
CZASOPISMO STOWARZYSZENIA

ELEKTRYKÓW POLSKICH

ODZNACZONE ZŁOTĄ HONOROWĄ

ODZNAKĄ SEP

ORAZ DWUKROTNIE ODZNACZONE

HONOROWĄ ZŁOTĄ ODZNAKĄ

ZASŁUŻONEGO PRACOWNIKA

ŁĄCZNOŚCI ROK LXXIII CZERWIEC 2004 NR 6

Grzegorz PACHNIEWSKI*

Możliwości techniczne
i formalno-prawne

stosowania w Polsce systemu TETRA
W ostatnich miesiącach bardzo wzrosło zainteresowanie

wprowadzaniem w Polsce systemu cyfrowego trankingu radio-
wego, zgodnego z europejskim standardem TETRA. Wpływ na
to ma umieszczenie systemu TETRA na liście inwestycji powią-
zanych finansowo z tzw. offsetem, towarzyszącym zakupowi
amerykańskich samolotów bojowych F 16.

Sam system cyfrowego trankingu radiowego nie jest już no-
wością. Funkcjonuje niemal na catym świecie w przybliżeniu od
potowy lat 90., a w naszym kraju znajduje się obecnie w trakcie
budowy kilka sieci dyspozytorskich tego typu. Jednak informa-
cje podawane w mediach - często niepełne, sprzeczne lub na-
wet btędne - wymagają wyjaśnień lub sprostowań, które po-
zwolą lepiej zrozumieć problemy i trudności, ale także możliwo-
ści i nadzieje związane z wprowadzeniem i stosowaniem
systemu TETRA w Polsce.

Pojęcie trankingu (trunking) w przewodowej telekomunikacji
stacjonarnej jest znane i stosowane od bardzo dawna, niemal
od początku budowy rozległych sieci kablowych, łączących ze
sobą abonentów przez centrale telefoniczne. Zwłaszcza stoso-
wane obecnie cyfrowe telefoniczne centrale elektroniczne, pra-
cujące z pełną automatyzacją i komputerowym sterowaniem,
mogą tworzyć najkrótsze, najszybsze i najlepsze jakościowo łą-
cza telekomunikacyjne między abonentami, bez ich wiedzy
o tym, jakimi trasami odbywa się zestawianie połączeń i jakimi
rodzajami kabli są one realizowane.

Zupełnie inaczej są realizowane takie łącza trankingowe w ra-
diokomunikacji, w której medium łączącym nadawcę z odbiorcą
są fale radiowe, a warunkiem bezwzględnie koniecznym dla re-
alizacji połączenia jest praca obu abonentów, dokładnie na tej
samej częstotliwości, która tym samym powinna być im dobrze
znana. Proces zestawiania połączeń bezprzewodowych, zwłasz-
cza między abonentami znajdującymi się w ruchu, jest stosowa-
ny we wszystkich służbach radiokomunikacyjnych, w tym rów-
nież w sieciach dyspozytorskich, a nawet w pierwszych sieciach
telefonii ruchomej. Sieci te wykorzystywały wiele kanałów radio-
wych o częstotliwościach przeznaczonych dla poszczególnych
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relacji, a nawet często konkretnych abonentów. W wielu przy-
padkach powodowało to nieracjonalne wykorzystywanie tych
częstotliwości. Takie nieuzasadnione rezerwowanie zasobów
widma elektromagnetycznego, na które jest coraz większe zapo-
trzebowanie dla wielu różnych zastosowań, stanowi istotny ha-
mulec w dalszym rozwoju radiokomunikacji [3].

Dopiero w drugiej połowie lat 80. ubiegłego wieku, w miarę
szybkiego postępu w ogólnie pojmowanej informatyzacji, udało
się stworzyć skomputeryzowane centrale radiotelefoniczne,
zdolne dokonywać przestrzennego, dynamicznego wyboru
wolnych kanałów radiowych. Kierują one do nich ruch
telefoniczny generowany przez abonentów, a połączenia są
ustawiane automatycznie w odpowiedniej kolejności. Centrale
te znalazły zastosowanie zarówno w sieciach telefonii ruchomej
o strukturze komórkowej, jak i w sieciach dyspozytorskich
zbiorowych (zwanych też sieciami komutowanymi). Tworzenie
w nich radiowej trasy połączeń z wykorzystaniem czasowo wol-
nych kanałów radiowych jest trankingiem radiowym, a abonen-
ci tych sieci - podobnie jak w przewodowych sieciach teleko-
munikacyjnych - nie muszą znać częstotliwości kanału, w któ-
rym następuje łączność.

Radiokomunikacyjne sieci dyspozytorskie mają w Polsce
wieloletnią historię, znacznie dłuższą, niż publiczne sieci telefo-
nii ruchomej. Jest ich obecnie około 6,5 tysiąca i pracuje w nich
około 250 tysięcy różnych radiotelefonów, wykorzystując wiele
kanałów radiowych w różnych zakresach częstotliwości. Są to
na ogół sieci bardzo małe, proste, a często nawet prymitywne
(simpleksowe -o naprzemiennym nadawaniu i odbiorze), o nie-
zbyt dobrej jakości połączeń i ograniczonym zakresie usług,
a przede wszystkim mało efektywne pod względem wykorzysta-
nia częstotliwości.

Tych wad nie mają radiowe sieci trankingowe, które w na-
szym kraju na szerszą skalę zaczęto budować dopiero w ostat-
nich 10 latach. Obecnie dla potrzeb cywilnych działają dwie
analogowe sieci trankingowe o zasięgu ogólnokrajowym: jedna
z dostępem publicznym i druga dla potrzeb energetyki oraz po-
nad 20 sieci lokalnych, wybudowanych i eksploatowanych na
ogół w większych miastach przez kilkunastu operatorów. Łącz-
na liczba abonentów tych sieci przekracza 40 tysięcy i należało-
by liczyć na ich szybszy rozwój. Powinno to doprowadzić do
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zwolnienia przez ich operatorów wielu kanatów radiowych
i przeznaczenia ich dla innych potrzeb, a przede wszystkim dla
wprowadzania w Polsce nowoczesnych systemów radiokomu-
nikacyjnych o zasięgu kontynentalnym, do czego zobowiązuje
nas przynależność do organizacji europejskich (CEPT1), ECC2>,
ETSI3').

Wyżej wymienione analogowe sieci trankingu radiowego
pracują najczęściej według standardu brytyjskiego MPT 1327,
wykorzystując w paśmie częstotliwości 420 MHz kanaty radio-
we o szerokości 25 kHz lub 12,5 kHz z odstępem dupleksowym
10 MHz [3].

