta. Węzeł GGSN generuje informację taryfikacyjną, do 

naliczania opłat, a także przypisuje adresy IP zapewniając zgodność z sieciami zewnętrznymi. 

R�C – Radio Network Controller – kontroler stacji bazowych (Node B) w sieciach 

budowanych w standardzie UMTS. Funkcje RNC to m.in.: zarządzanie mocą (nadajników jak 

i telefonów komórkowych); kontrola obciążenia nadajników; zarządzanie handoverami.  

BSC – Base Station Controller to kontroler (sterownik) stacji bazowej sieci 

bezprzewodowych [1]. Pełni nadzór nad kilkunastoma bądź kilkudziesięcioma stacjami 

bazowymi (ang. Base Transceiver Station, BTS). Steruje on takimi funkcjami jak przełączanie 

połączeń w ramach nadzorowanych przez siebie stacji, a także steruje mocą, z jaką nadaje 

telefon komórkowy. Kontroler stacji bazowych ze stacjami przekaźnikowymi (ang. Base 

Transceiver Station, BTS) połączony jest za pomocą linii kablowych bądź radiolinii (anten 

kierunkowych). 

�odeB –  to odpowiednik BTS w sieciach trzeciej generacji (3G).  W odróżnieniu od BTS-a, 

NodeB używa WCDMA jako techniki dostępu, co ma następujące konsekwencje:  rozmiar 

komórki jest mniejszy, a ponadto zmienia się - maleje ze wzrostem liczby urządzeń 
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używających danego NodeB i vice versa. Te zmiany rozmiaru noszą nazwę "cell breathing" 

("oddychanie komórki"),  sąsiadujące NodeB mogą nadawać na tej samej częstotliwości, więc 

łatwiej jest planować sieć komórkową. 

BTS – Base Transceiver Station – Stacja przekaźnikowa, stacja bazowa. W systemach 

łączności bezprzewodowej (np. popularnym GSM) urządzenie (często z wysokim masztem), 

wyposażone w antenę fal elektromagnetycznych, łączące terminal ruchomy (telefon 

komórkowy, pager) z częścią stałą cyfrowej sieci telekomunikacyjnej. Na dalszych odcinkach 

(np. do centrali) sygnał może być transmitowany w światłowodach lub za pomocą radiolinii. 

Pojedyncza stacja bazowa może obejmować swoim zasięgiem jedną lub więcej komórek sieci 

telekomunikacyjnej. Terminal użytkownika korzysta z tej stacji bazowej, z której sygnał jest 

w danym punkcie (momencie) najsilniejszy, w razie potrzeby zmienia automatycznie 

dotychczasową stację, następuje tzw. handover (ang.), czyli przełączenie połączenia 

radiowego do innej stacji bazowej. Instalacje BTS-ów umieszczane są albo w 

pomieszczeniach (np. w kontenerach telekomunikacyjnych), albo w specjalnych (niewielkich) 

szafach, pozwalających na montaż BTS-a bezpośrednio na dachu. Typowe wyposażenie stacji 

bazowej obejmuje baterie (do zasilania awaryjnego), prostownik (do ładowania baterii oraz 

do zasilania stacji napięciem 48 V), wydajną klimatyzację, grzejnik, wentylator awaryjny (na 

wypadek awarii klimatyzacji), centralkę alarmową (do przekazywania alarmów do centrum 

eksploatacji i utrzymania sieci), urządzenia radiolinii i urządzenie radiowe obsługujące ruch 

generowany przez użytkowników (BTS), anteny umieszczone na maszcie podłączone są ze 

stacją za pomocą niskostratnych kabli współosiowych ułożonych na drabinkach kablowych. 

MS – Mobile Station – terminal radiowy (stacja ruchoma), łączący abonenta z częścią stałą 

systemu, popularnie zwany telefonem komórkowym. 

Poniżej przedstawiony jest schemat blokowy typowej stacji ruchomej GSM [1]. Podobne 

elementy znajdują się w odpowiednich blokach systemu stacji bazowej, więc ograniczymy się 

do opisania konstrukcji MS. 
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Rys. 2.  Schemat blokowy stacji ruchomej GSM 

 

Głos po przetworzeniu przez mikrofon na sygnał elektryczny i przejściu przez filtr pasmowy 

do 4kHz, jest próbkowany z f=8kHz i przetwarzany za pomocą 13-bitowego przetwornika 

liniowego A/C. Ciąg próbek jest przetwarzany w 20-milisekundowych blokach przez układ 

kodera sygnałów mowy RPE-LTP. W efekcie zastosowania tego algorytmu kodowania 

otrzymujemy ciąg 260 bitów w każdym 20-milisekundowym bloku. Oznacza to zredukowanie 

szybkości binarnej ze 104 kbit/s na WE do 13 kbit/s na WY kodera. Z każdych 260 bitów 

każdego 20 milisekundowego bloku można wyróżnić bloki o kluczowej ważności dla 

dekodowania o średniej ważności i takie, których przekłamanie w transmisji nie wpływa na 

jakość odtworzonego głosu. Taki podział daje możliwość zastosowania różnej ochrony przed 

błędami dla poszczególnych bloków binarnych. 

W celu efektywnego dekodowania stosuje się proces przeplotu, który wspomaga korekcję 

występujących w transmisji błędów. W systemie GSM stosuje się przeplot blokowy oraz 

detekcję aktywności mówiącego, co pozwala zmniejszyć interferencję międzykanałową i 

współkanałową. 

Szczegółowy opis działania transmisji w GSM można znaleźć w pozycji literaturowej [1]. 
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Systemy trankingowe 

Wstęp do sieci trankingowych [19] 

Systemy radiokomunikacji ruchomej są używane od wielu lat. Jednak ich rozwój w 

ostatniej dekadzie przerósł wszelkie oczekiwania. Na co dzień systemów tych używają do 

komunikacji np. z poruszającym się pojazdem takie instytucje jak pogotowie ratunkowe, 

policja, wojsko, służby bezpieczeństwa publicznego, itp. Jednym z takich systemów, które 

mają coraz większe znaczenie w praktyce są systemy trankingowe.  

Firmy czy też służby, korzystające z radiokomunikacji ruchomej zazwyczaj mają 

swoje prywatne systemy (PMR – Private Mobile Radio). Systemy tego typu w tradycyjnym 

rozwiązaniu posiadają układ ośmiu kanałów radiowych, do których przyporządkowane są 

określone zadania. Pasmo częstotliwości wynosi 446 MHz (stąd kojarzy się je jako PMR446), 

dzięki któremu można prowadzić dwustronną rozmowę radiową bez odrębnych opłat i 

pozwoleń na terenie wszystkich krajów UE, także w Polsce od 14.09.2002 roku 

(Dz.U.02.138.1162). Wyróżniamy częstotliwości kanałów PMR jak w tabeli 1. 

 

Tabela 1. Wykaz kanałów częstotliwościowych dla systemu trankingowego 

1. 446.006,25 

2. 446.018,75 

3. 446.031,25 

4. 446.043,75 

5. 446.056,25 

6. 446.068,75 

7. 446.081,25 

8. 446.093,75 

 

W przypadku braku odpowiedniego zarządzania kanałami w paśmie 

częstotliwościowym występuje sytuacja, w której niektóre kanały są zajęte dla użytkowników 

próbujących z nich skorzystać mimo, że inne kanały przydzielone na stałe innym 
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użytkownikom nie są obecnie wykorzystywane. Takiego typu systemy nazywa się często 

tradycyjnymi systemami dyspozytorskimi.  

 

Co to jest tranking? [20] [1] 

Tranking jest to sposób wykorzystania niedużej ilości kanałów telekomunikacyjnych 

przez sporą liczbę ewentualnych użytkowników. 

Regułę przeprowadzenia łączności trankingowej ukazano na poniższym rysunku. Przedstawia 

ona sytuację, jaka ma miejsce w konwencjonalnym systemie dyspozytorskim. Na pewnym 

obszarze mamy N grup dzwoniących abonentów (N przedsiębiorstw), z których każda 

posiada dostęp tylko do jednego kanału częstotliwościowego. Jeżeli w danym momencie, w 

gronie użytkowników jest więcej niż jeden zainteresowany uzyskaniem dostępu do kanału a 

w innych grupach kanały są wolne, to i tak część żądań dostępu nie zostanie obsłużona. W 

systemie rankingowym jest to przedstawione zupełnie inaczej – jest jedna kolejka do 

wszystkich dostępnych kanałów (b). W momencie, gdy łączna liczba dzwoniących abonentów 

nie przekracza N, to żądania obsługi zostaną spełnione.  

 

 

Rys. 3. Porównanie przyporządkowania kanałów w klasycznym systemie dyspozytorskim i 

sieci trankingowej 
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Koncepcja trankingu jest od dłuższego czasu wykorzystywana w publicznej sieci 

telefonicznej. Jeśli wykonujemy połączenie w obrębie lub poza miasto to nasza rozmowa jest 

kierowana przez dowolną linię. Jako abonenci nie mamy możliwości wyboru linii, jedyne, co 

musimy zrobić, to tylko wybrać odpowiedni numer a wtedy centrala telekomunikacyjna sama 

przydzieli nam wolną linię. Po zakończeniu rozmowy linia, którą użytkowaliśmy, jest 

przyznawana innemu dzwoniącemu. Inaczej ujmując, system automatycznie segreguje 

dostępną ilość linii między znacznie większą liczbę abonentów. Następnym przykładem jest 

korzystanie z jednego pasa startowego przez wiele samolotów lądujących jak i startujących z 

danego lotniska. Tak więc, można by znaleźć mnóstwo przykładów stosowania systemów 

trankingowych w codziennym życiu. 

Idea trankingu ma poparcie w teorii prawdopodobieństwa. Prawdopodobieństwo tego, 

że wszyscy użytkownicy chcieliby korzystać z systemu jednocześnie jest bardzo małe a wręcz 

znikome. Konsekwencją tego jest to, że efektywność użytkowania przydzielanych kanałów 

jest znacząco wyższa niż gdyby każdy z użytkowników posiadał swój prywatny, na trwałe 

przydzielony kanał. 

W jakimkolwiek systemie trankingowym jest wykorzystywana specjalna procedura, 

która kieruje procesem kolejkowania abonentów chcących skorzystać z usług systemu oraz 

przydzielaniem kanałów. Dla przypomnienia w systemie dyspozytorskim funkcję tę spełniał 

każdy z poszczególnych abonentów, podsłuchując nieustannie kanał radiowy. Natomiast w 

sieci trankingowej nie ma potrzeby nasłuchiwania czy dany kanał jest wolny. Prowadzi to do 

zachowania prywatności rozmów. Wiąże się to z tym, że systemy trankingowe 

wykorzystywane przez kilka zespołów użytkowników zatrudnionych w odrębnych firmach 

nie dawałyby możliwości wykorzystania łącza w kanale otwartym. 

Porównując systemy trankingowe z klasycznymi (dyspozytorskimi) charakteryzują się 

one takimi oto zaletami: 

• dużą pojemnością - przy podanej liczbie kanałów; dzięki temu w systemach 

trankingowych osiąga się większą efektywność eksploatacji widma. Pozwala to 

zmniejszyć liczbę kanałów potrzebnych do obsługi grupy użytkowników i zmniejszyć 

koszty połączeń; 

• wysoką niezawodnością działania - usterka pojedynczego kanału wywołuje wyłącznie 

spadek jakości proponowanych usług (czas oczekiwania na przydzielenie kanał jest 

wydłużony) i nie powoduje blokady połączeń w innych grupach użytkowników; 
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• dogodną realizację kluczowych rozmów - w momencie pojawienia się jednej kolejki 

abonentów żądających połączenia, o ich kolejności będzie decydować poza 

kolejnością zgłoszeń również priorytet żądania połączenia; 

• indywidualnością prowadzonych rozmów - podczas rozmowy nie ma możliwości by 

inny użytkownik systemu mógł podpiąć się do zajętego już kanału a tym samym 

zakłócić lub podsłuchać wcześniej zestawionego połączenia; 

• dostępnością usług w systemach trankingowych dla niedużych grup użytkowników -

użytkownicy tacy wytwarzają mały ruch w sieci i dlatego mogą korzystać z 

publicznych systemów trankingowych; 

• elastycznością systemu - w przypadku, gdy dana grupa użytkowników się zwiększy, 

wtedy zmieniają się ich potrzeby, które system z łatwością potrafi zaspokoić; 

• przejrzystością obsługi – ma ona związek z brakiem potrzeby ręcznego wyszukiwania 

kanałów częstotliwościowych. 

Specyfika systemów trankingowych odmienna jest w stosunku do tej stosowanej w 

telefonii komórkowej a mianowicie chodzi o typy użytkowników. Podstawową cechą 

charakterystyczną są dość częste połączenia abonenta (dyspozytora przedsiębiorstwa) z 

abonentami pozostającymi w ciągłym ruchu (niekiedy z kilkoma równocześnie) a rzadko 

łączność z publiczną siecią. Dlatego też systemy trankingowe są przystosowane do swoistego 

rodzaju połączeń: 

• jednostkowe (indywidualne), 

• grupowe (wraz z jej wszystkimi członkami), 

• awaryjne a także alarmowe, 

• z siecią PSTN1 (ograniczona liczba abonentów), 

• realizacja transmisji danych, 

• ze służbami sektora publicznego (bezpośrednio), 

• w formie krótkich wiadomości cyfrowych. 

Kolejną cechą charakteryzującą konwencjonalny system trankingowy i dyspozytorski 

jest używanie trybu duosimpleksu w stacjach ruchomych. Stacja bazowa natomiast działa w 

trybie dupleksowym. Podczas rozmowy między abonentami systemu przydzielana jest para 

kanałów częstotliwościowych. Są to tzw. kanały „w górę” oraz „w dół”. Jednakże w tym 

samym czasie abonent ma możliwość albo mówić albo słuchać, czyli korzysta równocześnie z 

jednego z przydzielonych mu kanałów. Stacja bazowa odbiera nadawany sygnał od abonenta 

                                                 
1 PST� (ang. Public Switched Telephone !etwork) – publiczna komutowana sieć telefoniczna. 
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z jednej częstotliwości a kieruje go z drugiej do odbiorcy (słuchacza). Dzięki takiemu 

wykorzystaniu zasobów radiowych możliwe jest wykonywanie połączeń grupowych bez 

konieczności łączenia się z każdym członkiem grupy indywidualnie. Z punktu widzenia 

użycia zasobów pasma a także organizacyjnego bardzo korzystne jest zastosowanie PAMR2. 

Każda z firm nie musi posiadać specjalnej licencji, aby korzystać z dostępnych częstotliwości, 

ponieważ rozporządza podsiecią na zasadzie abonamentu dla własnego użytku.   

