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NOWE MOŻLIWOŚCI SYSTEMU TETRA
System TETRA zdobył
świat, ciągle się w nim
coś rozbudowuje
i zmienia.
Warto o tym wiedzieć.

O
cyfrowym systemie trankingo-
wym TETRA (Terrestial Trunked
Radio, naziemna zbiorowa
łączność radiowa) pisaliśmy już

w ubiegłym roku (ReAV nr 3/2003). Warto
jednak podane tam informacje trochę uzupeł-
nić, są wprawdzie ciągle aktualne, ale prakty-
ka wprowadziła nowe możliwości aplikacyjne,
a do systemu weszły nowe funkcje.
Na wstępie nieco informacji o uzupełnieniach
i zmianach sprzętu i systemu, w znacznym
stopniu rozszerzających jego zastosowania.

Bezpieczeństwo danych
w systemie TETRA

Jako pierwsza w świecie, pod koniec lipca
2003, sieć TETRA firmy Nokia wraz z trzema
typami terminali uzyskała bardzo rygorystycz-
ne certyfikaty bezpieczeństwa (zgodności
z szyfrowaniem klasy 3). Jest to najwyższej
klasy mechanizm szyfrowania, zdefiniowa-
ny w standardzie TETRA przez ETSI (Euro-
pejski Instytut Norm Telekomunikacyjnych)
i obejmujący zarówno efektywne uwierzytel-
nianie radiotelefonów, jak i szyfrowanie zawar-
tości przez automatyczne generowanie nowe-
go klucza szyfrującego (tzw. klucza dyna-
micznego) przy każdym nowym połączeniu.
Nie ma już identycznego szyfrowania przy
kolejnych transmisjach, co w pełni zabezpie-
cza tajność prowadzonych rozmów i prze-
syłu danych. Uwierzytelnianie polega na
sprawdzeniu przez system, czy dany terminal
radiowy jest autentyczny, czy też nielegalnie
sklonowany. Jeśli to klon, jego użytkownik
zostaje uznany za nieuprawnionego i nie uzy-
skuje dostępu do systemu i usług radiowych.
Szyfrowanie odbywa się przy użyciu kluczy
szyfrujących znanych tylko upoważnionym
odbiorcom, oraz specjalnego algorytmu szy-
frującego. To zabezpiecza również nie tylko
przed podsłuchem i nieuprawnionym użyt-
kowaniem, ale również przed analizą przepły-
wów ruchu.

Trwają prace nad certyfikacją sieci i termina-
li innych firm.
Wystawiane przez niezależne laboratorium
badawcze certyfikaty kompatybilności sprzę-
tu ze standardem TETRA są jawne i publiko-
wane na stronie Porozumienia Moll www.te-
tramou.com w sekcji TETRA Facts - Intero-
perability. Przed powszechnym zaoferowa-
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niem do użytku publicznego, działanie uwie-
rzytelniania i szyfrowania zostało sprawdzo-
ne niejako, na własnej skórze", czyli w fińskiej
ogólnokrajowej sieci bezpieczeństwa publicz-
nego VIRVE (35 000 użytkowników -policja,
straż pożarna i ratownictwo, straż granicz-
na, pomoc socjalna i służba medyczna, służ-
by celne, wojsko -których wydzielone części
systemu działające jako wirtualne sieci prywat-
ne mogą być w razie potrzeby połączone
w jedno środowisko komunikacyjne).