Co to jest system TETRA?
Podstawowym zatożeniem trankingu radiowego jest opty-

malne wykorzystanie posiadanych kanatów radiowych przez
odpowiednie zarządzanie ruchem telefonicznym abonentów
w sieci, co można uzyskać tylko dzięki zastosowaniu rozwinię-
tej techniki komputerowej.

Jak już wspomniano, zasada działania systemu trankingowe-
go w dużym uproszczeniu polega na automatycznym i dyna-
micznym podziale ograniczonego bloku kanałów radiowych
między znacznie większą liczbę abonentów indywidualnych
i grupowych, niż w przypadku zwykłych, konwencjonalnych sie-
ci dyspozytorskich. Każdy kanał radiowy może być używany
wielokrotnie według zamówień abonentów automatycznie reje-
strowanych i ustawianych przez system komputerowy w ustalo-
nej kolejności. Po zwolnieniu kanału przez jednych użytkowni-
ków jest on przydzielany następnym abonentom. W ten sposób
z tych samych kanałów radiowych może korzystać znacznie
większa liczba użytkowników, co ma ogromne znaczenie dla
efektywnej gospodarki częstotliwościowej [3].

Jednak nawet takie rozwiązanie jest niewystarczające dla za-
spokojenia coraz większego zapotrzebowania na częstotliwości
radiowe. Dlatego jest konieczna szybka cyfryzacja dotychcza-
sowych systemów analogowych, stosowanych jeszcze w radio-
komunikacyjnej służbie ruchomej lądowej, co zgodnie z zalece-
niami CEPT i ECC w krajach europejskich powinno nastąpić po
roku 2008.

W połowie lat 90. ubiegłego wieku w ETSI został opraco-
wany standard cyfrowego trankingu radiowego pod nazwą
TETRA4), który jest oparty na trybie pracy TDMA5', a więc na
wielokrotnym dostępie z podziałem czasowym (rys. 1).

Dla systemu TETRA każdy kanał radiowy jest podzielony na
4 szczeliny czasowe, co umożliwia na tej samej częstotliwości
jednoczesne przesyłanie czterech rozmów lub innych zintegro-
wanych informacji cyfrowych, a więc teoretycznie 4-krotnie lep-
sze wykorzystanie zasobów widma radiowego.

SZCZELINY CZASOWE

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2

KANAŁ 1 KAŃ AL 2 KANAŁ 3

* * *

* * *

Rys. 1. Podział kanałów radiowych na szczeliny czasowe

11 CEPT - Conference of European Postał and Te/ecommunications
(Administrations) - Europejska Administracyjna Konferencja do Spraw
Poczty i Telekomunikacji
2> ECC - Electronic Communications Committee - Komitet do Spraw Łącz-
ności elektronicznej
3) ETSI - European Telecommunications Standard Institute - Europejski
Instytut Standardów Telekomunikacyjnych
4) TETRA - obecna nazwa TErrestial Trunked RAdio oznacza ziemski (lub
lądowy) tranking radiowy, poprzednia nazwa „Trans European Trunked
RAdio" oznaczała transeuropejski tranking radiowy,
61 TDMA - Time Division Multiple Access - dostęp wielokrotny z podzia-
łem czasowym

Szybkość transmisji sygnału w każdej szczelinie czasowej
wynosi 7,2 kbit/s, a więc dla całego kanału radiowego wynosi
ona 28,8 kbit/s (tab. 1).

• Tabela 1. Szybkość transmisji w wykorzystywanych łącznie szcze-
linach czasowych

Liczba szczelin czasowych Szybkość transmisji

1 7,2 kbit/s
r ..

3

4

14,4 kbit/s

21, 6 kbit/s

28,8 kbit/s

Ponieważ obecnie stosowana technika zapewnia skompreso-
wanie nieruchomego obrazu do rozmiarów 28 kbit/s, to w jednym
pełnym kanale radiowym systemu TETRA istnieje możliwość prze-
syłania fotografii np. z wizerunkiem poszukiwanych przestępców,
widokiem miejsca wypadku czy też śladów linii papilarnych itp.,
mimo iż sam system transmisyjny jest systemem wąskopasmo-
wym. Wymaga to wyposażenia terminalu abonenckiego w ekran
oraz możliwość dołączania urządzenia drukującego.

Zakresy częstotliwości dla systemu TETRA zostały określone
w 1996 r. dwiema podstawowymi decyzjami CEPT/ERC:
• Decyzja ERC (96) 01 dotyczy jednolitych zakresów częstotli-
wości 380-385 MHz oraz 390-395 MHz z odstępem duplekso-
wym 10 MHz, planowanych jedynie dla systemu TETRA - Emer-
gency, a więc dla sieci dyspozytorskich stosowanych przez róż-
nego rodzaju służby ratownicze. Te zakresy częstotliwości
powinny być stosowane już od dnia 1.01.1998 r. przez admini-
stracje wszystkich krajów europejskich i koordynowane w stre-
fach przygranicznych krajów sąsiadujących ze sobą według
stosownych zaleceń i procedur.

• Tabela 2. Zakresy częstotliwości przydzielone w Europie dla syste-
mu TETRA

Zakresy częstotliwości

380-385 MHz/390-395 MHz

385-390 MHz/395-399,9 MHz
410-420 MHz/420-430 MHz
450-460 MHz/460-470 MHz
870-876 MHz/915-921 MHz
446 MHz
(4-6 kanałów radiowych
o szerokości 25 kHz)

TETRA-Emergency ERC Dec (96) 01
(od 1.01.1998)

TETRA (CMI) ERC Dec (96) 04
(2x2 MHz od 1.01.1997)

TETRA DMO
(Direct Modę Operat/on)

• Decyzja ERC (96) 04 określa cztery różne zakresy częstotli-
wości dla systemu TETRA, zwanego systemem cywilnym lub
komercyjnym (tab. 2), pozostawiając do wyboru administra-
cjom łączności poszczególnych krajów najbardziej korzystny
zakres, wynikający z aktualnej sytuacji częstotliwościowej, jaka
występuje w danym kraju. Szerokość widma dla tych potrzeb
powinna wynosić od dnia 1.01.1997 r. co najmniej 2x2 MHz.
W Polsce, podobnie jak większości krajów europejskich, zdecy-
dowano się na wybór dla tych celów dupleksowych zakresów
częstotliwości 410-420 MHz i 420-430 MHz.