 

Standard MPT 1327 [1] 

Na świecie jest wiele standardów, które mogą posłużyć do realizacji analogowych 

sieci trankingowych. Niektóre z nich mają charakter publiczny, zaś inne są w posiadaniu 

takich firm jak np. Motorola czy Ericsson. W latach osiemdziesiątych ubiegłego wieku 

powstało kilka standardów, które zostały ustalone przez brytyjskie Ministerstwo Poczty i 

Telekomunikacji. Wśród nich znajduje się standard sygnalizacyjny, który określa protokół 

wymiany informacji między stacją bazową a stacjami ruchomymi, oznacza się go symbolem 

MPT 1327. Wiele firm z górnej półki ma do zaoferowania systemy trankingowe oparte 

właśnie na tym protokole. Istnieję także standardy związane ze standardem MPT 1327 tj.: 

• MPT 1317 -  w tym standardzie transmisja informacji cyfrowych odbywa się przez 

połączenia radiowe, 

• MPT 1318 – zawiera główne założenia techniczne do planowania systemów 

trankingowych, 

• MPT 1343 – specyfikacja styków stacji ruchomej zapewnia zgodność sprzętu w 

publicznych sieciach trankingowych, 

• MPT 1347 – specyfikacja styków dla techniki systemowej, 

• MPT 1352 – opisuje proces testowania urządzeń trankingowych w celu uzyskania 

homologacji. 

Protokół Dynamic Frame Slotted ALOHA – to dynamiczna zmiana długości ramki. 

Na jej podstawie system MPT 1327 losowo wyznacza sposób dostępu do systemu.  

Jest on odpowiedzią na problem związany z kolizją zgłoszeń od większej liczby 

abonentów systemu równocześnie. Ramki, które są wysyłane przez stację bazową posiadają 

odmienną ilość szczelin czasowych. Podczas gdy ramka złożona jest z jednej szczeliny, wtedy 

następna może być wykorzystana do chęci zgłoszenia połączenia przez stację ruchomą. Gdy 

liczba szczelin w danej ramce przekracza jeden to stacje ruchome, które chcą nawiązać 

połączenie dokonują losowo wyboru wolnej szczeliny.  

                                                 
2 PAMR (ang. Public Access Mobile Radio) - publicznie dostępne sieci radiokomunikacji ruchomej lądowej. 
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 Proces wywoływania połączenia jest pod nadzorem układu sterującego systemu 

trankingowego – TSC (Trunking System Controller). Ma on za zadanie sterować długością 

ramki w zależności od pojawiania się kolizji między zgłoszeniami stacji ruchomych. W 

kanale sterującym odbywa się transmisja informacji między stacjami ruchomymi a układem 

sterującym. MTP 1327 przewiduje w tym kanale transmisję cyfrową wraz z modulacją MSK, 

czyli kluczowania minimalnofazowego o szybkości 1200 Bd/s. Aby porozumieć się ze 

stacjami ruchomymi, kanał sterujący wysyła okresowo co 106,7 ms komunikat sterujący. W 

komunikacie tym znajdują się naprzemian dwa rodzaje ciągów sterujących, zarówno jeden jak 

i drugi o długości 64 bitów. Jest to tak zwane słowo kodowe kanału sterującego – CCSC 

(Control Channel System Codeword) oraz kodowe słowo adresowe – AC (Address 

Codeword). Strukturę komunikatów przedstawia poniższy rysunek 4. 

 

 

Rys. 4. Struktura komunikatów, które są wysyłane w kanale sterującym systemu MPT 1327    

 

Komunikat rozpoczyna słowo CCSC. Złożone ono jest ze startowego bitu wskaźnika „0”, 15 

bitów identyfikujących system SYS – (System Identity), 16-bitowego ciągu dopełniającego – 

CCS (Code Completion Sequence), 16-bitowego bloku parzystości CRC oraz 16-bitowej 

preambuły (SYNC). Wartość tego bloku wynosi C4D7H.  Otrzymuje się ją poprzez 

odpowiednio dobrane słowo dopełniające tak, aby bity parzystości słowa CCSC dawały tę 

wartość. Preambuła zaś zawiera słowo AAAAH. 

 Natomiast słowo kodowe adresowe znajdujące się w tej samej szczelinie, co słowo 

CCSC, a bezpośrednio po nim rozpoczyna się od bitu „1”. Po nim występuje zasadnicze 
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słowo kodowe – CDM (Codeword Message), które zawiera 47-bitowy komunikat 

zabezpieczeń (16-bitowy ciąg CRC). 

 Słowo kodowe może zawierać różne komunikaty np. informacja o numerze szczeliny 

uzyskana z układu sterującego systemem. W szczelinie tej można uzyskać losowo dostęp do 

systemu. Inną informacją może być rozkaz wysyłany do stacji ruchomej o przejściu z kanału 

sterującego do odpowiedniego kanału rozmownego. Stacja ruchoma może również wysyłać 

komunikat oznaczający np. gotowość do realizacji rozmowy bądź też żądanie zrealizowania 

połączenia. Wyróżnia się następujące typy komunikatów wysyłane w kanale sterującym, 

które obrazują znaczenie słowa kodowego: 

 

• ALOHA (ALH) – komunikat ten zachęca do inicjacji połączeń i jest wywoływany 

przez kontroler systemu trankingowego. ALH(n) mówi nam, że możliwe jest 

nawiązanie połączenia w n następnych szczelinach, 

• AHOY (AHY) – układ sterujący system generuje komunikat do stacji ruchomej w 

celu potwierdzenia przez stację ruchomą, że jest ona gotowa do nawiązania 

połączenia, 

• REQUEST (RQS) – stacja ruchoma wysyła komunikat o żądaniu nawiązania 

połączenia, 

• ACKNOWLEDGE (ACK) – jest to komunikat zgody na odbiór RSQ bądź AHY, 

• GO TO TRAFFIC CHANNEL n (GTC) – komunikat, który informuję stację ruchomą 

o zmianie kanału na rozmówny n po uprzedniej łączności w kanale sterującym, 

• BROADCAST (BCAST) – komunikat ten zawiera informacje systemowe i jest 

wysyłany w formie rozsiewczej.   

 

Jednym z przykładów wykorzystania sieci trankingowej opartej na standardzie MTP 

1327 jest system ACTIONET firmy Nokia. Jest to system, który ma możliwości działania na 

dużym obszarze pod różnymi konfiguracjami. Najmniej złożona konfiguracja sieci to taka, 

która składa się z centrali MXB połączonej razem ze stacją bazową BS oraz wieloma stacjami 

ruchomymi. W ten oto sposób tworzy się mała prywatna sieć dla potrzeb pojedynczego 

przedsiębiorstwa.  

 Podstawowa forma sieci złożona jest z centrali radiokomunikacyjnej MX. Do centrali 

podpięta jest jedna bądź kilka stacji bazowych a także szereg stacji ruchomych. Konfiguracja 

tej sieci jest możliwa także w większej formie a mianowicie składająca się z kilku central MX 

i stacji bazowych, kilku stanowisk dyspozytorskich CP podłączonych do centrali MX. Taka 
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sieć ma możliwość połączenia z siecią PSTN lub wewnętrzną centralą PABX3. Zadaniem 

centrali MX jest generowanie połączeń pomiędzy stacjami ruchomymi, abonentem centrali 

PABX a abonentem ruchomym oraz stałym abonentem publicznej sieci PSTN a abonentem 

ruchomym. W centrali MX wyróżnia się trzy rodzaje styków (32,64 lub 96) ze stacjami 

bazowymi, punktami dyspozytorskimi CP oraz siecią PSTN i prywatną centralą PABX. Stacja 

bazowa BS omawianego systemu ACTIONET posiada od 2 do 16 kanałów radiowych. 

Przedstawiony na poniższym rysunku 3.2 punkt kontrolny (stacja dyspozytorska) CP to 

zespół składający się z klawiatury, wyświetlacza alfanumerycznego i mikrotelefonu.  

 

 

Rys. 5.  Sieć trankingowa systemu ACTIONET firmy Nokia  

 

W momencie, gdy sieć trankingowa  obejmuje swoim zasięgiem większy obszar, to aby 

zintegrować lokalne sieci, wprowadza się dodatkowy element w postaci centrali systemowej 

SX. Podczas działania sieci systemowej może zaistnieć konieczność zaktualizowania danych 

rejestru stacji ruchomych. Taka sytuacja ma miejsce, gdy część z nich opuści obszar, który 

obsługuje centrala MX. W końcu możliwa jest konfiguracja tzw. sieci rozwiniętych, które 

                                                 
3 PABX (ang. Private Automatic Branch Exchange) – prywatna centrala telefoniczna. 
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obejmują swoim zasięgiem kilka niezależnych obszarów ruchu. Sieci te zakładają, że tak jak 

łączność, również stacje ruchome koncentrują się wewnątrz swojego obszaru ruchu. Aby 

pogodzić te obszary ze sobą potrzebne jest porozumienie między nimi. Sieci rozwinięte 

posiadają dodatkowe urządzenia, są nimi SRH (ang. System Roaming Handler), czyli baza 

danych mówiąca o lokalizacji abonentów wraz z ich aktualnym miejscem przebywania oraz 

CIH (Call Information Handler) – to baza danych o wykonywanych połączeniach, bądź też 

próbach ich zrealizowania. W celu zapewnienia łączności między centralami systemu 

stosowana jest realizacja stałych łączy przy użyciu publicznej sieci telefonicznej. 

Nadzorowanie oraz utrzymanie sieci odbywa się przy pomocy centrum nadzoru OMC 

(Operation & Maintenance Center). Każda z central MX posiada takie centrum 

nadzorowania. Centrum to zajmuje się konfiguracją zarówno urządzeń jak i samego systemu, 

abonentami a także dokonuje określonych działań w kierunku zabezpieczeń systemu lub gdy 

pojawi się jakaś usterka.  

 Usługi, które oferuje sieć ACTIONET to: 

• indywidualne rozmowy telefoniczne: 

o priorytet tych rozmów ma charakter normalny i wysoki. Jest to forma rozmów, 

która  umożliwia szeregowanie ich kolejki aż do momentu realizacji wraz z 

określeniem maksymalnego czasu rozmowy,  

o tzw „emergency calls”, czyli rozmowy bezpieczeństwa. Charakteryzuje je to, że 

rozmowa telefoniczna dochodzi do skutku wtedy, gdy numer abonenta został 

wcześniej ustalony; 

• rozmowa dyrektorska – jest to forma usługi zestawiająca połączenie z dowolnym 

abonentem o określonym priorytecie bezpieczeństwa;  

• rozmowy grupowe (każda ze stacji może być w maks. 8 grupach), czyli wszyscy 

użytkownicy usługi słyszą się nawzajem, a także mają możliwość mówienia 

równocześnie w ramach danej grupy. 

Trankingowa sieć systemowa ACTIONET oferuje także inne usługi:  

• zmiany wytyczonej ścieżki połączenia, 

• dyskusji, czyli rozmów konferencyjnych, 

• przekierowania połączenia, 

• transmisji danych. 

W Polsce sieć ACTIONET jest realizowana na niewielką skalę. Oprócz niej istnieje sieć 

publiczna RADIO-NET. Jej operatorem jest dobrze nam wszystkim znana Telekomunikacja 
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Polska SA. Inną siecią trankingową jest EDACS, która działa na potrzeby policji, a także 

system Kay, który obsługuje takie przedsiębiorstwo jak Polskie Linie Lotnicze ”LOT”.  

 Obecnie występujące sieci trankingowe i ich analogowe odpowiedniki mają swoje 

zalety: 

• prosta i łatwa w użytkowaniu technologia, 

• łatwa możliwość serwisowania, 

• dostęp do szerokiej gamy wyposażenia, 

jak i wady: 

• dość słabe wykorzystanie dostępnego pasma, 

• niski poziom  kilkakrotnego wykorzystania częstotliwości kanałowych, 

• małe bezpieczeństwo odnośnie sygnału mowy, 

• niska prędkość transmisja danych, 

• koszty związane ze stosowania pojedynczego kanału rozmownego, 

• dość wysokie koszty sprzętu zabezpieczającego prywatność rozmów. 

 

Sieć EDACS [1] [21] 

EDACS (ang. Enhanced Digital Access Communication System) – jest to zamknięty system 

opracowany przez firmę Ericsson. Wyłączne prawa do budowy infrastruktury i sprzętu 

abonenckiego posiada również firma Ericsson. Sieć ta jest głównie stosowana w służbach 

bezpieczeństwa publicznego, ponieważ posiada szczególne możliwości. Cechuje ją krótki 

czas dostępu – poniżej 250 ms oraz umożliwia ona cyfrową transmisję danych i mowy w 

kanale radiowym. Specyfika zastosowania systemu EDACS wiąże się z wprowadzeniem 

wywołań alarmowych, które aktywuje wciśnięcie pojedynczego przycisku. Wtedy to stacja 

ruchoma otrzymuje pierwszy wolny kanał, gdyż potrzeba zrealizowania tego połączenia ma 

najwyższy priorytet. Tego typu wywołania alarmowe informują inne stacje ruchome o 

zagrożeniu bądź awariach poprzez sygnalizację dźwiękową i podanie identyfikatora stacji 

inicjującej wywołanie alarmowe.  W systemie tym, aby urozmaicić możliwości zdefiniowano 

następujące rozwiązania: 

• podłączenie konsoli dyspozytora, 

• wprowadzenie szyfrowania sygnałów w kanale radiowym, 

• dodanie sterownika do stacji bazowej oraz podpięcie stanowiska zarządzania 

systemem, 

• powiększenie zasięgu sygnału radiowego w systemie. 
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Dodając do podstawowej konfiguracji systemu sterownik BS a także wprowadzone 

stanowisko zarządzania powodują to, że funkcje zarządzania systemem są realizowane przez 

sterownik BS jak i samą stację. W momencie awarii sterownika system przechodzi do pracy 

w podstawowej konfiguracji. Konsola operatora pozwala na to, aby dyspozytor mógł 

utrzymać łączność z paroma grupami użytkowników jednocześnie a wprowadzenie 

szyfrowania zwiększy bezpieczeństwo przesyłanych sygnałów.  

Aby zwiększyć zasięg radiowy systemu stosuję się: 

• technikę zbiorczego odbioru wiadomości (ang. voting system), 

• jednocześnie odbiór i nadawanie przy użyciu kilku innych BS (ang. simulcast 

transmission). 

W systemie EDACS możliwa jest komunikacja w następujący sposób: 

• poprzez analogową transmisję mowy, 

• przy użyciu szyfrowanej transmisji cyfrowej mowy – wersja szerokopasmowa tego 

systemu. Prędkość tej transmisji wynosi 9600 bit/s, 

• z prędkością transmisji danych równą 4800 bit/s w systemie wąskopasmowym lub w 

systemie szerokopasmowym z prędkością 9600 bit/s, 

• poprzez komunikację z publiczną siecią telefoniczną.  

System EDACS działa w dwóch wersjach (wspomnianych wcześniej) – szerokopasmowej, w 

której odstęp częstotliwości kanałowych wynosi 25 kHz, a także wąskopasmowej, gdzie 

odstęp ten wynosi 12,5 kHz. Transmisja w kanale radiowym w wersji wąskopasmowej 

odbywa się w paśmie 849 – 941 MHz, zaś w wersji szerokopasmowej pracuje w 

następujących pasmach: 136 – 174 MHz, 403 – 515 MHz oraz 806 – 870 MHz.  

 Jednym z podstawowych sposobów łączności w systemie trankingowym są połączenia 

grupowe. W systemie EDACS cechuje je: 

• opóźnienie wejścia - polega to na tym, że stacja ruchoma dodawana jest automatycznie 

do swojej grupy po wcześniejszym podłączeniu się do systemu, 

• możliwość przekierowania grup – pojedynczy abonent ma możliwość przeszukiwania 

kilka grup rozmownych,  

• identyfikacja stacji ruchomej – aktualnie nadający abonent jest identyfikowany na 

wyświetlaczu stacji ruchomej, 

• blokada podwójnego nadawania – w grupie rozmównej jeden z abonentów nadaje, zaś 

reszta grupy wyłącznie słucha. 
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Standard TETRA [1] [16] [17] [18] [22] [23] 

Głównym powodem powstania standardu cyfrowej jakości przekazu (transmisji) 

trankingowego TETRA (Trans European Trunked Radio) była potrzeba powstania 

międzynarodowego standardu a także zapewnienia zgodności technicznej sprzętu celem 

współpracy między pokrewnymi służbami bezpieczeństwa publicznego w różnych krajach. 

Standard ten powstał dzięki grupie MoU, czyli Memorandum of Understanding (założona w 

grudniu 1994 r.). Różnego rodzaju problemy, z jakimi borykała się międzynarodowa łączność 

przygraniczna wywołało to, że w kwietniu 1997 r. pracę nad standardem rozpoczęło 

konsorcjum normalizacyjne ETSI. Doprowadziło ono później do pełnej standaryzacji tego 

systemu pod inną nazwą TETRA (Terrestial Trunked Radio). 

 

 

Rys. 6. Standard zbiorowej łączności trankingowej typu dyspozytorskiego TETRA 

(TErrestial Trunked RAdio). 

 

Rozwiązania systemu TETRA mają swoje zastosowania w służbach bezpieczeństwa 

publicznego (straż, policja, pogotowie, służby porządkowe, celne i graniczne). Także w 

łączności komercyjnej, np. transport czy systemy klasy PMR system ten jest używany. W 
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1995 r. na wyspie Jersey odbyła się prezentacja systemu i jego urządzeń. Jej przedstawienie 

było możliwe dzięki urządzeniom komunikacyjnym firmy Motorola. Natomiast komercyjne 

uruchomienie jednego z pierwszych systemów TETRA w Europie nastąpiło w 1997 r. 

W standardzie TETRA transmisja opiera się na technice dostępu TDMA (Time Division 

Multiple Access) w połączeniu z FDMA (Frequency Division Multiple Access). W kanale 

radiowym o szerokości 25 kHz znajdują się cztery szczeliny czasowe a mianowicie cztery 

równocześnie działające kanały komunikacyjne. W standardzie tym jest przewidziana 

dwukierunkowa transmisja radiowa, odstęp między kanałami wynosi 25 kHz (również 12,5 

kHz oraz 6,25 kHz).  

Przeznaczenie systemu TETRA nie opiera się tylko na operatorach sieci cywilnych i 

transporcie, ale również ma swoje zastosowanie dla publicznych służb bezpieczeństwa 

państwa i ratownictwa publicznego (policja, pogotowie ratunkowe, straż pożarna oraz straż 

graniczna i celna). Różnorodność zastosowań i zakres usług tego systemu pozwala śmiało 

stwierdzić, że jest to system stale rozwijający się. Od 1997 r. jest on rekomendowany przez 

Unię Europejską dla ratownictwa i organizacji dbających o bezpieczeństwo publiczne w 

krajach Unii. 

Poprzez dostęp do ciągle rozwijających się usług system TETRA wypiera wcześniej 

instalowane rozwiązania firm dyspozytorskich typu PMR, używanych w aplikacjach 

cywilnych. W 1995 r. Ministerstwa Spraw Wewnętrznych krajów europejskich należących do 

tzw. grupy Schengen zgodziły się stosować system TETRA a także zagwarantować jego 

skuteczne działanie przez co najmniej 10 lat. Od tego momentu system używany jest  w wielu 

krajach zachodniej Europy. Jego wdrażanie rozpoczęto w Czechach, na Węgrzech i Słowacji, 

a od 2001 r. także w Polsce. 

Cechy systemu TETRA 

 Jedną z głównych cech standardu TETRA jest zapewnienie wysokiej jakości sygnału podczas 

cyfrowej i pakietowej transmisji danych pomiędzy terminalami końcowymi a stacjami 

bazowymi. Optymalne wykorzystanie kanałów komunikacyjnych w celu przekazu informacji 

trankingowej zapewnia zasada, która polega na przydzielaniu przez system dowolnego 

wolnego kanału z pośród wszystkich dostępnych. W momencie, gdy wszystkie kanały są 

zajęte, abonent otrzymuje odpowiednią informację i czeka w kolejce, aż jakiś kanał będzie 

wolny. Natomiast, gdy mamy do czynienia z sytuacją alarmową (lub gdy użytkownik ma 

nadany priorytet połączeń) to system sam reguluje czasem oczekiwania na realizację 

inicjowanego połączenia tak, by użytkownik czekał jak najkrócej.  
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W systemie TETRA/ETSI przeznaczono do użytku dwa pasma częstotliwości radiowych. 

Mają one zastosowanie w odrębnych aplikacjach komunikacyjnych. Dolne z pasm o zakresie 

380 – 400 MHz ma zastosowanie w policji, służbach bezpieczeństwa państwa (UOP) oraz w 

innych służbach rządowych. Z kolei pasmo górne 410 – 430 MHz służy do użytku 

komercyjnego przez takie organizacje jak: straż pożarna, komunikacja miejska, pogotowie a 

także przez lokalne firmy prywatne. 

Każde z krajów, w których wdrożono ten system traktuje wykorzystanie pasm radiowych 

indywidualnie. A mianowicie, dostosowanie do możliwości technicznych, co za tym idzie 

uwalnia się częstotliwości właśnie dla tych potrzeb. W Polsce, w sektorze policyjnym używa 

się pasma dolnego o szerokości 2 x 5 MHz w zakresie częstotliwości 380 – 385 MHz oraz 

390 – 395 MHz. Wobec komunikacji cywilnej ma się to następująco: pasmo górne 410 – 430 

MHz, powoduje ono teoretyczne ograniczenia w dostępności pasma 2 x 10 MHz (400 

dupleksowych kanałów radiowych). Obecnie w Polsce można korzystać z części pasma 

cywilnego o szerokości 2 x 1,5 MHz. Wokół każdego z tych pasm działają w jednym 

kierunku kanały radiowe (nośne) o szerokości 25 kHz z odstępem dupleksowym 10 MHz i 

służą do transmisji dwukierunkowej. W kanale radiowym zdefiniowano podstawową ramkę 

TDMA, która zawiera 4 szczeliny czasowe (czas trwania wynosi 14,166 ms). Z kolei każda z 

tych szczelin może być przeznaczona do pojedynczego transferu danych lub głosu. 

Efektywnie wykorzystywana szerokość pasma w jednym kanale radiowym wynosi 6,25 kHz 

(4 x 6,25 = 25 kHz) a kodowanie w tym kanale odbywa się przy udziale różnicowej modulacji 

kwadraturowej π/4 DQPSK (Differential Quarternary Shift Keying) z przesunięciem fazy π/4.  

Ważną cechą systemu TETRA w sytuacjach kryzysowych jest łatwe dostosowanie 

pojemności oraz przepływności kanałów do aktualnych potrzeb użytkowników. Związane jest 

to z nadzorowaniem wielu działań przez zespoły różnego rodzaju służb publicznych. W tej 

sytuacji, aby system działał bez blokowania kanałów, to należy ustalić priorytety połączeń dla 

poszczególnych abonentów, koordynować limit czasu trwania połączenia oraz umożliwić 

przydział zmiennej ilości szczelin danemu połączeniu. Kolejną istotną cecha tego standardu 

jest możliwość tworzenia rozmownych połączeń grupowych, gdzie użytkownicy mogą 

porozumiewać się jednocześnie tak, jakby używali jednego kanału komunikacyjnego. 

Standard TETRA wyróżnia następujące klasy usług o wysokim poziomie bezpieczeństwa: 

• klasa 1 to Clear Mode – brak stosowania szyfrowania, zaś identyfikacja użytkownika 

jest opcjonalna, 

• klasa 2 to SCK Mode – szyfrowanie przy użyciu klucza statycznego SCK (Static 

Cipher Key), 
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• klasa 3 to DCK Mode – daje najwyższy poziom bezpieczeństwa, przekaz informacji 

szyfrowany jest przez klucze dynamiczne (DCK, GCK, CCK i MGCK), a 

identyfikacja abonenta jest niezbędna. 

Niewątpliwie zaletą systemu jest szyfrowanie transmisji danych bezpośrednio poprzez 

radiotelefony i inne terminale przenośne, ale również i stacjonarne. Szybkość transmisji jest 

uzależniona od potrzeb użytkowników jak i poziomu bezpieczeństwa przekazu danej 

informacji i wynosi od 2,4 kb/s (wysoki poziom bezpieczeństwa) do maks. Przepływności 

28,8 kb/s (brak zabezpieczeń).  

 

 

Rys. 7. Interfejs standardu TETRA 

 

Podstawowy system TETRA może obejmować swoim zasięgiem wokół jednej stacji bazowej 

od 50 km2 do obrębu całego kraju a ilość użytkowników może wynieść od 100 do 100 tyś. 

Na tak dużym terenie działanie sieci powinno być połączone wieloma węzłami SCN 

(Switching Control Mode), które sterują pracą każdej BS (Base Station). 

Producenci różnych firm dostarczają urządzenia komunikacyjne do sektora cywilnego i są to 

między innymi: Motorola, Nokia, Siemens. Radiotelefony produkuje znacznie liczniejsza 

rzesza firm: Cleartone, ICOM, RADMOR, Kenwood, Nokia, Motorola, Siemens ICM i Tait. 

Natomiast sektor bezpieczeństwa publicznego głównie zaopatruje Motorola. 

 Wyróżniamy 2 rodziny standardów: TETRA V+D oraz PDO. 
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TETRA V+D (Voice + Data) – transmisja głosu i danych [5] [6] 

W celu zaspokojenia potrzeb grup użytkowników tradycyjnego systemu PMR, 

przewidziano wg określonego standardu szeroki zakres usług V + D i udogodnień, z których 

za najważniejsze uważa się: 

Usługi transmisji głosu: 

Grupa połączeń - jest to prawdopodobnie jedna z najbardziej podstawowych usług głosowych 

w systemie TETRA, ale jest jeszcze bardziej złożona, jeżeli chodzi o efektywność i 

wydajność. Dzieje się tak, ponieważ, aby wywołać grupę należy: 

• używać prostego „push to talk” (przyciśnij by rozmawiać) w celu szybszej 

komunikacji w grupie, 

• obsługiwać i zarządzać w szczególny sposób tak, by zoptymalizować obciążenie sieci, 

• działać na odpowiednie miejsce dla unormowania obciążenia sieci, 

• działać w określony sposób (wybór obszaru), 

• bardzo wiarygodnie przygotować protokół sygnalizacji wywołań w celu zapewnienia 

wszystkim użytkownikom w grupie wzajemnej łączności, gdy połączenie jest 

inicjowane po raz pierwszy, 

• posiadać mechanizmy priorytetowe, aby określonych użytkowników w szerokim 

obszarze połączenia grupy (obejmujących wiele witryn stacji bazowej) połączyć ze 

sobą, gdy sieć jest zajęta. 

Jest to skomplikowana potrzeba wsparcia połączeń grupowych, dzięki publicznej sieci 

komórkowej nieodpowiedniej, tylko dlatego, że była pierwotnie zaprojektowana do 

wspierania rozmów „jeden na jeden”, zaś TETRA została zaprojektowana przede wszystkim 

do wspierania połączeń grupowych.  

Połączenia alarmowe - ta usługa połączeń, z których najwyższym priorytetem jest połączenie 

alarmowe, stanowi najwyższy priorytet połączenia między stacją nadawczą a odbiornikiem i 

najwyższe pierwszeństwo w dostępie do zasobów sieciowych. Jeśli sieć jest zajęta, to 

najniższy priorytet komunikacji spada do obsługi numeru alarmowego. W przeciwieństwie do 

911, 112 lub 999 zainicjowała połączenia alarmowe sieci publicznej (które mogą być również 

obsługiwane przez TETRA). Połączenia alarmowe w TETRA można rozpocząć za pomocą 

dedykowanego przełącznika umieszczonego na terminalu. Aktywacja numeru alarmowego 

automatycznie ostrzega poprzez dyspozytornię także innych użytkowników końcowych, w 

tym osób grupy dyskusyjnej. 

Utrzymanie połączenia - ta usługa chroni wybranych użytkowników końcowych zmuszonych 

do korzystania z sieci lokalnych, w wyniku zapobiegania połączeń (połączenia alarmowe) 
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podczas zajętych okresów. Kiedy połączenia alarmowe są obsługiwane w sieci, istotne jest, że 

tylko niewielka liczba użytkowników terminali radiowych jest w stanie zachować ważne 

połączenia podczas, gdy te mogą zostać utracone. 

Priorytet połączeń – podczas, gdy sieć jest zajęta, usługa umożliwia dostęp do jej zasobów 

poprzez nadanie statusu priorytetowego połączeniom użytkowników z terminalami. W 

TETRA jest 16 poziomów priorytetów. Ta usługa jest bardzo użyteczna w dostarczaniu 

innego poziomu usług typu Grade of Service (i struktur taryfowych) podczas, gdy sieć jest 

zajęta. GoS w telefonii jest to ogólny miernik wydajności uwzględniający poszczególne 

zmienne. Na przykład, przednie formacje oficerów mogłyby posiadać najwyższy poziom 

pierwszeństwa w sieci bezpieczeństwa publicznego, w celu zapewnienia najwyższego 

poziomu dostępu do usługi, o ile dalsza procedura nada kolejnym użytkownikom niższe 

poziomy priorytetu. 