W tabeli 2 zostało także podane pasmo częstotliwości zapla-
nowane dla potrzeb trybu pracy DMOe), co znacznie rozszerza
możliwości stosowania systemu TETRA. Polega to w skrócie na
umieszczeniu w terminalu abonenckim TETRA jak gdyby dodat-
kowego, uproszczonego radiotelefonu simpleksowego, pracu-
jącego często w jednym kanale radiowym, odpowiednio kodo-
wanym, z mocą wyjściową 1 W. Umożliwia to łączność radiową
między posiadaczami podobnych terminali na ograniczonym
obszarze z ominięciem całej sieci dyspozytorskiej, co - w zależ-
ności od sytuacji - znacznie zwiększa operatywność systemu

1 DMO - Direct Modę Operation - operowanie w trybie bezpośrednim
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TETRA-E np. podczas akcji ratowniczych. Do takich celów wy-
starczające jest przydzielenie co najmniej 4 kanałów radiowych
o standardowej szerokości 25 kHz w paśmie częstotliwości
446 MHz [3].

Najważniejsze zalety systemu TETRA wynikają z wielu jego
bardzo specjalistycznych funkcji. Umożliwiają one zastąpienie
nim wielu sieci dyspozytorskich zarówno z dostępem publicz-
nym (PAMR7>), jak i budowanych dla wtasnych potrzeb
(PMR8>). Funkcje te można podzielić następująco:
• połączenia indywidualne,
• połączenia telekonferencyjne,
• połączenia dla poleceń dyspozytorskich,
• połączenia alarmowe,
• nadawanie komunikatów tekstowych,
• połączenia do celów zarządzana siecią,
przy czym funkcje te należy rozpatrywać oddzielnie w relacjach
dyspozytora sieci z poszczególnymi abonentami oraz w rela-
cjach między abonentami.

W pierwszym przypadku - połączeń dyspozytora z abonen-
tami są spełniane w sieci następujące funkcje:
• połączenia indywidualne - wybierane z klawiatury lub przy
użyciu klawiszy programowanych;
• połączenia telekonferencyjne - komunikacja w grupach abo-
nentów tworzonych dynamicznie;
• połączenia dla celów dyspozytorskich:

- monitorowanie pracy grup abonenckich,
- polecenie uczestnictwa w telekonferencji,
- połączenia priorytetowe z wybranymi abonentami,
- doraźne tworzenie listy uczestników poszczególnych grup,
- dynamiczne tworzenie i uruchamianie grup abonenckich,
- połączenia o charakterze rozsiewczym z grupami;

• połączenia alarmowe:
- indywidualne z dyspozytorem,
- grupowe z dyspozytorem;

• nadawanie komunikatów tekstowych:
- komunikaty o sytuacji w sieci,
- komunikaty o statusie grup i poszczególnych abonentów,
- żądanie oddzwonienia,
- inne wiadomości tekstowe;

• połączenia dla celów zarządzania siecią i jej abonentami, w tym:
- organizacjami wchodzącymi w skład sieci,
- użytkownikami indywidualnymi,
- grupami użytkowników,
- konsolami dyspozytorskimi.
W drugim przypadku - połączeń między poszczególnymi

abonentami sieci - mogą być stosowane następujące funkcje:
• połączenia indywidualne:

- wybierane z klawiatury,
- z wykorzystaniem tzw. krótkich numerów,
- z wykorzystaniem sieciowej książki telefonicznej;

• połączenia błyskawiczne - najczęściej z wykorzystaniem sie-
ciowej książki telefonicznej,
• połączenia z publiczną siecią telekomunikacyjną;
• połączenia telekonferencyjne;

- komunikacja w swojej grupie,
- „kolejkowanie" w sieci i w grupie,
- przełączanie między grupami,
- wyszukiwanie grupy o najwyższym priorytecie,

• połączenia alarmowe
- indywidualne i grupowe,

• nadawanie komunikatów tekstowych
- wiadomości statusowe abonentów,
- inne wiadomości tekstowe,
- żądanie oddzwonienia,

• tryb bezpośredni między abonentami.

Wyżej wymienione funkcje dają możliwość świadczenia bar-
dzo szerokiego zakresu usług użytkownikom systemu, którymi
są nie tylko poszczególni abonenci, ale także ich grupy, a więc
nawet duże firmy, instytucje i organizacje. Obecnie dąży się do
uzyskania jeszcze większych korzyści, jakie zapewnia kompute-
rowe zarządzane zbiorowymi cyfrowymi sieciami trankingu ra-
diowego. Jedną z nich jest np. bardzo ważna usługa dla bizne-
sowego segmentu rynku w postaci bezprzewodowego dostępu
do banków danych, przy czym może to być zarówno dostęp do
określonych (udostępnionych) danych operatora, jak i dostęp
do własnych danych abonenta (firm, instytucji, organizacji).
Ostatnio są też prowadzone w systemie TETRA próby transmi-
sji radiowej wolno zmieniających się obrazów [3].

Co to jest system TETRA - Emergency?
System TETRA - Emergency jest przeznaczony dla różnych

cywilnych służb ratowniczych, zarówno podstawowych, takich
jak pogotowie medyczne, straż pożarna i policja, ale także ra-
townictwo górskie i wodne, pogotowie gazowe i energetyczne,
służby ochrony chemicznej i ochrony środowiska, służby prze-
ciwpowodziowe, a w sytuacjach kryzysowych również inne
służby paramilitarne, antyterrorystyczne, a nawet częściowo
zmilitaryzowane, a więc wszystkie te, które zapewniają bezpie-
czeństwo publiczne.

Ogólnie można stwierdzić, że pod względem parametrów
technicznych - poza zakresami częstotliwości - jest to taki sam
system, jak komercyjny system TETRA, jednak ze względu na
jego przeznaczenie dla służb ratowniczych bardzo ważne jest
to, w jakich strukturach organizacyjnych pracują sieci dyspozy-
torskie tego systemu [4].

Rozróżnia się trzy podstawowe przypadki.
• GO-GO9' - rząd jest jednocześnie właścicielem i operatorem
sieci.

W tym rozwiązaniu sieć jest budowana z budżetu państwa,
co na ogół stanowi proces powolny, natomiast operatorem jest
organizacja rządowa lub firma, której 100-procentowy właściciel
to rząd. Jest to model szeroko rozpowszechniony, gdyż tani
i bezpieczny z punktu widzenia użytkowników. Zapewnia opty-
malne wykorzystanie państwowej infrastruktury telekomunika-
cyjnej i obiektowej oraz wybudowanie sieci o podwyższonym
standardzie bezpieczeństwa.

Dosyć istotną wadą jest trudność w pozyskaniu i utrzymaniu
wysoko kwalifikowanej kadry techniczno-inżynierskiej.
• GO-CO10) - rząd jest właścicielem sieci, ale jej operatorem
jest firma komercyjna.