Dynamic Group !umber Assignment (DGNA) – dynamiczne przypisywanie i zamiana 

numerów grupowych w miejscach, gdzie wymaga się elastycznego działania. Usługa ta 

umożliwia tworzenie grup rozmownych zarówno przez dyspozytorów jak i użytkowników na 

bardzo krótki okres. Na przykład, w celu wykonania jakiejś konkretnej akcji bądź pomoc w 

wylądowaniu samolotu. 

Ambience Listening
4 – nasłuch otoczenia przy użyciu zdalnie aktywowanego terminala (nie 

ma konieczności informowania abonenta). Jest to ważna usługa w kontekście transmisji 

wartościowych danych, które mogłyby zostać przechwycone przez osoby trzecie. Także 

usługa ta przydaje się w komunikacji publicznej, gdy np. zdrowie i bezpieczeństwo kierowcy 

danego pojazdu może być zagrożone. Należy jednak pamiętać, że wielu użytkowników 

uważa, iż usługa ta narusza prywatność i dlatego należy ją zapewnić dla użytkowników w 

ramach ich obowiązków służbowych. 

Połączenia zatwierdzone przez dyspozytora – ta usługa pozwala zweryfikować czy 

dyspozytor może udzielić pozwolenia na kontynuowanie połączenia. Jest to przydatna usługa 

również pod względem podsłuchu w radiu, co pozwala stwierdzić, czy połączenie winno być 

utrzymane. Zmniejsza ona ilość ruchu w cieci radiowej dzięki pracom stwierdzającym czy 

dane połączenie jest dozwolone. Jednakże częste przesyły informacji w celu komunikowania 

się między użytkownikami a terminalami wiąże się z opóźnieniami przez tę usługę. Co za tym 

idzie usługa ta jest nie do przyjęcia dla wielu organizacji użytkowników. 

                                                 
4 Polskie Normy: PN-ETSI EN 300 392-12-21 V1.3.1:2008 (U); Terrestial Trunked Radio (TETRA) – Voice 
plus Data (V+D) – Part 12: Supplementary services stage 3 – Sub-part 21: Ambience Listening (AL) 



 29

Obszar wyboru - usługa ta określa obszary działania dla użytkowników. Wybór obszaru 

określa zasada jak daleko od siebie połączenia są inicjowane. Usługa ta umożliwia 

dyspozytorowi poprzez symulację wybór odpowiedniej stacji bazowej, aby połączenie mogło 

być nawiązane w tradycyjnej sieci. Usługa ta również przyczynia się do poprawy obciążonej 

sieci i ogólnej efektywności wykorzystania widma przez ograniczenie obszaru działania 

wszystkich informacji dla wybranych grup rozmownych. 

Spóźnione zgłoszenie – usługa ta polega na dodaniu użytkownika do realizowanego 

połączenia grupowego, której jest on członkiem. Umożliwia ona również ciągłość wywołań, 

czyli dokonywanie aktualizacji w celu przyłączenia do kanału komunikacyjnego spóźnionych 

połączeń. Pełni funkcję interfejsu i pozwala radiowym terminalom trankingowym zachować 

się w sposób podobny do tradycyjnych terminali PMR. Na przykład, jeżeli użytkownik 

włączy terminal TETRA, to kanał sterujący automatycznie przekierowuje użytkownika 

terminala na zaproszenie grupy rozmównej, jeśli połączenie jest już w toku. Podobnie, jeżeli 

terminal użytkownika jest poza zasięgiem radia, na przykład w tunelu, kanał kontrolny 

spowoduje jego przekazanie na terminal użytkownika grupy rozmównej przy założeniu, że 

połączenie jest już w toku. 

Usługi transmisji danych: 

Short Data Services (SDS), czyli usługi krótkich komunikatów, która może zapewnić do 256 

bajtów danych. Mogą one być wykorzystywane dla podstawowego statusu wiadomości, 

informacji o lokalizacji, tj. przewidziane w TETRA Location Information Protocol (LIP). 

Wyróżnia sie 4 typy wiadomości SDS. Pierwszy z nich pozwala na transmisję 16 bitów 

danych użytkownika, drugi 32 bitów, trzeci 64 bitów, zaś typ 4 w jednej wiadomości do 2047 

bitów danych, w tym wiadomości tekstowych w formacie podstawowym (140 B – 160 

znaków ASCI) bądź rozszerzonym (256 B – 292 znaki). TETRA daje możliwość przesyłania 

SDS w formie darmowej aplikacji do jednego abonenta „point to point” jak również do wielu 

abonentów, czyli „point to multipoint”. Także TETRA umożliwia przesył danych w warstwie 

transportowej TL (Transport Layer) bezpośrednio od i do urządzeń dołączonych do terminali 

TETRA (SDS-TL). 

Packet Data Services, czyli usługa pakietowej transmisji danych. Usługi ta może być 

obsługiwana przez jedno gniazdo czasowe TDMA, czyli 4800 b/s lub wielu gniazd 

czasowych TDMA, maksymalnie do czterech. Korzystanie z wielu gniazd czasowych TDMA 

jest często określane jako pasmo na żądanie i może być wykorzystane do zwiększenia 

przepustowości danych do 19,2 kb/s, a tym samym zwiększenie liczby nie głosowych 

aplikacji, które mogą być obsługiwane przez TETRA. 
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PDO – Packet Data Optimized [3] 

PDO to zoptymalizowana łączność w trybie komutacji pakietów. Służy on wyłącznie do 

transmisji danych. Różnice pomiędzy V + D a PDO są znaczące dla wyższych warstw. 

Wyróżnia się dwa rodzaje (tryby) transmisji pakietowej: zorientowane połączeniowo i 

bezpołączeniowo. Te zorientowane połączeniowo wymagają odpowiednio wczesnego 

zestawienia połączenia typu punkt-punkt przy użyciu protokołu CONS (Connected Oriented 

Network Service). Wtedy byłaby możliwa transmisja przez wirtualne łącza VC (Virtual Call) 

lub stałe łącza wirtualne PVC (Permanent Virtual Call). Natomiast te zorientowane 

bezpołączeniowo nie wymagają uprzedniego zestawienia połączenia. Stosowane w tym trybie 

protokoły S-CLNP (Specific Connectionless !etwork Protocol) i SNDCP (Sub!etwork 

Dependent Convergence Protocol) umożliwiają transmisję danych typu punkt-punkt, punkt-

wiele punktów oraz multicast. 

Standard PDO definiuje radiowy system pakietowej transmisji danych, zaś V + D określa 

odpowiedni system trankingowy drugiej generacji. Dlatego też system TETRA wyróżnia się 

następującymi cechami: 

• szybka transmisja danych, 

• możliwość podziału obszarów stacji bazowej na odpowiednie sektory, 

• wzrost wykorzystania pasma nawet dwu czy czterokrotnie w porównaniu  z systemami 

analogowymi, 

• moc sygnału nie ma znaczącego wpływu na jakość mowy, 

• dużo lepsze wykorzystywanie częstotliwości kanałowych, 

• eliminuje  szumy oraz interferencje powstałe od innych użytkowników, 

• dzięki cyfrowemu kodowaniu znacznie większe bezpieczeństwo sygnałów mowy (w 

razie potrzeby stosuję się jeszcze szyfrowanie tychże sygnałów). 

Usługi oferowane przez system TETRA 

System TETRA oferuje szeroki zakres usług od transmisji pakietów po tryby komutacji 

kanałów. Tak jak w GSM usługi dzielą się na 2 kategorie: teleusługi oraz usługi przenoszenia. 

Teleusługi oferują pięć odrębnych połączeń głosowych: 

• Połączenie indywidualne – jest to połączenie typu punkt – punkt między dwoma 

użytkownikami, 

• Połączenie grupowe – jest to rodzaj połączenia typu punkt – wiele punktów między 

abonentem wywołującym dane połączenie a grupą abonentów, którą rozróżnia ich 

numer grupowy; transmisję realizuje się w trybie półdupleksu, 
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• Połączenie bezpośrednie – jest to połączenie również typu punkt – punkt, ale między 

abonentami (stacjami ruchomymi) bez powiernictwa stacji bazowej; jedna z tych stacji 

pozostaje w łączności ze stacją bazową przy użyciu innego kanału niż ten, który jest 

używany do połączeń bezpośrednich, 

• Połączenie grupowe z potwierdzeniem – połączenie typu punkt – wiele punktów 

między abonentem a grupą abonentów, których rozróżnia ich numer grupowy; 

abonenci, którzy są wywoływani muszą potwierdzić swoją obecność w połączeniu, 

• Połączenie rozsiewcze – to połączenie punkt – wiele punktów, gdzie abonenci 

wywoływani mają możliwość tylko słuchania abonenta, który dane połączenie 

wywołuje. 

 

Usługi przenoszenia w standardzie TETRA V + D to: 

• Cyfrowa transmisja danych i mowy bez użycia zabezpieczeń kodowych w trybie 

komutacji kanałów o szybkościach między 7,2 i 28,8 kbit/s, 

• Transmisję danych z niskim zabezpieczeniem kodowym w trybie komutacji kanałów o 

szybkościach 4,8 i 19,2 kbit/s, 

• Transmisję danych o wysokim progu zabezpieczeń kodowych w trybie z komutacją 

kanałów o szybkościach między 2,4 i 9,6 kbit/s, 

• Transmisja pakietowa typu punkt – punkt o orientacji połączeniowej, 

• Transmisja pakietowa typu punkt – punkt o podstawowym formacie w trybie 

bezpołączeniowym, 

• Transmisja pakietowa o specjalnym formacie w trybie bezpołączeniowym typu punkt 

– punkt, punkt – wiele punktów oraz forma rozsiewcza. 

Trzy ostatnie usługi transmisji pakietowej są również oferowane w odmianie PDO systemu 

TETRA. Z możliwości różnych zastosowań systemu TETRA (np. w sektorze bezpieczeństwa 

publicznego) ustanowiono wiele innych usług i są to: 

• Dyspozytor potwierdza autentyczność danego abonenta, 

• Użytkownik systemu może podsłuchać abonenta, jeśli ma odpowiednie upoważnienie, 

• Ustala się jakie połączenie jest traktowane jako priorytetowe, 

• Aktualnie realizowane połączenie może zostać przerwane na rzecz połączenia 

priorytetowego, 

• Można zawiesić aktualnie prowadzoną rozmowę po to, by połączyć się z abonentem, 

który oczekuje na swoją kolej; po tej rozmowie następuje powrót do poprzedniej 

(pierwotnej) rozmowy, 
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• Wywołujący abonent poddawany jest procesowi identyfikacji, 

• Używanie skróconych numerów do adresowania, 

• Grupy abonentów tworzone są dynamicznie a także odpowiednio modyfikowane. 

Alternatywy standardu TETRA 

Jedną z alternatyw systemu TETRA są analogowe systemy trankingowe oparte na wcześniej 

wspomnianym standardzie MPT1327, mogą one także przesyłać dane z niewielką prędkością. 

W 2005 r. większość z tych licencji wygasła i w krajach, w których były stosowane 

rozpoczęto stopniowe przechodzenie na system cyfrowy TETRA. Działał on przez pewien 

czas wraz z systemami analogowymi. Drugim z konkurentów a zarazem alternatywą są 

systemy GSM/GPRS/EDGE. Niewątpliwie ich zaletą jest komunikacja głosowa, co niestety 

odzwierciedla się w brakach jeżeli chodzi o transmisję danych. W porównaniu z trankingiem 

nie posiadają one takich zalet jak: wywołania grupowe, tryb pracy w formie zaszyfrowanej 

bądź otwartej, dynamika tworzenia grup operacyjnych, dokonywanie wyboru odpowiedniego 

obszaru komunikacji, priorytet dostępu do systemu, opóźnienie wejścia do sieci, inicjowanie 

wywołań priorytetowych, otrzymywanie uprawnień dostępu do połączeń wychodzących, 

szybkość tworzenia wywołań, wywołania rozsiewcze czy też tryb pracy w formie 

bezpośredniej. 

W systemie TETRA dla potrzeb użytkownika jest możliwość przyporządkowania całej 

dostępnej pojemności interfejsu radiowego. Usprawnia to w sposób elastyczny szybkość 

transmisji, a także daje większe możliwości odpowiedniego wykorzystania medium 

radiowego za pomocą protokołu IP w radiowych systemach trankingowych typu TETRA IP. 

Dzięki użyciu protokołu IP systemy radiowej transmisji pakietowej w firmowych 

rozwiązaniach Dimetra IP (Motorola) czy TETRA IP (Nokia) umożliwiają szybką łączność z 

pojazdami ruchomymi w bardzo krótkim czasie od 0,3 do 0,5 sekundy. TETRA IP daje 

możliwość łatwej integracji klasycznych rozwiązań systemu TETRA z pozostałymi 

platformami komunikacji. 

Poza łącznością głosową do aplikacji opartych na TETRA IP zaliczyć można następujące 

usługi: dostęp bez limitów do aplikacji WAP, wysyłanie i odbiór poczty elektronicznej, 

dostęp do bazy danych, zarządzanie większą ilością stacji ruchomych (pojazdów) oraz 

przekazywanie informacji telemetrycznych. Nowy rodzaj zastosowań systemu TETRA IP 

określają funkcje lokalizacji, automatycznego sterowania tablic na przystankach, 

identyfikowania pojazdów w terenie, wdrażania systemów do automatycznej kontroli czy też 

funkcje zarządzania ruchem pojazdów.  Dzięki stosowaniu architektury IP w systemie 

TETRA mamy możliwość wyeliminowania takich elementów, które są przyczyną awarii a co 
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za tym idzie niedostępności dużej części sieci (np. duże tradycyjne centrale telefoniczne-

komutujące połączenia). Wykorzystanie infrastruktury IP (Dimetra IP firmy Motorola) 

umożliwia łączenie jej z innymi systemami łączności a także informatycznymi. W Dimetra IP 

użyto rozproszoną architekturę łączności, dzięki temu każde z elementów tej sieci dubluje się. 

W przypadku usterki jednego z elementów systemu jego zadania automatycznie przejmują 

inne, dając przy tym ciągłość radiową na danym terenie. Dzięki temu sieć potrafi naprawić się 

sama, co dobrze wpływa na bezpieczeństwo kraju i ułatwia pracę służbom ratownictwa.  

System TETRA IP korzysta z radiotelefonów przystosowanych do działania z protokołem IP. 

Produkcję rozpoczęto w 2003 r. wyłącznie przez kilka nielicznych firm. Pierwsze z takich 

radiotelefonów dostarczały dla sektora bezpieczeństwa publicznego firmy Nokia i Motorola. 