Podobnie jak w poprzednim przypadku, sieć jest budowana
dosyć wolno ze środków finansowych państwa, ale można tę
budowę znacznie przyśpieszyć, wykorzystując wiedzę, do-
świadczenie i infrastrukturę wybranego przez rząd operatora
komercyjnego w postaci istniejących budynków, wież i masz-
tów antenowych, czy też ekip technicznych operujących i utrzy-
mujących sieć. Takie rozwiązanie ogranicza możliwość wyko-
rzystywania monopolistycznej pozycji państwa w stosunku do
użytkowników sieci. Użytkownicy płacą abonament za korzysta-
nie z niej, co pokrywając koszty utrzymania sieci przez operato-
ra komercyjnego.
• CO-CO111 - zarówno właścicielem, jak i operatorem sieci jest
firma komercyjna.

Jest to rozwiązanie nowoczesne, ale jeszcze stosunkowo
rzadko stosowane. Operator komercyjny otrzymuje licencję na
budowę i operowanie siecią bezpieczeństwa publicznego, po-
nosząc za to pełną lub częściową odpowiedzialność finansową.
Użytkownicy sieci płacą pełną opłatę za oferowane usługi, przy

7) PAMR - Public Access Mobile Radio - ruchome radiowe sieci dyspozy-
torskie z dostępem publicznym
8) PMR - Private (or Professional) Mobile Radio - ruchome radiowe sieci
dyspozytorskie wewnętrzne (zamknięte) lub dla potrzeb wyłącznie zawo-
dowych (profesjonalnych)

9) GO-GO - Govemment Owned, Governmed Operated - rząd właścicie-
lem i operatorem
101 GO-CO - Government Owned, Company Operated - rząd właścicielem,
firma operatorem
111 CO-CO - Company Owned, Company Operated - firma właścicielem
i operatorem
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czym często dopuszcza się do sieci także użytkowników ko-
mercyjnych, co poprawia opłacalność zarządzania nią przez
firmę komercyjną, dając przy tym obopólne niżej wymienione
korzyści:

korzyścią dla rządu jest możliwość szybkiego wybudowania
sieci, uniknięcie dużych wydatków zwłaszcza we wstępnej fazie
jej budowy, co wynika z lepszego wykorzystania istniejącej in-
frastruktury operatora komercyjnego, a przede wszystkim prze-
rzucenie ciężaru operowania i utrzymania sieci na operatora ze-
wnętrznego;

korzyścią dla operatora jest staty i bezpieczny biznes, który
będzie rozwijat się wraz z modernizacją organizacji bezpieczeń-
stwa publicznego, wykorzystanie własnych zasobów (ludzi
i obiektów) oraz możliwość włączenia do sieci także użytkowni-
ków komercyjnych, zwiększających zyski operatora.

To ostatnie rozwiązanie organizacyjne stanowi także pewne
ryzyko, gdyż:
- dla rządu i dla użytkowników sieci - ze względu na wysokie
opłaty za usługi, mogą wzrosnąć koszty operacyjne poszcze-
gólnych służb, zwłaszcza rządowych, finansowanych z budżetu
państwa; poza tym usługi te mogą być dostępne w rejonach
opłacalnych dla operatora, ale nie w rejonach ważnych dla bez-
pieczeństwa państwa (np. strefy przygraniczne), również z tego
względu ochrona informacji w obiektach sieci komercyjnej mo-
że być nie do zaakceptowania przez służby specjalne;
- dla operatora - niewystarczająca liczba użytkowników może
doprowadzić do bankructwa firmę komercyjną;
- dla ewentualnych użytkowników komercyjnych - pomimo po-
noszenia opłat, może nastąpić blokada dostępu do sieci w sy-
tuacjach kryzysowych, gdy priorytet mają służby bezpieczeń-
stwa publicznego [4].

TETRA a GSM
Obydwa systemy radiokomunikacyjne powstawały mniej

więcej w tym samym czasie, jednak opracowywanie przez ETSI
standardu dla systemu TETRA, ze względu na duże trudności
techniczne, trwało znacznie dłużej, niż dla systemu GSM 900,
a przez to także rozpoczęcie produkcji urządzeń nadawczo-od-
biorczych zostało opóźnione o kilka lat. Zwłaszcza wytwarzanie
terminali abonenckich było bardzo trudne i skomplikowane pod
względem technologicznym, co wynika z bardzo wielu funkcji,
jakie terminale te muszą spełniać. Jest to także powodem
znacznie większych kosztów tych urządzeń, a zatem znacznie
większych, niż pierwotnie planowano, kosztów budowy sieci
trankingowych. Obecnie ocenia się, że opóźnienie we wprowa-
dzeniu systemu TETRA w krajach europejskich wynosi od 4 do
6 lat. Był to czas wystarczający, aby cyfrowy system telefonii
ruchomej w standardzie GSM 900 uzyskał bardzo znaczną
przewagę, zwłaszcza ilościową. Dotyczy to także systemu
GSM 1800, powstałego kilka lat później na podstawie systemu
DCS12>.

Dopiero w ostatnich 5-6 latach producenci sprzętu i operato-
rzy sieci cyfrowego trankingu radiowego w standardzie TETRA
zaczęli intensywnie odzyskiwać utracony teren. Ale sieci telefo-
nii ruchomej w standardzie GSM 900 i 1800 również bardzo
dynamicznie rozwijają się i świadczą swoim abonentom coraz
więcej różnorodnych usług.

Jak zatem potoczą się dalsze losy obu systemów na rynku
telekomunikacyjnym? Czy system GSM, jak twierdzą niektórzy
eksperci, całkiem wyprze z tego rynku system TETRA? Porów-
nując funkcje obu systemów, wydaje się jednak, że będą one
działały całkiem niezależnie od siebie, bo stosowane są do zu-
pełnie różnych celów. Widać to wyraźnie w tabeli 3, w której są
wymienione podstawowe funkcje dyspozytorskie, których sys-
tem telefonii komórkowej GSM nie jest w stanie spełniać.

Dotyczy to między innymi połączeń grupowych, wprowadzo-
nych od niedawna przez niektórych operatorów, jako nowa

• Tabela 3. Porównanie funkcji systemów TETRA i GSM

Dyspozytor

Czas zestawienia pofączenia

Szyfrowanie

Priorytety + alarm

Połączenia grupowe

Grupy dynamiczne

DMO - połączenia poza siecią

0,3 s

tak
tak
tak

tak

tak

nie

3-10 s

tak

nie

tak*

nie

* tylko stacjonarne, konferencyjne

12> DCS - Digital Communication System - cyfrowy system telekomunika-
cyjny

usługa w sieciach telefonii ruchomej. Ale są to połączenia stałe,
dające możliwość tworzenia doraźnie jednorazowej telekonfe-
rencji, natomiast w systemie TETRA połączenia grupowe są ze-
stawiane wielokrotnie i w sposób dynamiczny w zależności od
potrzeb. Przy tym dyspozytor zarządzający siecią trankingową
może również w sposób dynamiczny zmieniać i tworzyć grupy
w dowolnym składzie i o dowolnym priorytecie połączeń, co ma
istotne znaczenie np. w sytuacjach alarmowych lub podczas
akcji ratowniczych [3].