Przykładem radiotelefonu wykorzystującego technologię IP jest model THR880 firmy Nokia, 

ma on za zadanie realizować polecenia aktywowane głosem. Wyposażony jest również w 

specjalny przycisk, który ma na celu przywrócenie rozmówcy do macierzystej grupy bądź do 

ostatniej prowadzonej rozmowy. W sytuacjach awaryjnych umożliwia on łatwy i szybki 

kontakt ze służbami ratownictwa. Posiada on dwa wyświetlacze, z których jeden daje 

możliwość korzystania z baz danych, z przeglądarki WAP oraz innych aplikacji używających 

dostępu do Internetu przy użyciu protokołu IP. Wzrost zainteresowania rozwiązaniami 

systemu TETRA IP związana jest z coraz to większymi zagrożeniami katastroficznymi czy 

terrorystycznymi. Również potrzeba zwiększenia bezpieczeństwa publicznego ma wpływ na 

ten wzrost, gdyż zapewnienie takowego bezpieczeństwa wymaga sprawnego działania 

łączności radiowej w warunkach mobilnych. Ponadto charakteryzują się tym, że możliwa jest 

wzajemna komunikacja służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo ludzi oraz wymianę 

informacji w sytuacji kryzysowej.  

TETRA dla bezpieczeństwa 

W systemie TETRA aplikacje bezpośrednio związane z bezpieczeństwem kraju działają w 

„dolnym” zakresie częstotliwości, czyli 380 – 400 MHz. W zakres ten wchodzi 200 kanałów 

dupleksowych, których pasma nie kolidują z tymi używanymi dla sektora cywilnego. Dla 

bezpieczeństwa państwa i policji radiowe pasmo posiada dwa podzakresy o szerokości 2 x 5 

MHz. Jeden z nich do transmisji w kierunku sieci ma 380 – 385 MHz a drugi w stronę 

użytkownika ma 390 – 395 MHz.  

Profesjonalne systemy łączności radiowej systemu TETRA ukierunkowane dla sektora 

bezpieczeństwa kraju, używane są przez policję, urzędy MSWiA oraz różnego rodzaju 

instytucje rządowe. W tych sektorach ważną rolę odgrywa element szyfrowania wymienianej 

informacji na różnym szczeblu utajnienia.  
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W systemie TETRA mamy trzy klasy szyfrowania: 

• bez użycia szyfrowania, ale terminal musi być zidentyfikowany, 

• szyfrowanie kluczem statycznym, 

• szyfrowanie kluczem dynamicznym.  

Najwyższy z tych klas jest poziom z kluczem dynamicznym, który w pełni identyfikuje daną 

stację mobilną. Niestety poziom szyfrowania danych ma negatywny wpływ na szybkość 

transmisji, a co za tym idzie rozczarowuje użytkowników korzystających z tego systemu. 

Klasa bez szyfrowania dokonuje operacji z szybkością transmisji w zakresie od 7,2 do 28,8 

kb/s, z lekkim zabezpieczeniem transmisja od 4,8 do 19,2 kb/s a z pełnym szyfrowaniem 

danych wynosi od 2,4 do 9,6 kb/s. W opcji z pełnym szyfrowaniem danych transmisja od 

dolnego progu ma jedną szczelinę czasową a dochodząc do górnego progu ma maksymalnie 

cztery szczeliny udostępniane jednemu użytkownikowi.  

 

 

Rys. 8. Dostęp w systemie TETRA IP/WAP 

 

Istotną zaletą systemu TETRA jest łatwy i szybki dostęp do danych zgromadzonych w 

zewnętrznych bazach danych oraz policyjnych rejestrach. Informacje tam gromadzone 

głównie dotyczą pojazdów samochodowych (m.in. kradzionych), następnie danych do 

identyfikacji osób (karalność), osób poszukiwanych (fotografie), czy również informacji o 

trasach przejazdów z niebezpiecznymi towarami. Skuteczność łączności radiowej standardu 

TETRA ma uzasadnienie w przypadku imprez masowych, np. Igrzyska Olimpijskie, gdzie 

istnieje duże ryzyko zagrożeń a nawet ataków terrorystycznych.  

W nagłych wypadkach nie ma potrzeby angażować dyspozytora, gdyż informacje nam 

potrzebne możemy uzyskać dzięki usłudze WAP (Wireless Application Protocol). Tego typu 

udogodnienia daje nam system TETRA Professional WAP (Nokia), gdzie dostęp do danych 
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jest błyskawiczny, zaś wielkość przesyłanego pliku jest niewielka. Podobnie to się ma w 

TETRA Dimetra IP (Motorola). System ten w sytuacjach szczególnych, np. igrzyska ma 

dodatkowe wsparcie w systemie wspomagania dowodzenia CAI (Command Control, 

Communications, Computers and Intelligence). Prowadzi on nadzór, dowodzenie oraz na 

bieżąco przetwarza informacje związane z bezpieczeństwem imprez masowych. System 

również ma możliwość bez wpływu czynników zewnętrznych zapewnienia łączności 

mobilnej wraz z szyfrowaniem trzeciej klasy, który posiada w takowej technologii przekazu 

informacji najwyższy stopień bezpieczeństwa. 

W Polsce dla sektora policyjnego systemy TETRA instaluje się od 2001 roku. Jest to krajowy 

projekt w ramach wspomagania dowodzenia SWD (Systemy Wspomagania Dowodzenia). 

Systemy SWD podpięte są do ogólnokrajowej sieci transportowej POLWAN, czyli cyfrowej 

sieci łączności na terenie całej Polski. Z kolei na sieci POLWAN działa i prosperuje policyjna 

sieć pakietowa PSTD (Policyjna Sieć Transmisji Danych). Tego typu rozwiązania 

umożliwiają korzystanie z ogólnodostępnych policyjnych baz danych, nie tylko na obszarze 

objętym systemem SWD. Funkcjonalność systemu SWD opiera się na wielu zintegrowanych 

ze sobą modułach. Jeden z ważniejszych to moduł CAD, czyli komputerowe wspomaganie 

dowodzenia. Ma on za zadanie gromadzić i przetwarzać w swojej bazie zgłoszenia 

użytkowników, pomaga w wyborze radiowozów i patroli w razie nagłej interwencji, ułatwia 

dokonywanie słusznych decyzji a także informuje o przebiegu podjętej interwencji wg 

określonych zasad.  

 

 

Rys. 9. Tworzenie krajowej sieci TETRA 
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Służby policyjne w Naszym kraju korzystają od 2003 roku przez całą dobę z paru modułów 

aplikacyjnych w systemie SWD. Należą do nich: 

• Lokalizacja danego pojazdu – dotyczy pojazdów policyjnych, które wyposażono w 

GPS. Dokładność zlokalizowania takiego pojazdu uzależniona jest od warunków 

lokalnych i wynosi od 300 do 500 m; 

• Łączność głosowa (szyfrowana) wraz z załogą danego radiowozu bądź patroli 

pieszych i specjalnych sił reagowania. Zasięg tej łączności dla stacji mobilnych wacha 

się w granicach 40 km; 

• Szybki dostęp do baz danych dzięki Krajowemu Systemowi Informacji Policyjnej. W 

przyszłości ma to być KCIK, czyli gromadzenie informacji o przedmiotach 

zagubionych (dokumenty, broń, pojazdy), poszukiwanych osobach, dokumentach 

sfałszowanych bądź zaginionych; 

• Rejestrowanie realizowanych patroli policyjnych wraz z ich odwzorowaniem na 

mapach cyfrowych celem wsparcia zarządzania; 

• Logowanie załogi poprzez użycie transmisji pakietowej – zarejestrowanie wraz z 

wyposażeniem partoli; 

• Realizowanie funkcji powiadamiania grupy; 

• Przydzielenie zadań i obszaru danym służbom znajdującym się w odpowiednim 

terenie; 

• Przekazywanie informacji w formie tekstowej o interwencjach oraz zdarzeniach 

policyjnych. 

Obecnie w kraju zainstalowano 6 w pełni działających systemów TETRA przy użyciu sprzętu 

TETRA Dimetra firmy Motorola by obsłużyć Stołeczne i Regionalne Komendy Policji. 

Wszystkie te zestawy dyspozytorskie zaprojektowano tak, by obsługiwały od 3 do 5 stacji 

bazowych, ale wielkość tych zestawów można powiększyć poprzez budowę dodatkowych 

stacji bądź włączenie jej do sieci regionalnej. Uruchomieniem poszczególnych części 

systemów zajmuje się dostawca infrastruktury, czyli w powyższym przypadku firma 

Motorola. Jeden z największych systemów, które wspomagają pracę policji a dokładniej 

Komendę Stołeczną Policji w Warszawie wprowadziła i zintegrowała z systemem 

dowodzenia SWD firma Motorola w 2001 roku. 

TETRA dla aglomeracji 

Standard TETRA przewiduje „górny” zakres pasma radiowego, który wynosi 410 – 430 

MHz. Zakres ten przewidziano dla cywilnych aplikacji mobilnych, a także ratownictwa i 



 37

koordynacji pracy służb komunalnych. Pasmo to ma szerokość 2 x 10 MHz, istnieje 

możliwość zaimplementowania do 400 kanałów radiowych (dupleksowych). Teoretycznie 

daje to możliwość utworzenia do 1600 dwukierunkowych a zarazem jednoczesnych połączeń 

do komunikowania się w danym systemie TETRA – 4 połączenia w celu komunikacji w 

jednym kanale radiowym 25 kHz. Teoretycznie, dlatego bo istnieje wiele powodów, które nie 

dają możliwości zainstalowania wszystkich kanałów w jednej BS. Dla cywilnego sektora 

łączności podane wyżej pasmo ma dwa podzakresy: odrębnie do transmisji w kierunku sieci – 

częstotliwość od 410 do 420 MHz oraz osobno dla terminali ruchomych – zakres 

częstotliwości od 420 do 430 MHz. 

Odpowiednie zarządzanie stacjami ruchomymi, które używane są do komunikowania się 

służbom cywilnym w aglomeracjach miejskich wymaga jednolitego systemu łączności 

radiowej. Większość ze służb bezpieczeństwa publicznego, komunikacji miejskiej czy też 

obsługę komunalną posiada swoje własne środki łączności. Prowadzi to do braku koordynacji 

między nimi w działaniach bieżących, jak i sytuacjach trudnych oraz do braku realizacji 

postawionych im zadań. Aby udzielić szybkiej pomocy potrzebne są do wspólnego działania 

różnego rodzaju służby ratownicze, których integracja poprzez łączność mobilną w jeden 

wspólny system TETRA ma duże znaczenie dla bezpieczeństwa kraju. W ramach 

powstających w Polsce centrów reagowania kryzysowego należy stworzyć odpowiednie 

warunki dowodzenia nie tylko na szczeblu regionalnym, ale także ogólnokrajowym. W 

sytuacjach kryzysowych użytek z systemu stanowi jego rozszerzenie na szczeblu komunikacji 

poprzez tradycyjne telefony PSTN. 

Lokalizacja pojazdów AVL 

 
Rys. 10. Zasada lokalizacji pojazdów 



 38

Jedną z nowych funkcji ma być uzyskiwanie kompletnej informacji o obecnej lokalizacji 

pojazdów, które znajdują się w ruchu, np. punktualność. Funkcja ta ma działać przy pomocy 

satelitarnego systemu GPS (Globar Positioning System). Tego typu system wsparcia ułatwia 

śledzenie na bieżąco ruch użytkowników znajdujących się blisko granic miasta a następnie 

pozwala szybko zareagować na jakiekolwiek zakłócenia w transporcie miejskim.  

AVL, czyli Automatic Vehicle Location to usługa lokalizacji w systemie TETRA, która 

umożliwia śledzenie na bieżąco każdego aktywnego terminala ruchomego przy pomocy 

systemu pokazującego pozycje danego obiektu – GPS. Dzięki odbiornikowi GPS informacje 

o położeniu danej stacji ruchomej na bieżąco przesyłane są poprzez transmisję pakietową do 

centrum zarządzania. Transmisja ta odbywa się w granicach 2,4 do 28,8 kb/s. Po 

wcześniejszym ich zlokalizowaniu na mapie cyfrowej danego terenu można je pokazać na 

większym ekranie elektronicznym u dyspozytora. Dzięki takim informacjom dyspozytor ma 

możliwość w ciągu paru minut uruchomić skomplikowane akcje logistyczne w 

zintegrowanych systemach ratownictwa, które wymagają użycia specjalnych środków oraz 

sprzętu różnych służb. 

 Automatyczna lokalizacja pojazdów ma swoje zalety, które docenia się w sytuacjach 

kryzysowych czy też kolizjach drogowych. Wtedy to AVL poprzez naniesienie na cyfrową 

mapę dyspozytora ułatwia wszczęcie odpowiedniego postępowania i szybkie wezwanie 

odpowiednich służb serwisowych bądź policji w przypadku kolizji drogowych. Będący w 

centrum dowodzenia dyspozytor ma ciągły i w pełni kompletny podgląd stanu, liczb, miejsca 

a także zaangażowania wszystkich stacji mobilnych wraz z mapą zdarzeń wymagających 

natychmiastowej interwencji. Dzięki temu dyspozytor ma możliwość podejmowania 

odpowiednich decyzji i kierować swe zalecenia konkretnym służbom. Następnie ma on też 

kontrolę nad ruchem pojazdów, a jeśli będzie potrzeba to może pokierować daną akcją 

pościgową przy użyciu informacji nanoszonych w trybie on-line na plan miasta. Korekty 

dokonywane on-line na mapach pomagają w zarządzaniu większą ilością pojazdów firm 

transportowych i ułatwiają rozwiązywanie zadań terenowych. 
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iDE�  

W roku 1995 na rynku pojawiło się rozwiązanie techniczne firmy Motorola [4] [24] 

łączące sieć GSM z systemem trankingowym. Jest to system w pełni łączący obie sieci – 

integracja na poziomie sieci radiowej. Niestety jako rozwiązanie firmowe, które nie 

współpracuje z istniejącymi systemami radiowymi, zyskało mało użytkowników i 

zwolenników. 

 

Rys. 11. Schemat systemu iDEN 

 

Rozszerzony System Stacji Bazowej (EBTS) 

W systemie iDEN, radia stacji bazowej i związanych z nimi urządzenia kontroli zawarte są w 

Enhanced Base Transceiver System (EBTS) lub, częściej, stacji bazowej. EBTS pośredniczy 

między siecią radiową i urządzeniem końcowym. Base Radio (BRS) dokonuje komunikacji z 

MSS, przesyła zarówno informacje kontrolne jak i kanał mowy.   
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Strona EBTS składa się z: 

• Access Control Gateway (ACG),  jest to zintegrowany kontroler (ISC) lub platforma 

VME, 

• Jedną lub więcej stacji bazowych (BRs), 

• RF Distribution System (RFDS),  

• Systemu Synchronizacji Global Positioning System (GPS), 

• Interfejsu sieci lokalnej (LAN). 

 

Access Control Gateway (ACG) jest punktem kontroli i bramą komunikacyjną między EBTS 

i siecią centralną. Wersja iSC z ACG składa się z dwóch jednostek: 

• iDEN Site Controller (iSC), 

• iDEN Monitor Unit (iMU. 