Oczywiście sieci komórkowe nie zapewniają także swoim
abonentom uzyskiwania połączeń doraźnych w trybie bezpo-
średnim DMO, a więc z pominięciem sieci GSM i wpływu na te
połączenia operatora sieci komórkowej. Również pod wzglę-
dem czasu zestawiania połączeń przewaga systemu TETRA
nad sieciami GSM jest wyraźna.

Przewaga systemu telefonii ruchomej GSM nad systemem
trankingowym TETRA polega głównie na znacznie niższych kosz-
tach abonenckich. Wynika to ze znacznie tańszych terminali koń-
cowych produkowanych masowo na dużą skalę oraz zdecydo-
wanie większej dostępności do sieci, która jest siecią publiczną
i w której powinny być świadczone usługi powszechne [3].

Sieci trankingowe, stosowane do celów ratowniczych w sys-
temie TETRA-E, gwarantują przede wszystkim bezpieczeństwo
publiczne, natomiast profesjonalne i komercyjne sieci dyspozy-
torskie TETRA zapewniają abonentom wymierne korzyści,
w tym także finansowe. Uwzględniając szeroki zakres funkcji
i usług, wydaje się, że te stosunkowo wysokie koszty abonenc-
kie są uzasadnione.

TETRA w Europie
Założenia techniczne systemu cyfrowego trankingu radiowe-

go TETRA były wstępnie opracowane przez grupy robocze
działające w ramach organizacji CEPT i ówczesnego komitetu
ERC (obecnie ECC). Następnie standard tego systemu został
opracowany i zatwierdzony przez ETSI. Pierwotnie był on prze-
znaczony głównie dla administracji krajów europejskich i miał
zastąpić przede wszystkim liczne sieci dyspozytorskie PMR
i PAMR, wykorzystujące niezbyt racjonalnie nadmierną liczbę
częstotliwości radiowych.

Obecnie jest to jedyny na świecie tego rodzaju standard ra-
diokomunikacyjny dla sieci dyspozytorskich, umożliwiający
zintegrowaną, szyfrowaną transmisję głosu i danych cyfrowych.
Jest on uznany i wspierany nie tylko przez Unię Europejską, ale
także przez Sektor Radiokomunikacyjny Międzynarodowego
Związku Telekomunikacyjnego ITU-R.

System TETRA był początkowo tworzony z myślą o służbach
bezpieczeństwa publicznego i ratownictwa. Wkrótce jednak zo-
stał także zaakceptowany przez innych użytkowników cywil-
nych, zwłaszcza komercyjnych, którzy dysponując większymi
środkami finansowymi wcześniej zaczęli budować tego rodzaju
sieci dla służb miejskich i komunalnych, dla przesyłania energii
elektrycznej, gazu i wody, w przemyśle, bardzo często w trans-
porcie publicznym. Np. ze względu na zintegrowaną transmisję
głosu i danych jest to wręcz idealny system łączności dla przed-
siębiorstw taksówkowych.
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Z rys. 2 wynika, że niemal wszystkie kraje europejskie na-
leżące do CEPT i ECC zdecydowały się wprowadzić u siebie
system trankingowy według standardu TETRA. Jedynie Fran-
cja buduje u siebie sieci dyspozytorskie we własnej odmianie
tego systemu, znanego pod nazwą TETRAPOL oraz zaak-
ceptowanego także przez Szwajcarię, Rumunię, Czechy i Sło-
wację. Ponieważ system ten nie jest w pełni kompatybilny ze
standardowym systemem TETRA, to przyjęcie go przez
wymienione dwa ostatnie kraje może powodować dla naszej
administracji łączności pewne trudności we wzajemnej koor-
dynacji wykorzystywania częstotliwości w strefach przygra-
nicznych [3].

• WYBÓR SYSTEMU TETRA
D PLANOWANIE SYSTEMU TETRA
D KRAJE NEUTRALNE

lWYBÓR SYSTEMU TETRAPOL
I KRAJE SATELITARNE SYSTEMU

TETRAPOL

• Rys. 2. System TETRA l TETRAPOL w krajach europejskich

W większości krajów budujących obecnie sieci trankingowe
według standardu TETRA w 2004 roku są planowane końcowe
fazy budowy lub testowania sieci. Dotyczy to między innymi:
• Austrii - gdzie zakończono wdrażanie sieci publicznej oraz
sieci dla energetyki i dla policji,
• Belgii - zakończono wdrażanie ogólnokrajowej sieci publicz-
nej i sieci policji,
• Danii - w której trwa dalsza rozbudowa sieci ogólnokrajowej
dla energetyki i policji (w roku 2003 uzyskano już 98% pokrycia
powierzchni kraju) oraz zakończono budowę sieci dla metra
w Kopenhadze,

• Finlandii - zakończono budowę sieci dla energetyki i policji,
• Hiszpanii - ukończono budowę sieci regionalnych dla służb
ratowniczych i dla policji (Kraj Basków, prowincje Katalonia i Na-
varra) oraz w Madrycie - sieci publicznej, sieci dla policji i metra,
• Holandii - uruchomiono sieci dla służb ratowniczych i dla po-
licji,
• Wielkiej Brytanii (w tym Gibraltar i wyspa Jersey) - zakończo-
no budowę sieci dla służb ratowniczych i dla policji oraz sieci
publicznych i dla metra w Londynie.

W Niemczech przetarg na budowę sieci ogólnokrajowej TE-
TRA-E dla służb ratowniczych został rozstrzygnięty we wrześniu
2002 r., a jej budowa zakończy się w roku 2005. Termin ten do-
tyczy także budowy sieci publicznej, sieci dla lotnisk cywilnych,
a także dla wojska.

W innych krajach (Irlandia, Islandia, Portugalia, Węgry) są
obecnie przeprowadzane przetargi dla wyboru operatorów lub
producentów i dostawców sprzętu lub też trwają prace koncep-
cyjne dotyczące budowy trankingowych sieci TETRA dla potrzeb
publicznych oraz sieci dla policji i dla służb ratowniczych. [4].