 

iSC rozróżnia wywołanie trankingowe, połączenie telefoniczne lub transmisję danych, 

następnie wybiera odpowiednią trasę dla ruchu. Kontroluje koordynacje czasu stacji bazowej 

oraz funkcjonowanie zakończeń sieci (T1/E1) w kontrolerze. 

iMU integruje w jednej jednostce funkcjonalność systemu alarmowania i zarządzania radiem. 

Wszystkie alarmy i statusy informacyjne są przekazywane do centrum zarządzania siecią 

radiową poprzez iMU. ACG kontroluje RF poprzez LAN. 

EBTS wymaga jednego Base Radio (BR) dla każdej 25MHz nośnej. EBTS obecnie obsługuje 

do 20 radia, jeśli są skonfigurowane jako dookólne i 24 radia jako trójstrefowe. BR może 

zostać usunięty z EBTS i zastąpiony nowym BR „na gorąco”. Radiotelefony bazowe i ruch 

łącza radiowego (głos i dane) są kontrolowane przez ACG poprzez sieci LAN. 

Radio Frequency Distribution System (RFDS) jest to sumator częstotliwości, który umożliwia 

kilku BRs używania wspólnego systemu antenowego. EBTS można skonfigurować albo jako 

hybrydę lub jako matrycę połączeń. Powoduje to niewielkie zmiany w konserwacji i 

eksploatacji, ale nie wpływa na funkcjonalność łącza radiowego. 

Każdy element EBTS jest monitorowany i komunikuje się ze sobą bezpośrednio lub za 

pośrednictwem sieci LAN. Interfejs LAN stanowi ścieżkę do przenoszenia cyfrowego ruchu. 

LAN obsługuje również funkcje alarmu i wiadomości monitorowania (iMU lub BMR/EAS). 

Eksploatacja i Utrzymanie używa iMU i sieci LAN, aby uzyskać dostęp do komórek. LAN 

bazuje na okablowaniu koncentrycznym w formacie Ethernet (10BaseT), w którym stosuje się 

protokół Carrier Sense Multiple Access / Collision Detection (CSMA/CD). Pozwala to BRs i 

iSC na dostęp do informacji, jak czas i ruch, z minimalnym narzutem protokołu kontroli.  
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Antena BR 

W każdej komórce EBTS wymaga co najmniej jednej anteny nadawczo-odbiorczej łącza 

radiowego. Zwykle jest więcej niż jedna antena lub zespół anten (Antenna Diversity). 

EBTS’y mogą być skonfigurowane do obsługi wielu częstotliwości radiowych w konfiguracji 

dookólne lub sektorowe. Główne funkcje w EBTS to:  

• Utrzymanie łącza radiowego;  

• Formatowanie linii radiowej, kodowanie, czas, kontrola błędów i kadrowanie; 

• Nadzór regulacji taktowania dla jednostek abonenta (z wyprzedzeniem); 

• Pomiar jakości łącza radiowego - Estymata jakość sygnału (SQE); 

• Rozpoznanie i separacja ruchu (Interconnect, Dispatch, Circuit Data or Packet Data); 

• Synchronizacja ramki punkt – punkt; 

• Interfejs konwersji – łącze radiowe na DS0; 

• Przełączanie funkcji pomiędzy stacjami nadawczo-odbiorczymi; 

• Obsługa, utrzymanie i zarządzanie urządzeniami łącza radiowego. 

EBTS odciąża sieć od niższego poziomu kontroli. To pomaga izolować funkcje centralnej 

sieci i łącza radiowego RF. Ponieważ EBTS wykonuje większość funkcji kontrolnych, liczba 

komunikatów sieciowych jest zminimalizowana. Wpływa to na krótszy czas konfiguracji 

połączenia i zmniejszenie nadmiaru kontroli linii radiowej.  

Podstawowe łącze bezprzewodowe to 64 kb/s. Pasmo kanału podzielone jest na 6 szczelin, 

gdzie każda ze szczelin to łącze radiowe. Te strumienie danych są specyficzne dla łącza 

radiowego i muszą być zamienione na bardziej tradycyjny strumień danych do transportu 

przez sieć. EBTS konwertuje dane tak, aby można było przesłać poprzez T1/E1 między EBTS 

a resztą sieci. Interfejs sieciowy EBTS składa się z 64 kb/s, które są przesyłane albo poprzez 

T1 (24 DS0s) lub E1 (32 DS0s). Przydział DS0s dla jednego T1 z EBTS do centralnej sieci 

zależy od liczby podstawowych stacji radiowych, całkowitego obciążenia ruchem i ruchu w 

EBTS. 

Informacje z EBTS przechodzą do sieci iDEN poprzez wyposażenie T1/E1 i obejmują: 

• Zarządzanie siecią (status/kontrola, statystyka); 

• Ruch telefoniczny łącza wspólnego; 

• Ruch funkcji współpracy; 

• Ruch komunikatów; 

• Ruch danych pakietowych. 
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Część EBTS jest agentem zarządzania siecią. Utrzymanie ruchu i zarządzanie funkcjami są 

nadzorowane przez OMC-R. OMC-R jest odpowiedzialny za funkcje zarządzania siecią, takie 

jak: 

• Zarządzanie konfiguracją; 

• Przetwarzanie informacji na temat alarmów i uszkodzeń;  

• Zarządzanie wydajnością. 

 

Statystyki są wysyłane do OMC-R co 30 minut. Alarmy, stany zdarzeń i informacje o błędach 

są wysyłane w momencie wystąpienia tego typu zdarzeń. 

Digital Cross Connect Access Switch (DACS) 

DACS jest punktem mocowania linii T1/E1 pomiędzy urządzeniem systemu iDEN i 

zewnętrznej infrastruktury transportowej. 

DACS jest bankiem kanałów/multiplekserem, który wydziela linie DS0s (linie span) z T1s do 

EBTSs i Fixed Network Elements, które są połączone poprzez zewnętrzne urządzenia lub 

środki transportu. Mogą one obejmować T1, DS4s, DS3s, światłowody lub łącza 

mikrofalowe. 

Pakietowa i ramkowa transmisja danych DS0s (frame relay) są kierowane z EBTS 

do przełącznika Packet Metro. Ścieżki połączeń bezpośrednich i sygnalizacja sterowania 

przewodowego z przęseł EBTS są kierowane do kontrolera stacji bazowej, zaś informacje o 

eksploatacji i utrzymaniu są przekazywane na jednej DS0 między EBTS i OMC. Zewnętrzne 

środki transportu informacji są często podłączone do systemu iDEN poprzez 

DACS. 

 

Metro Packet Switch (MPS) 

Komponenety fizyczne 

Metro Packet Switch (MPS) jest podsystemem, który łączy łączami frame relay EBTS, 

Dispatch Application Processor i Packet Duplicators. Składa się z szafy i wyposażeń punktów 

styku dla linii frame relay. 

Cechy funkcjonalne 

MPS to przełącznik pakietów danych Frame Relay. MPS kluczuje ścieżki wysyłki pakietów 

głosowych w trakcie rozmowy telefonicznej i drogi pakietów danych w sieci pakietowej 

transmisji danych. Dla grupy połączeń i multiemisji danych, MPS przesyła pakiety do i z  

Packet Duplicators (PDs) i Advanced Packet Duplicators (APDs) do odpowiedniego miejsca 
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docelowego. MPS odpowiada za routing informacji sygnalizacyjnych między DAP, MCR i 

EBTS.  

Definicje trasy, ruchu głosowego oraz pakietów danych (sygnalizacja) są pod kontrolą DAP. 

MPS kontroluje nadmiarowo i zarządza przepływem głosu i danych między związanymi z 

nimi elementami sieci. MPSs są zazwyczaj realizowane w wielopoziomowej architekturze. 

Jeden lub więcej MPSs odpowiada za kontrolę routingu głosu i transmisji danych między PD 

i klastrem Dispatch Application Processor i drugą warstwą MPSs przesyłającą dane do 

odpowiedniego radia w odpowiednim EBTS. 

Dispatch Application Processor (DAP) 

DAP są zwykle stosowane w grupach (klastry) do 6 DAP. Występuje w kilku konfiguracjach: 

• IMP-DAP - który obsługuje 300 EBTS i 45000 użytkowników; 

• N-DAP - który może być klastrem 6-DAP do 1000 EBTS miejsc i 90000 

użytkowników; 

• T-DAP - obsługuje klastry 1000 EBTS miejsc i 180 tysięcy użytkowników. 

DAP składa się z: 

• Systemu standardowych kontrolerów; 

• Kontrolera Input Output; 

• Jednostki centralnej; 

• Kontrolera routingu; 

• Urządzenia pamięci masowej. 

Packet Duplikator (PD) 

Komponenty fizyczne. 

Każdy Advanced Packet Duplicator zawiera: 

• Płytę główną MTX; 

• Szybki interfejs szeregowy. 

Do przetwarzania i kontrolowania logiki procesów w APD wykorzystywana jest 

jednoprocesorowa płyta MTX. Informacje OMC-R do wymiany statusu i kontroli MTX 

przekazywane są poprzez skrętkę ze złączem RJ45. Płyta MTX również 

zawiera 4 gniazda, które wykorzystują standardową 32-bitową magistralę Peripheral 

Component Interface (PCI) do podłączenia 4 płyt interfejsu szeregowego. 

High Speed Serial Interface (HSSI) zawiera porty, które są otwierane i zamykane 

przez płytę MTX. Gdy port jest otwarty, przychodzący pakiet jest 

kopiowany do portów wyjściowych w stronę EBTS jako zarządzanie DAP. 
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Cechy funkcjonalne. 

Packet Duplicator zapewnia funkcjonalność, aby umożliwić działanie wszystkich 

komunikatów wywołań. Każdy PD ma zapewnioną moc obliczeniową, aby zapewnić 

wystarczającą ilość duplikatów dla każdego EBTS w systemie. Jest używany do replikacji 

głosu oraz pakietów danych dla wyjścia do wielu użytkowników. 

PD są pod kontrolą OMC-R. Alarm i status informacji przesyłane do OMC-R co pół 

godziny. OMC-R mogą wgrywać oprogramowanie i kontrolować funkcjonowanie PD przy 

użyciu protokołu X.25 poprzez łącze V.35 do PD i Ethernet 10BaseT do APD. 

 

Mobile Data Gateway (MDG) 

Mobile Data Gateway (MDG) jest interfejsem do Internetu i sieci World Wide Web dla 

systemu iDEN podczas transmisji danych pakietowych. Jest to przemysłowy przełączający 

router. Urządzenie jest mocowane w szafie rack’owej i ma bezpośrednie połączenia z 

Internetem. Liczba portów dostępowych zależy od indywidualnej konfiguracji systemu iDEN. 

MCR izoluje system iDEN dla innych urządzeń w Internecie. MCR jest zaprogramowane i 

zarządzane jako jednolita całość. Centrum eksploatacji i utrzymania nie ma bezpośredniej 

kontroli nad tymi urządzeniami. Trzy główne funkcje w obsłudze transmisji pakietowej 

danych to: 

• Brama; 

• Home Agent; 

• Foreign Agent. 

MCR jest logicznym punktem dostępu systemu iDEN do Internetu. To uniwersalne 

adresowalne urządzenie zapewnia bezpieczny routing sieci, przełączanie i maskowanie 

funkcji sieci. Funkcje te są unikalne i indywidualnie dopasowane do specyficznych 

zastosowań i instalacji. 

MCR przechowuje w bazie danych przydzielony stacjom mobilnym adres IP. Ten adres jest 

używany do identyfikacji, zezwolenia i transmisji pakietów danych z internetu do MS poprzez 

Packet Data. Home Agent określa MCR jako punkt dostępu w Internecie, który akceptuje 

pakiety skierowane do adresów IP w bazie danych Agent Home. MCR agent domu może 

komunikować się ze zdalnym MCR i tymczasowo przenieść logiczne rozwiązania do 

zdalnego MCR (Foreign Agent), gdy MS jest w roamingu w innym systemie. 

Podczas roamingu, Foreign Agent, w czasie próby rejestracji MS, informuje o tym Home 

Agent poprzez PD. Gdy dane dotyczące autoryzacji, rejestracji, serwisów i zezwoleń zostaną 

pozytywnie przekazane, system uaktualni adres IP i udostępni zasoby dla MS. 
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Base Site Controller (BSC) 

Komponenty fizyczne. 

Kontroler stacji bazowej może być związany z jednym lub kilkoma EBTS. BSC zarządza 

Interconnect Call Processing między EBTS i innych urządzeniami sieciowymi. BSC jest 

podzielony według funkcji na fizyczne półki w szafie lub może być podzielony na 

poszczególne szafy. 

Główne półki BSC to:  

• Base Site Controller - Control Processor (BSC-CP), 

• Base Site Controller - Transcoder (BSC-XCDR). 

BSC-CP zawiera pamięć i układy logiczne do zarządzania i wyboru trasy dla Interconnect 

Calls. BSC-CP zarządza połączeniami sygnalizacji ogólnej i ścieżkami głosu z BSC-XCDR. 

Jedna strona BSC-CP łączy się z Mobile Switching Center sygnalizacją SS7, a z OMC 

protokołem X.25. Po drugiej stronie łączy się z EBTS przez DACS poprzez zmodyfikowane 

złącze A-bis (Mobis) zarządzające sygnalizacją, alarmami oraz utrzymaniem protokołem 

X.25.  

BSC-CP składa się z: 

• MegaStream Interfaces - fizyczne podłączenie zewnętrznych łączy (T1); 

• Cross Connect Switch - dynamicznie połączenie ścieżki kontroli; 

• Generic Processors - do ogólnej kontroli i monitorowania pracy BSC. 

 

BSC-XCDR przetwarza pakiety głosowe wykorzystywane w łączności radiowej na PCM 

stosowany w PSTN. BSC-XCDR zawiera, oprócz zdublowanych układów BSC-CP, układ 

transkoderów do konwersji pomiędzy pakietami radiowymi oraz PCM. 

Cechy funkcjonalne  

BSC zapewnia kontrolę i koncentrację funkcji jednego lub więcej obiektów EBTS i 

związanych z nimi stacjami telefonii komórkowej. Funkcje te są podzielone na oddzielne 

obwody na rzecz poprawy zdolności systemu względem wymagań lokalnych sieci: 

Funkcje obejmują: 

• koncentracja linii z wielu EBTS; 

• konwersja łącza radiowego na format sieci PSTN; 

• zbieranie danych, przygotowywanie i wykonanie funkcji dla miejsc będących pod jego 

kontrolą; 
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• obsługa, konserwacja i administracji agenta OMC sieci X.25, 

• Przetwarzanie wywołań  kontrolujących połączenia audio. 

 

Mobile Switching Center (MSC) 

Mobile Switching Center (MSC) jest oparty na GSM Mobile Telephone Switch, który 

stanowi wzajemną łączność między usługami. MSC zapewnia interfejs między siecią 

komórkową i innymi usługodawcami PSTN. 

Komponenty fizyczne 

MSC jest odmianą rodziny przełącznika DMS firmy Nortel. Realizacja tego urządzenia jest 

koordynacją działań między dostawcą, jakim jest Motorola lub Nortel. MSC jest szczegółowo 

opisana w dokumentacji producenta. Ten sprzęt może być skonfigurowany i zaktualizowany 

w zależności od pojemności i skutków wymagań eksploatacyjnych. MSC jest dostępna w 

trzech konfiguracjach: 

• DMS-MSC Supernode, 

• SuperNode Size Enhanced (SNSE), 

• MicroNode. 

Ogólnie rzecz biorąc, wszystkie wersje MSC składają się z: 

• Interfejsu urządzeń, 

• Switch Matrix, 

• Głównego procesora, 

• Sygnalizacji interfejsu, 

• VLR, 

• HLR. 

Cechy funkcjonalne 

MSC jest przełącznikiem telefonicznym dla początkowej stacji mobilnej lub przenoszonego 

ruchu. Każde MSC świadczy usługi w ramach zasięgu dla danego obszaru geograficznego. 

Pojedyncza sieć iDEN może zawierać więcej niż jednego MSC.  

Głównymi funkcjami MSC są: 

• Sterowanie i interfejs do sieci PSTN, 

• Przetwarzanie wywołań dla dwustronnych rozmów, 

• Usunięcie pogłosu dla połączeń głosowych (wraz z urządzeniami), 

• Zabezpieczenie abonenta dodatkowymi usługami, 
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• Uwierzytelnianie abonenta, 

• W ramach roamingu i / lub przekazania pomiędzy BSC, 

• W ramach roamingu i / lub przekazania pomiędzy MSC, 

• Zbiór zarejestrowanych rozliczeń, 

• Interfejs dostarczony przez klienta systemu rozliczeniowego, 

• Funkcja kontroli współpracy dla danych sieciowych, 

• Interfejs do systemu poczty głosowej. 

MSC steruje układem wzajemnych wywoływań połączeń i procedurami roamingu takimi, 

które nie obejmują sieci. Po stronie obszaru sieci, MSC wykonuje połączenie funkcji 

sygnalizacji. 

Inne funkcje kontroli obejmują: 

• Liczba konwersji i roaming, 

• Kontrola ścieżki Matrix, 

• Przydział połączeń wychodzących, 

• Zbieranie danych rozliczeniowych transmisji w obu kierunkach, 

• Format rejestru połączeń, 

• Przeniesienie zarejestrowanych połączeń do centrum rozliczeniowego lub na taśmę, 

• Zbieranie statystyk ruchu do zarządzania wydajnością. 

MSC pomaga także zarządzać przekazywaniem procedur wzajemnej łączności. Procedura 

przekazania utrzymuje łączność rozmów tak jak ma to miejsce w ruchomych stacjach 

mobilnych o zasięgu z jednego obszaru na inny, podczas ustanowienia połączenia. 

Przekazania w ramach grupy komórek są kontrolowane przez pojedyncze BSC. Kiedy 

przekazania są kontrolowane przez różne BSC między komórkami to procedura przekazania 

jest koordynowana przy użyciu MSC. 

 

HLR (Home Location Register) 

Podczas wzajemnej łączności między MS połączenia są zatwierdzone przez bazę danych 

Home Location Register (HLR). Baza ta może występować jako część MSC, jako oddzielny 

system informatyczny lub świadczone usługi. Tożsamości, dane rozliczeniowe, ograniczenia 

dostępu i aktywne usługi dla poszczególnych państw członkowskich są przechowywane w 

HLR. HLR jest źródłem informacji o operatorach sieci dla użytkowników usług o danym 

profilu (tożsamość i usług), które jest używane do zapewnienia usług abonenta idąc od MS w 

całej sieci HLR.: 

• Zawiera główną bazę danych dla wszystkich abonentów, 
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• Obsługa wielu MSC, 

• Zawiera podstawowe i aktywne usługi dodatkowe dla każdego abonenta, 

• Zawiera lokalizację bieżącego VLR dla każdego abonenta, 

• Zawiera informacje używane przez usługi dodatkowe, 

• Obsługuje zdalnie dostępny roaming dla wszystkich MSC i VLR, 

• Zapewnia wytrzymałość na usterki dla platformy komputera, 

• Obsługa interfejsów dostarczona dla użytkownika przez Administrative Data Center 

(ADC), 

• Zawiera Authentication Center (AUC) z kluczami uwierzytelniania MS, 

• Obsługa połączeń sygnalizacji SS7 do łączności z siecią poprzez przełączniki Signal 

Transfer Point (STP). 

Administracyjne centrum danych (ADC) jest dostawcą usług administracyjnych oraz kontroli 

wyposażenia biznesowego. ADC mogą być wykorzystane do wprowadzenia / zaopatrzenia w 

informacje o użytkowniku oraz akceptacji miar systemowych i rejestrów połączeń. 

 

VLR (Visited Location Register) 

Jednostki MS są śledzone przez stałą geograficzną lokalizację łączących się obszarów. 

Obszary te określa operator systemu w oparciu o zasięg witryn EBTS. Dane dotyczące 

lokalizacji są przechowywane w VLR. Zapisy te zawierają aktualne informacje, takie jak 

najnowsze obszary lokalizacji i funkcji tabeli rezerw. VLR jest zawsze zintegrowany z MSC. 

VLR ma dostęp do HLR, aby pobrać informacje o abonencie oraz przenieść MS aby pokryć 

powierzchnię VLR.  

Funkcje obejmują: 

• Abonenta lokalnych baz danych, który poprzez przełącznik ma szybki dostęp do 

właśnie inicjowanego połączenia, 

• Zawiera większość informacji HLR o aktywnych jednostkach MS, 

• Zawiera najnowsze informacje o lokalizacji w obrębie danego obszaru, 

• Dodaje / usuwa MS jako jednostki wędrujące do lub z obszaru pokrycia. 

 

SMS (Short Message Service) 

Short Message Service-Service Center (SMS-SC) dostarcza krótkich wiadomości tekstowych 

(do 140 znaków) do pełnego alfanumerycznego wyświetlacza MS. MS może przechowywać 

do 16 wiadomości. Są to dodatkowe wiadomości przechowywane w bazie danych SMS-SC. 

Źródła tych krótkich komunikatów mogą obejmować: 
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• Operatora wejścia wiadomości alfanumerycznych, 

• Wiadomości z witryn online, 

• Wiadomości liczbowe wprowadzane za pomocą DTMF z aparatu telefonicznego, 

• Opcjonalnie poczta głosowa. 

SMS-SC przekazuje krótką wiadomość do MS. Wiadomości są wysyłane do MS, kiedy 

miejsce w pamięci MS jest osiągalne lub kiedy zasób wiadomości w MS jest wyczyszczony.  

MS może odbierać wiadomości, kiedy to albo jest w stanie spoczynku lub podczas połączenia 

w obu kierunkach. Aktywny MS w jednym kierunku połączenia nie może odebrać 

wiadomości. Jeśli MS jest niedostępny lub nie jest w stanie przyjąć wiadomość to SMS-SC 

magazynuje wiadomości do momentu, kiedy ten stanie się dostępny. SMS-SC jest opcjonalny 

i zależny od MSC.  

Funkcje SMS-SC obejmują: 

• SMS (Short Message Service) z potwierdzeniem wiadomości, 

• Dostarczenie krótkiego komunikatu, jeśli MS jest w stanie spoczynku lub na łączności 

dwukierunkowej, 

• Dostawa wiadomości do abonenta poprzez ponowną próbę, 

• Dostawa wiadomości przez MSC do granic zasięgu roamingu, 

• Opcjonalny łącznik do poczty głosowej i e-mail, aby wysłać oczekującą wiadomość 

do MS, 

• Wejście wiadomości z pozycji operatora, 

• Wejście wiadomości z urządzenia wybierającego numer bez protokołu TAP, 

• Wejście wiadomości z systemów e-mail poprzez interfejs internetowy. 

 

IWF (Inter-Working Function) 

Inter-Working Function (IWF), określa wskaźnik danych pomiędzy PSTN i systemem iDEN.  

IWF dostarcza modemu bankowego, który pozwala przekazywać dane z urządzeń o 

zewnętrznym dostępie do sieci modemów MS i RF. IWF konwertuje cyfrowy format danych 

PCM, taki jak Teletype (TTY), faks i sieciowe wybieranie numeru.  

Funkcje IWF obejmują: 

• Usługi układu przełączników danych dla MS, 

• Łączność poprzez przesył danych do TTY z urządzenia kompatybilnego, jakim jest 

modem Bell 103, 

• Dane funkcji modemu do sieci PSTN, 

• Grupa 3 FAX Modem, 
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• Nieprzejrzyste usługi danych do 9600 [bod/s]. 

 

 

Rys. 12. Nieprzejrzyste funkcje wzajemnej łączności usług modemowych 

 

Voice Mail System 

MSC obsługuje funkcje poczty głosowej. W przypadku, gdy połączenie przychodzące nie 

może być zakończone, to zabezpieczenie poczty głosowej następuje przy użyciu krótkiego 

komunikatu głosowego. Umożliwia to rozmówcy opuszczenie grupy rozmownej, w której 

obecnie się znajduje. W innym przypadku poczta głosowa pozwala na rozmowy bez końca, 

które mają być kierowane do systemu poczty głosowej. 

Poczta głosowa jest jedną z opcji systemu. Motorola może pełnić rolę koordynatora w celu 

ułatwienia realizacji tego typu systemu lub dostawca może dodać tego typu system w sposób 

niezależny. 

Centrum Eksploatacji i Konserwacji (OMC) 

Centrum eksploatacji i konserwacji (OMC) jest elementem sieci podsystemu zarządzania, 

które ustanawia, utrzymuje, zbiera informacje o sieci a następnie przedstawia je do operatora 

systemu. Dane te są wykorzystywane przede wszystkim do wspierania codziennej pracy 

systemu radiowego, elementów sieci oraz do zapewnienia przez operatora systemu ważnych 

informacji o decyzjach dotyczących przyszłego planowania. Ponieważ złożoność oraz 

wymagania kontroli systemu iDEN i jego związek z innymi systemami wzrasta, to 
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zapotrzebowanie na urządzenia sterowania i monitorujące również wzrasta. OMC znajduje się 

w co najmniej jednej formie w każdym z systemie: 

• OMC - Radio (OMC-R) - wymagane dla radiowego systemu zarządzania, 

• OMC - System (OMC-S) - do ewentualnej zmiany systemu zarządzania, 

• OMC - Network (OMC-N) - Centrum Eksploatacji Sieci (Network Operation Center). 

Inne mogą być realizowane w miarę potrzeb. 

Komponenty fizyczne 

OMC-R mogą istnieć w różnych platformach: 

• S1000, 

• OMC 3000, 

• OMC 3500. 

 

S1000 - OMC S1000 jest legalnym systemem używanym w starszych i mniejszych obszarach 

usług. Postępy w technologii i starzenie się S1000 ukazują ten system w świetle braku 

wydajność i zdolność przeładunkowej do dalszego użytkowania. S1000 może obsłużyć do 

300 EBTS (Enhanced Base Transceiver Systems) i może być rozprowadzany z innymi OMC 

począwszy od minimalnego oprogramowania, jakim jest Software Release 8.0. S1000 musi 

działać jako drugi procesor w tej konfiguracji sieci. S1000 nie jest już obsługiwany przez SR 

9.1. 

 

OMC 3000 - OMC 3000 jest oparty na procesorze E3000 firmy Sun Microsystems. Procesor 

ten został zastąpiony i wycofany z użycia. OMC 3000 może obsługiwać 300 lub 500 EBTS. 

Ten procesor może być uaktualniony i uruchomiony do wersji oprogramowania 8.0. 

OMC 3000 może być podłączony z innymi OMC z SR 8.0. i może działać jako główny OMC 

w środowisku sieciowym z pewnymi ograniczeniami na wydajność i długi okres wsparcia w 

nowe oprogramowanie. 

 

OMC 3500 - OMC 3500 to najnowsza wersja OMC. W oparciu o procesor E3500 firmy Sun 

Microsystems, wprowadza się wersję oprogramowania 8.0, ponieważ producent wprowadził 

ulepszenia wydajności systemu i stopniowe wycofywanie poparcia dla platformy OMC 300. 

OMC 3500 może obsługiwać: 

• do 500 miejsc EBTS,  

• 6 DAP (6-go klastra DAP - Dispatch Application Processor),  

• 8 aktywnych MDGs (Mobile Data Gateways) i 1 w gotowości MDG.  
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OMC 3500 może skutecznie działać jako główny procesor w sieci OMC. 

 

OMC �etworking - sieć OMC-R stanowi rozszerzenie Software Release 8.0. Aby 

ograniczyć nakład utrzymania i poprawy wydajności, OMC może być podłączony do 

konfiguracji akcji, zdarzeń i informacji o stanie. Te udogodnienia umożliwiają tworzenie i 

utrzymywanie centralnej konfiguracji i weryfikacji zbioru baz danych. W środowisku 

sieciowym główny OMC może utrzymać konfigurację, wszelakie zdarzenia i informacje o 

statusie, które można odzyskać z drugorzędnego OMC, w razie potrzeby. Scentralizowane 

bazy danych zapewniają odpowiednie zarządzanie konfiguracją w Wide Area Network 

(WAN). Większe sieci wymagają od głównego procesora wydzielenia jego głównych funkcji. 

Inne funkcje OMC mogą dyktować wymogi co do implementacji. 

W środowisku sieciowym nie pozwala się na zdalne diagnozowanie i wycięcie zasobów 

sieciowych, które nie są bezpośrednio kontrolowane (MSC i MPS). OMC w jednej sieci nie 

ma możliwości kontroli nad urządzeniami sieciowymi związanymi z innym OMC. 

 

Wielozakresowy OMC–R - W wersji oprogramowania 8.0, pojedynczy OMC zarządza i 

kontroluje EBTS w więcej niż jednym paśmie. Pojedynczy OMC podłączony do EBTS 

wykorzystuje częstotliwości w różnych zakresach widma fal radiowych.  

Ograniczenia:  

• wszystkie witryny EBTS muszą używać tej samej częstotliwości w jednym miejscu,  

• wszyscy kandydaci na liście z sąsiednich miejsc mogą korzystać z tego samego 

widma. 

 

Wzajemna łączność OMC-R 

OMC-R kontroluje i monitoruje radiowe elementy sieci, w tym: 

• Dispatch Application Processors (DAPs), 

• Base Site Controllers (BSCs), 

• Enhanced Base Transceiver Systems (EBTS), 

• Mobile Data Gateways (MDGs), 

• Advanced Packet Duplicators (APDs). 