TETRA na świecie
Jak już wspomniano, standard systemu cyfrowego trankingu

radiowego TETRA, podobnie zresztą jak i systemu telefonii ru-
chomej o strukturze komórkowej GSM 900 i 1800 (dawniej DCS
1800), był opracowywany przez ETSI z przeznaczeniem głów-
nie dla krajów europejskich. Wkrótce jednak okazało się, że
pod względem pełnionych funkcji i ich wysokiej jakości tech-
nicznej, jest to system tak dobry, że został zaakceptowany tak-
że przez kraje innych kontynentów. Obecnie jest on implemen-
towany, podobnie jak system GSM, na całym świecie - poza
obszarem Ameryki Północnej.

Sieci radiokomunikacyjne w systemie TETRA o różnym prze-
znaczeniu są obecnie budowane lub uruchamiane między inny-
mi w Australii i Nowej Zelandii, Arabii Saudyjskiej i Iranie,
w Argentynie i Ekwadorze, w Hongkongu i Korei Płd., w Afryce
Płd. i Tunezji [4].

Łącznie pod koniec 2003 r. w realizacji znajdowało się po-
nad 80 kontraktów na budowę sieci TETRA i TETRA-E oraz
TETRAPOL na łączną wartość około 3 mld USD. Niektóre
z tych projektów, wraz z ich przeznaczeniem, zostały wymie-
nione w tabeli 4.

Warto przy tym pamiętać, że obecnie cały świat dąży do cy-
fryzacji dotychczasowych systemów analogowych. Dla krajów
europejskich należących do CEPT i ECC ustalono, że po roku
2008 wszystkie systemy i sieci działające w radiokomunikacyj-
nej służbie ruchomej lądowej, a więc także dotychczasowe ana-
logowe sieci dyspozytorskie PMR i PAMR, pojedyncze i zbioro-
we (komutowane, trankingowe), będą systematycznie wycofy-
wane z rynku telekomunikacyjnego, a ich usługi stopniowo
przejmowane przez nowoczesne systemy cyfrowe. Tym więk-

l Tabela 4. Najważniejsze inwestycje systemu TETRA na świecie (cyfry przy nazwie kraju oznaczają liczbę realizowanych sieci)

Po,icia,stużby ratownicze

Afryka Płd.
Argentyna
Australia
Austria
Belgia
Chorwacja
Ekwador
Finlandia
Hiszpania (3)
Holandia
Hongkong
Iran
Irlandia
Islandia
Korea Ptd.

Liban
Malta
Niemcy
POLSKA
Portugalia
Peru
Szwecja
Wlk. Brytania (6)
Włochy

Komunikacja Służby miejskie Sieci z dostępem
i transport i komunalne publicznym

Chiny
Dania
Francja (2)
Grecja
Hiszpania
Hongkong
Malezja
Norwegia
POLSKA
Portugalia
Rosja
Singapur (3)
Wlk. Brytania
Wtochy (2)

Arabia Saudyjska
Austria
Chiny
Chorwacja
Czechy
Finlandia
Francja
Holandia
Hongkong
Norwegia
Szwajcaria,
Szwecja
Wlk. Brytania

Austria
Chiny
Francja
Grecja
Hiszpania
Islandia
Niemżcy
Szwecja
Tunezja
Węgry
Wlk. Brytania (3)

Obrona
(wojsko)

Izrael
Hiszpania
Niemcy
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szego znaczenia dla rynku telekomunikacyjnego nabiera sys-
tem TETRA [3].

Podział obecnych i przyszłościowych systemów w służbie ra-
diokomunikacyjnej ruchomej lądowej na rynku światowym po-
kazano na rys. 3.

ROK 2003 - 18 MLN UŻYTKOWNIKÓW

SYSTEM Y ANALOGOWE 13 MLN (72%) TETRA INNE
3 MLN SYSTEMY
(17%) CYFROWE

2 MLN
(11%)

ROK 2008 - 26 MLN UŻYTKOWNIKÓW (WZROST O 44%)

SYSTEMY
ANALOGOWE
4,5 MLN (17%)

TETRA 14 MLN (54%) INNE SYSTEMY
CYFROWE

7,5 MLN (29%)

• Rys. 3. Struktura systemów radiokomunikacji ruchomej lądowej na
świecie.

Na rysunku tym widać bardzo dynamiczny rozwój cyfrowych
sieci dyspozytorskich. Już za kilka lat liczba ich użytkowników
na świecie będzie niemal o połowę większa niż obecnie, przy
czym wyraźnie ponad połowę tego rynku będą stanowiły sieci
pracujące w systemie TETRA (ponad 3-krotny wzrost). Rozwiną
się także inne radiokomunikacyjne systemy cyfrowe, których
wkrótce będzie ponad 80%.

O dużym zainteresowaniu systemem TETRA na świecie
świadczy też bardzo aktywna działalność stowarzyszenia
TETRA MoU13' Association Ltd., które zrzesza niemal wszyst-
kich operatorów sieci cyfrowego trankingu radiowego w stan-
dardzie TETRA oraz większość producentów i dostawców
sprzętu. Stowarzyszenie to powstało w 1996 roku i organizuje
coroczne światowe kongresy na temat systemu TETRA.

Ostatni VI TETRA World Congress odbyt się w listopadzie
2003 r. w Kopenhadze (poprzedni odbyt się też w listopadzie
2002 r. w Pradze, a najbliższy jest planowany w dniach od 15
do 18 listopada 2004 r. w Wiedniu). W kongresie wzięło udział
okoto 950 uczestników z ponad 50 krajów i ponad 80 różnych
instytucji i organizacji (nasz kraj reprezentowała między innymi
Polska Policja i firma AKSEL). Wygłoszono okoto 50 referatów
plenarnych i sesyjnych, zorganizowano też 8 seminariów i kilka
szkoleń tematycznych [3].

TETRA w Polsce
Jak wspomniano, obecnie w Polsce działają dwie analogowe

sieci trankingowe o zasięgu ogólnokrajowym (w tym jedna z do-
stępem publicznym) i ponad 20 lokalnych sieci o charakterze
komercyjnym, w których są świadczone ustugi telekomunika-
cyjne dla kilkudziesięciu tysięcy abonentów. Wszystkie te sieci
będą stopniowo likwidowane, tak aby po roku 2008, zgodnie
z decyzjami CEPT i ECC, można było przystąpić do cyfryzacji
tych systemów, wprowadzając cyfrowy tranking radiowy zgod-
ny z europejskim standardem TETRA.

Niektórzy z operatorów tych sieci lokalnych już zaczęli wpro-
wadzać system TETRA na niewielką skalę, zwłaszcza w sie-
ciach stosowanych w transporcie i komunikacji miejskiej
(Gdańsk, Wrocław), ale na dużą skalę, docelowo w sieci ogól-
nokrajowej, system TETRA-E wprowadza Polska Policja.

Budowę systemu TETRA-E dla Centrum Dowodzenia i Kontro-
li Stołecznej Komendy Policji w Warszawie rozpoczęto w 1999 r.
po przydzieleniu przez ówczesnego Ministra Łączności wystar-
czającej liczby kanałów radiowych w paśmie częstotliwości
380 MHz. Jego finalne uruchomienie nastąpiło w marcu 2003 r.

13> MoU - Memorandum of Understanding - oznacza porozumienie zawie-
rane na ogót między operatorami sieci lub systemów telekomunikacyj-
nych z ewentualnym udziałem producentów i dostawców sprzętu

Podobne sieci zostały także wybudowane przez komendy woje-
wódzkie policji w Łodzi, Szczecinie i Krakowie. Kolejne inwesty-
cje są przewidywane na terenie Trójmiasta i w aglomeracji ślą-
skiej, a ich realizacja jest zależna głównie od środków finanso-
wych, które zgodnie z zastosowanym tradycyjnym rozwiązaniem
typu GO-GG w całości pochodzą z budżetu państwa [1].

Być może fundusze te znacznie wzrosną, gdyż budowa w Pol-
sce systemu TETRA-Emergency została ujęta w wykazie tematów
finansowanych w ramach tzw. „offsetu", związanego z zakupem
przez Polskę amerykańskiego samolotu bojowego typu F 16. Dla
realizacji powyższego projektu we wrześniu 2003 r. zostało utwo-
rzone konsorcjum TETRA System Polska, którego udziałowcami
są: Motorola Polska, Prokom, Computerland i Tel-Energo.

Pierwszy z tych udziałowców, Motorola, planuje uruchomie-
nie produkcji terminali abonenckich systemu TETRA w Polsce,
kolejni dwaj udziałowcy odpowiadają za oprogramowanie
i wszelkie usługi informatyczne, natomiast firma Tel-Energo ma
zapewnić wszelkie połączenia kablowe (światłowodowe) w sieci.

Koszt realizacji powyższego projektu jest wstępnie szacowa-
ny na około 3 mld zł (600-700 min USD), okres budowy sieci
ma wynosić 3 lata (2004-2007), a spłata zaciągniętych kredy-
tów nastąpi po 10 latach. Przewiduje się, że w sieci TETRA-E,
która pokryje co najmniej 90% powierzchni kraju, będzie praco-
wało 1200-1500 stacji bazowych oraz docelowo około 140 ty-
sięcy terminali abonenckich.

W offsecie przewidziano także budowę systemu C2, to jest
centrum ratownictwa i zarządzania kryzysowego, sterującego
pracą całego systemu trankingowego TETRA-E. W tym celu po-
wołano odrębne konsorcjum w składzie: Lockheed Martin, Pro-
kom i Computerland, którego zadaniem jest wybudowanie na
terenie całego kraju 16 centrów regionalnych oraz 140-160
centrów okręgowych. Koszt budowy systemu C2 wstępnie jest
szacowany na około 1 mld zł.

Realność wykonania powyższych inwestycji - systemu TE-
TRA-E i systemu C2 zależy nie tylko od wysokości przeznaczo-
nych na ten cel środków finansowych z offsetu, ale także od pra-
widłowych rozwiązań organizacyjnych i stosownych regulacji for-
malno-prawnych, które dotychczas nie są w pełni zakończone.

TETRA w URTiP
Kilkuletnie działania byłej Państwowej Agencji Radiokomuni-

kacyjnej i obecnego Urzędu Regulacji Telekomunikacji i Pocz-
ty, a zwłaszcza porozumienie zawarte w lipcu 2002 r. między
Prezesem URTiP i Ministrem Obrony Narodowej, doprowadziło
do zwolnienia przez polskie Siły Zbrojne wystarczającej liczby
kanałów radiowych w paśmie częstotliwości 420 MHz. Umożli-
wia to budowę w Polsce sieci cyfrowego trankingu radiowego
w standardzie TETRA przez operatorów komercyjnych, zarów-
no o zasięgu ogólnokrajowym, jak i o zasięgach lokalnych.

W tym celu Prezes URTiP, zgodnie ze swoimi uprawnieniami
ustawowymi, wystosował w dniu 22 września 2003 r. odpowied-
nie zaproszenie do składania w terminie do 15 grudnia 2003 r.
wniosków o rezerwację częstotliwości dla świadczenia usług te-
lekomunikacyjnych w standardzie TETRA, ogłaszając je na stro-
nach internetowych Urzędu i w Biuletynie URTiP nr 5 (8)/2003 [3].

W wyznaczonym terminie wpłynęło niewiele takich wniosków
- zgodnie z przewidywaniami dwa dotyczyły sieci ogólnokrajo-
wych, ale tylko kilka, co jest znacznie poniżej oczekiwań, doty-
czyło sieci lokalnych. Przypuszczalnie obecni operatorzy analo-
gowych sieci trankingowych uważają niesłusznie, że termin
przejścia na systemy cyfrowe po roku 2008 jest zbyt odległy.
Jednak wkrótce może się okazać, że brak ich wniosków spowo-
duje wypadnięcie z rynku telekomunikacyjnego.

W ten sposób, przy tak małej liczbie zgłoszonych wniosków,
Prezes URTiP może odstąpić od przeprowadzania przetargu na
rezerwację częstotliwości i przydzielić je wszystkim wniosko-
dawcom. Jak na razie, jest to bardzo prawdopodobne i będzie
to jeden z nielicznych przypadków w naszej gospodarce czę-
stotliwościowej, kiedy to zasoby częstotliwości radiowych są
większe, niż zapotrzebowanie operatorów i użytkowników.
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Zagadnienie to należy rozpatrywać w dwóch różnych aspek-
tach.
• Dalszy rozwój w Polsce systemu komercyjnego TETRA, któ-
ry ze względu na standardową szerokość kanatów radiowych
25 kHz jest systemem wąskopasmowym, w głównej mierze bę-
dzie zależat od zapotrzebowania rynku na ten rodzaj ustug tele-
komunikacyjnych. Jego wprowadzenie na pewno jest dużym
krokiem naprzód, umożliwia nie tylko bardziej racjonalne wyko-
rzystywanie zasobów widma częstotliwości radiowych, ale tak-
że na uzyskiwanie przez jego użytkowników wyraźnie więk-
szych efektów gospodarczych i wymiernych korzyści finanso-
wych. Należy to zawdzięczać wielu korzystnym funkcjom
dyspozytorskim, jakie mogą być spełniane w sieciach trankin-
gowych. Ma to szczególne znaczenie zwłaszcza we wszystkich
zastosowaniach związanych z transportem i komunikacją.
• Rozwój systemu TETRA-£mergency w naszym kraju będzie
wymuszony przez sytuację międzynarodową, gdyż system ten,
przeznaczony głównie dla służb ratowniczych, jest zdecydowa-
nie akceptowany przez niemal wszystkie kraje europejskie,
a ostatnio także uznany przez Unię Europejską jako prioryteto-
we przedsięwzięcie telekomunikacyjne.