 

Zakres odpowiedzialności za OMC-R bierze Fixed Network Radio Equipment (FNE). 

OMC-R nie obejmuje kontrolą: 

• zarządzanie mobilnością abonenta w sieci,  
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• Mobile Switching Center (MSC),  

• zarządzanie transmisją Telco, 

• zarządzanie i kontrola ukrytej okolicy. 

Każdy z elementów sieci radiowej można zarządzać zdalnie przy OMC. OMC pozwala na 

połączenie z siecią za pośrednictwem innych podmiotów: 

• sieć pakietowa X.25 (BSCs and EBTSs), 

• Frame Relay Permanent Virtual Circuits (PVCs) (MDG), 

• sieci Ethernet (DAP and APD). 

 

Cechy funkcjonalne 

Funkcje OMC zawierają między innymi; 

• Zdarzenie / Zarządzanie alarmowe, 

• Zarządzanie usterkami, czyli zbieranie informacji alarmowych oraz zdarzeń z sieci, 

• Zarządzanie wydajnością, 

• Zarządzanie konfiguracją, 

• Zarządzanie bezpieczeństwem, 

• Statystyki skuteczności, 

• Event Data Repository (archiwum zdarzeń), 

• Podgląd operacji, administracja i konserwacja (OA&M) / MSC HLR, 

• Limit interakcji z EBTS przez SNMP (poziom mocy, częstotliwość i poziom 

oprogramowania). 

 

Centrum Administracji Danych 

Bilingi i administracja 

Bilingi, czyli rozliczenia i administracja sprzętu dostarczonego przez klienta. Operacje 

biznesowe są wyłącznie w gestii usługodawcy. Klienci systemu iDEN wykorzystują dane 

dotyczące skuteczności w prowadzeniu działalności gospodarczej i wspomagania decyzji. 

Zasady, procedury i mechanizmy wymiany danych administracyjnych i operacyjnych a także 

kontroli informacji są obowiązkiem usługodawcy. 

Wysyłka 

Wykorzystanie transmisji danych i zapis w celu wysyłki zaproszeń jest pobierany przez DAP 

(Dispatch Application Processor). Zapisy te są dostępne poprzez przeniesienie taśmy lub 

poprzez bezpośrednie połączenia sieciowe. 
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Pakiet danych 

Czas przepływności i transmisja danych są gromadzone przez Biling Accumulator, czyli 

zasobnik rozliczeń, który znajduje się w MDG – Mobile Data Gateway. Używanie i 

przedstawianie informacji mogą być przekazywane do jednostki gospodarczej przez taśmę 

bezpośrednich połączeń sieciowych. 

Łączność wzajemna 

MSC (Mobile Switching Center) zapewnia wszystkie parametry rozliczeniowe. Wymaga 

normalnego sprzętu do gromadzenia danych w celu kompletnego zapisu danych z 

wykonywanych połączeń. MSC dostarcza również standardowych połączeń sieciowych i 

interfejsów umożliwiających wymianę danych pomiędzy MSC a dostawcą usług 

przetwarzania danych wewnętrznej infrastruktury. 

Usługi zabezpieczania baz danych 

Centrum Administracji Danych może mieć także obiekty do wypełnienia i utrzymania baz 

danych systemu iDEN. Utrzymanie baz danych obejmują: 

• HLR – do identyfikacji wzajemnych połączeń i usług,  

• D – HLR – do identyfikacji przesyłanych połączeń i usług, 

• iHLR - do identyfikacji danych pakietowych sieci i usług. 

Wzajemna łączność baz danych, HLR, może być centralnym systemem lub świadczyć usługi 

od strony trzeciej. Zabezpieczenie HLR wymaga skoordynowanych działań między 

usługodawcą MSC, dostawcą usług i osób trzecich, które mogą być w to zaangażowane. 

Przesył baz danych, D-HLR, pakietowa baza danych, iHLR, znajdują się na DAP. Centrum 

Administracji Danych może być również wykorzystane do zaopatrywania abonentów i 

świadczenia usług dla wywoływanych połączeń a także do przetwarzania danych 

pakietowych. 

Jest to świetny system dla rozważań nad możliwością „scalenia” różnych systemów 

radiowych w jedną globalną sieć. 

System iDEN jest integracją tradycyjnych PTT, techniki analogowego radia i komórkowych 

cyfrowych systemów łączności. To właśnie integracja mobilnych technologii komunika-

cyjnych i korzyści dla użytkowników telefonów komórkowych, przy jednoczesnej 

optymalizacji dostępnych zasobów infrastruktury. 

System pracuje w paśmie 800MHz i 1400MHz (tabela 2). 
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Tabela 2 Zakresy częstotliwości iDEN [4] 

Zakres 

częstotliwości 

(MHz) 

Odstęp 

międzykanałowy 

Pary 

nośnych 

(MHz) 

Łącze Odstęp 
Przesunięcie 

nośnych 

806-821 25 kHz 

806-821 
Uplink (od 

MS) 45 

MHz 
12 KHz 

851-866 
Downlink 

(do MS) 

821-825 25 kHz 

821-825 
Uplink 

(from MS) 45 

MHz 
12 KHz 

866-870 
Downlink 

(to MS) 

896-901 25 kHz 

896-901 
Uplink 

(from MS) 39 

MHz 
12 KHz 

935-940 
Downlink 

(to MS) 

1453-1465 25 kHz 

1453-1465 
Uplink 

(from MS) 48 

MHz 
12 KHz 

1501-1513 
Downlink 

(to MS) 
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KO�CEPCJA I�TEGRACJI SYSTEMÓW      

Jedną z głównych cech, która różni system trankingowy od telefonii mobilnej jest 

możliwość komunikacji "punkt-wiele punktów". System trankingowy pozwala jednocześnie 

porozumiewać się wielu użytkownikom, używając tego samego kanału (rozmowa grupowa). 

Zaś w telefonii mobilnej konieczna jest łączność z każdym abonentem osobno. Cecha "punkt 

– wiele punktów" korzystnie wpływa na koordynację ludźmi, zadania im powierzone i 

wszelkiego rodzaju dostawy. Bardzo korzystne jest korzystanie z systemu trankingowego w 

biznesie. Częsta komunikacja między członkami poszczególnych grup to domena 

efektywnego trankingu. Tranking jak i telefonia komórkowa mają większe znaczenie, gdy 

używa się ich dla potrzeb rozmów indywidualnych między różnymi użytkownikami. 

Radiotelefony trankingowe pozwalają na bardzo krótki czas dostępu w porównaniu z 

wybieraniem pojedynczego numeru w telefonii komórkowej. Podczas dużego nasilenia ruchu 

może dojść do tego, że system będzie zajęty. W takim przypadku w telefonii mobilnej 

użytkownik musi inicjować numer ponownie, aż do skutku by ostatecznie uzyskać dostępu do 

systemu. W trankingu jest inaczej, gdy jeden z kanałów zostanie zwolniony to centralny 

kontroler aktywuje dane połączenie automatycznie. Przewaga trankingu w porównaniu z  

telefonią komórkową jest w sposobie naliczania opłat. Korzystając z systemu trankingowego 

płacimy wyłącznie za możliwość korzystania z sieci a nie za łączny czas wykonanych 

rozmów jak ma to miejsce w sieciach komórkowych. 

Próbę integracji systemów przedstawiamy na poniższym rysunku, który ma na celu 

zilustrowanie możliwych punktów wspólnych lub koncepcji rozwojowych [2] [12] [13] [14] 

[15]. 
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Rys. 13.  Wizualizacja możliwych punktów integracyjnych 

 

Jak przedstawiono na rys.8, koncepcja integracji sieci podzielona została na 6 części. Każdy 

punkt będzie analizowany pod względem transmisji głosu. Transmisją danych nie będziemy 

się zajmować ze względów praktycznych – w sytuacji klęski żywiołowej lub sytuacjach 

nadzwyczajnych transmisja danych jest potrzebna, lecz nie jest niezbędna. 

W sieci globalnej (punkt 6) transmisja mowy musi podlegać separacji. W przypadku systemu 

TETRA jest ona kodowana ze względów bezpieczeństwa. Takie media transmisyjne jak: 

światłowód, radiolinia, kabel miedziany lub łączność satelitarna zapewniają przepustowości i 

przenoszenie protokołu TCP/IP i UDP. Protokoły te umożliwiają stosowanie separacji i 

szyfrowanie transmisji. Wykorzystując szyfrowanie AES 256 lub AES 512 oraz VPN 

zapewniamy bezpieczeństwo transmisji, a wdrożenie protokółów RTP, RTCP i QoS zapewni 

szybkość i minimalne opóźnienia na łączach sieci globalnej.  
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Rys. 14. Koncepcja styku do sieci publicznej 

 

Punkt 5 to PDN Gateway (PGW), dzięki niemu możliwe jest połączenie z innymi sieciami, 

pełni funkcję wejścia i wyjścia danych na zewnątrz sieci. Odpowiada za adresowanie z/do 

sieci globalnej w oparciu o domeny, APN, IMSI. Uwierzytelnia abonentów w oparciu o 

protokół AAA (Diameter), ustala politykę oraz egzekwowanie QoS. Połączony jest z bazą 

AuC, dzięki czemu może uaktualniać uprawnienia globalne poszczególnych abonentów 

wszystkich systemów. Sprzężony z fizyczną zaporą sieciową (firewall) umożliwia 

separowanie na poziomie systemów, usług, abonentów. 
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Rys. 15. Koncepcja bramy  
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Punkt 4 to MME, SGW i SCN.  

MME (Mobility Management Entity) odpowiada za funkcje sterowania związane z 

zarządzaniem abonentem i sesją. Odpowiedzialne jest za szyfrowanie, identyfikację, usługi 

roamingu. 

Głównym celem SGW jest zarządzanie mobilnością użytkownika. Jest to granica pomiędzy 

siecią RAN, a siecią szkieletową. SGW utrzymuje ścieżki (połączenie do przesyłania danych) 

między eNodeB oraz PDN. W przypadku, gdy UE przemieszcza się z komórki jednej eNodeB 

do drugiej eNodeB, to jego zadaniem jest ustanowienie najlepszej ścieżki przesyłu danych.  

Węzeł sterujący SCN obsługuje transmisję głosu i danych, korzystając jednocześnie z bazy 

danych o abonentach, ich uprawnieniach oraz przynależności do grup. Odpowiada za 

połączenie sieci TETRA z sieciami zewnętrznymi. Jest odpowiednikiem MME, SGW i PGW 

sieci LTE-A.  

Aby zintegrować obie sieci należy zaimplementować w MME moduły do współpracy z 

bazami zewnętrznymi odpowiadającymi za obsługę abonentów TETRA, tj. (AuC) 

autoryzacja, klucze szyfrujące, przynależność do grupy (HLR, VLR). Trzeba umieścić w 

SGW moduły TETRA odpowiedzialne za interfejs radiowy tzn. moduły zarządzania BS oraz 

układami  nadawczo-odbiorczymi BS. 

 

 

Rys. 16. Koncepcja stacji bazowej 

 

Punkt 3 to eNode B czyli stacja bazowa. Odpowiedzialna jest za dobór pasma częstotliwości, 

modulację, kodowanie, moc nadawczą, szyfrowanie korespondencji. Należy 

zaimplementować moduł nadawczo-odbiorczy TETRA oraz base station controller, który 
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posiada lokalną bazę danych i udostępnia interfejsy pomiędzy stacjami bazowymi i sieci 

szkieletowej IP.  

 

Rys.17. Koncepcja styku radiowego 

 

Mobilny VPN zapewnia pozytywną identyfikację użytkowników korzystających z sieci przez 

wielopoziomowe zaawansowane uwierzytelnienia. Pierwszy poziom cyfrowego 

uwierzytelniania sprawdza urządzenia i chroni system przed włamaniami. Następnie, stosuje 

zabezpieczanie, która zapewnia, że nazwy użytkownika, domeny i hasło nie jest przesyłane 

przez sieć w postaci zwykłego tekstu. Oprócz standardowego uwierzytelniania hasła 

użytkownika, zapewnia bezpieczne, dwuskładnikowego uwierzytelniania dla dodatkowej 

warstwy bezpieczeństwa. 

 

 

Rys. 18. Koncepcja urządzenia końcowego 
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Musimy rozpatrzyć 2 możliwości: 

Ad. 1 – urządzenie końcowe posiada zaimplementowany układ przetwarzania systemu 

TETRA na IP i przenoszenia przez sieć LTE-A do stacji bazowej. 

Ad. 2 – urządzenie posiada zaimplementowane dwa układy radiowe (TETRA, LTE-A), 

fizyczny lub programowy przełącznik oraz układ nadawczo-odbiorczy posiadający 

możliwości transmisji w obu sieciach. 

Optymalne rozwiązanie to integracja na poziomie radiowego łącza fizycznego, gdzie 

urządzenie końcowe programowo jest w stanie pracować w różnych systemach poprzez 

wspólną sieć radiową. 

Rozwiązanie takie daje nieograniczony zasięg, wysoką wydajność i skalowalność. Szerokie 

pasmo pozwala wykorzystywać nieograniczoną ilość anten przy jednoczesnym zachowaniu 

pełnej integralności sieci. Stosowanie kodeka mowy MELP, modulacji QPSK dla transmisji 

mowy i szyfrowaniu transmisji radiowej system TETRA II mógłby z powodzeniem być 

transportowany między stacjami nadawczo-odbiorczymi w tunelach IP. 
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Podsumowanie   

Autorzy pracy zastanawiali się, jak mogłaby wyglądać w przyszłości radiowa łączność 

trankingowa  - czy łączność w każdym miejscu na Ziemi jest możliwa ?? 

Tak, takie rozwiązania są możliwe i wprowadzenie ich to kwestia krótkiego okresu czasu. 

Nowoczesne sieci samo-organizujące się (SON) mają możliwości dostosowania się do 

wysokich wymagań sieci TETRA II, czyli szybkość nawiązania połączenia, bezpieczeństwo, 

niezawodność. Radiowa sieć dostępowa (RAN) daje możliwości nieograniczonego roamingu, 

pełnej kompatybilności w szerokim spektrum częstotliwościowym, a w przypadku utraty sieci 

naziemnej istnieje możliwość przełączenia się bezprzerwowo do sieci łączności satelitarnej.  

Jedynie urządzenie abonenckie (popularny „telefon komórkowy”) musi posiadać możliwości 

sprzętowo-programowe, aby sprostać takim wymaganiom. Jednak w dobie rozwijającej się 

wszechstronnie elektroniki użytkowej, rolę „telefonu” może przejąć prawie każde urządzenie 

mające dostęp do sieci radiowej. 
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