Tendencje światowe w tej dziedzinie są związane z pojawie-
niem się w ostatnich latach zupełnie nowego pojęcia „publicz-
nej ochrony i pomocy w katastrofach i klęskach żywiołowych"
(PPDR14)). Głównym celem systemu PPDR jest zapewnienie
niezawodnej łączności radiowej w sytuacjach zagrożenia, nie-
zbędnej dla ratowania życia, zdrowia i mienia ludzi [2],

Problemy te były omawiane po raz pierwszy na Światowej
Konferencji Radiokomunikacyjnej WRC15) 2000 w Istambule, na
której podjęto uchwałę 645 dotyczącą przeprowadzenia przez
ITU-R odpowiedniego rozeznania sytuacji w zakresie funkcjo-
nowania tego rodzaju radiokomunikacyjnych systemów ratow-
niczych w ponad 40 krajach świata. Dla ujednolicenia powyż-
szych badań ustalono dwie następujące definicje.
• Publiczna ochrona radiokomunikacyjna są to wszelkiego
rodzaju systemy i sieci radiokomunikacyjne, w które są wyposa-
żone agencje, instytucje i inne organizacje powołane przez ad-
ministracje danego kraju do obrony cywilnej, ochrony życia,
zdrowia i mienia obywateli, do ostrzegania o niebezpieczeń-
stwie i do organizowania w kraju akcji ratowniczych podczas
katastrof i klęsk żywiołowych oraz niesienia pomocy w innych
nagłych wypadkach.
• Katastrofa lub klęska żywiołowa są to różnego rodzaju zja-
wiska wywołane przez naturę lub działalność człowieka, stano-
wiące poważne zakłócenia w normalnym funkcjonowaniu społe-
czeństwa przez groźbę dla ludzkiego życia, zdrowia, mienia lub
dla środowiska, występujące jako nagły wypadek lub jako wynik
złożonych i długotrwałych procesów na rozległych terenach [2].

Na ostatniej konferencji WRC 2003 w Genewie podjęto
uchwałę 646, w której między innymi określono ogólnie rozwią-
zania techniczne, jakie powinny być stosowane dla potrzeb sys-
temu PPDR wraz z zalecanymi zakresami częstotliwości. Propo-
zycje te przewidują wprowadzenie trzech różnych systemów ra-
diokomunikacyjnych.
• Cyfrowe systemy wąskopasmowe - z kanałami radiowymi
o dotychczasowej standardowej szerokości 25 kHz w zakre-
sach częstotliwości leżących poniżej 1 GHz, przy czym dla
Regionu 1, do którego należy cała Europa, Afryka i część Azji,
dokładnie określono planowane zakresy częstotliwości:
380-385 MHz/390-395 MHz.
• Systemy z widmem rozproszonym - w zakresach częstotli-
wości leżących powyżej 1 GHz, przy czym szerokość zajmowa-
nego widma radiowego może wynosić od 50 do 200 MHz,

14) PPDR - Public Protection and Disaster Relief - publiczna ochrona i po-
moc w katastrofach i klęskach żywiołowych
151 WRC - World Radiocommunication Conference - światowa konferen-
cja radiokomunikacyjna

planowane przepływności kanałów radiowych wynoszą od 384
do 500 kbit/s, przy czym jest zalecana cyfrowa transmisja da-
nych głównie z wielokrotnym dostępem kodowym (CDMA16)).
• Systemy szerokopasmowe - w kanałach radiowych o sze-
rokości 200 kHz leżących w zakresach częstotliwości powyżej
1 GHz, przy czym szerokość zajmowanego widma radiowego
może wynosić od 5 do 12 MHz, co przy przepływności kanałów
radiowych od 1 do 100 Mbit/s umożliwi transmisje multimedial-
ne (w tym wideo).

Z powyższych propozycji dla systemów PPDR widać, że
w pierwszym wymienionym przypadku ustalenia konferencji
WRC 2003 co do przydziału zakresów częstotliwości są całko-
wicie zgodne z europejskim standardem TETRA-Emergency,
który w ten sposób uzyskał aprobatę nie tylko CEPT i ECC, ale
także ITU-R, organizacji o zasięgu światowym.

Podczas obrad ustalono, że powyższe rozwiązania technicz-
ne będą szerzej omawiane na następnej światowej konferencji
radiokomunikacyjnej WRC w 2007 r., natomiast implementacja
wybranych systemów PPDR będzie następowała stopniowo do-
piero po roku 2010 [2].

Niezależnie od opisanych działań standaryzacyjnych, organi-
zacyjnych i regulacyjnych prowadzonych przez różne organiza-
cje międzynarodowe, powstało odrębne porozumienie zawarte
w dniu 22 maja 2000 r. między europejskim instytutem ETSI
a amerykańskim stowarzyszeniem producentów sprzętu teleko-
munikacyjnego TIA18' pod nazwą Projekt MESA18'.

Na mocy tego porozumienia ma być prowadzona ścisła
współpraca między producentami i dostawcami sprzętu oraz
operatorami sieci działającymi w przyszłościowym systemie
PPDR. Będzie ona koordynowana pod względem technicznym:
w Europie przez CEPT, a w USA przez FCC19> i NTIA20>, nato-
miast pod względem operacyjnym: w Europie przez policję mię-
dzynarodową EUROPOL, a w USA przez policję federalną FBI.

Celem powyższego porozumienia jest przyśpieszenie prac
związanych z uruchomieniem dla potrzeb PPDR produkcji ra-
diokomunikacyjnych urządzeń nadawczo-odbiorczych, które -
wykorzystując nowoczesną technikę i technologię szerokopa-
smową - umożliwią automatyzację i robotyzację wszelkich dzia-
łań związanych z publiczną ochroną i pomocą w ratowaniu
ludzkiego życia, zdrowia i mienia podczas katastrof i klęsk
żywiołowych. Niezbędna przepływność informacji w tych urzą-
dzeniach radiokomunikacyjnych powinna wynosić powyżej
2 Mbit/s, natomiast zakresy częstotliwości dla powyższych
potrzeb powinny być wybrane powyżej 1 GHz, przy czym
wstępnie jest preferowane pasmo 4,9 GHz [3].
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