System COMPACT TETRA
dla MSP

Inne funkcje miała na uwadze firma Motoro-
la, wprowadzając system COMPACT TE-
TRA. Jest to mała infrastruktura TETRA, dzię-
ki której z systemu mogą ekonomicznie i nie-
zawodnie korzystać małe i średnie przedsię-
biorstwa (MSP). O nie dbają wszyscy (oprócz
polskiego fiskusa, który ma wielkie i ogólnie
docenione osiągnięcia w tępieniu MSP i likwi-
dacji tworzonych przez nie miejsc pracy -
patrz choćby JTT i Optimus, jeśli już jesteśmy
w naszej branży), bo stanowią niezwykle
ważny element rozwoju gospodarki. Wszelkie-
go rodzaju pomoc ułatwiająca życie MSP
jest stałą troską wszystkich rozsądnych rzą-
dów. System TETRA użyty w MSP daje im
możliwość prowadzenia nie tylko tradycyj-
nych usług łączności dyspozytorskiej (tzw.
usług PMR), ale również telefonii bezprzewo-
dowej, pagingu, przesyłania danych i wielu in-
nych, stale opracowywanych i oferowanych
nowych zastosowań. System COMPACT TE-
TRA, jako skalowalny (tzn. możliwa jest za-
wsze jego rozbudowa metodą pług andplay
czyli podłącz i działaj) szczególnie nadaje
się dla firmy rozwijającej się w skali od lokal-
nej do globalnej.

Rozszerzenie systemu na tę dość specyficz-
ną grupę użytkowników zostało wsparte wpro-
wadzeniem do sprzedaży przystosowanego
do ich potrzeb terminala TETRA. Jest to MTH
500, dotychczas najmniejszy i najlżejszy

Rys. 1. Terminal
Nokia THR880

z używanych w syste-
mie TETRA terminali,
który na pierwszy rzut
oka nie różni się od zwy-
kłego "komórkowca".
Ten wielofunkcyjny ter-
minal łączy zalety karty
SIM i podstawowych
funkcji wykorzystywa-
nych w biznesie a do-
tychczas dostępnych tyl-
ko w telefonii komórko-
wej: jest dwukierunko-
wym pagerem, telefo-
nem obsługującym rów-
nież połączenia prywat-
ne z siecią publiczną
(jest nawet funkcja
CLIP), szyfrowanym
modemem i terminalem
dla danych. Prosty w obsłudze dzięki cztero-
kierunkowemu klawiszowi nawigacyjnemu
(patent z "komórek") i dedykowanym klawi-
szom funkcyjnym, łączy możliwości łączności
indywidualnej i grupowej za pomocą funkcji
PTT (Push To Talk, przyciśnij i rozmawiaj)
z cechami telefonu komórkowego. Ma m.in.
funkcje Speakerphone (rozmowa bez ko-
nieczności trzymania w ręku), telekonferencji
oraz przywołania wibracyjnego. Tyle że za du-
żą liczbę funkcji płaci się większym obciąże-
niem akumulatora (800 mAh Li-lon) którego
wystarcza tylko na 19 h oczekiwania.

Dwustronny terminal firmy Nokia

Ciekawy sposób zwiększania funkcjonalności
zastosowała Nokia w terminalu THR880 (rys.
1). Otóż terminal jest dwustronny. Wygląda jak
duży (147 x 57 x 35 mm, 245 g) telefon ko-
mórkowy z kolorowym wyświetlaczem chro-
nionym przez poliwęglanowe okno, realizują-
cy wszystkie podstawowe funkcje z płyty czo-
łowej - ale z tyłu jest umieszczony wielo-
funkcyjny przełącznik grup i kanału dla DMO
oraz duży głośnik do zwrotnej informacji gło-

Stacja bazowa
Infrastruktura Dyspozytor

Szyfrowanie łącza radiowego

Rys. 2. Zabezpieczenia przed przechwyce-
niem informacji przez osoby nieuprawnione
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sowej (terminal wypowiada numery kolejno
wybieranych grup a przy przejściu do każdej
z funkcji jest wygłaszana jej nazwa, np. .Włą-
czone skanowanie"). Można zaprogramo-
wać do 1300 różnych grup rozmówców.
THR880 obsługuje również protokół WAP
i pakietową transmisję danych wg protokołu
IP. Moc wyjściowa terminala wynosi 1 W,
standard dla przenośnego terminala.

TETRA w systemie
telekonferencyjnym

Cechy różniące system TETRA od tradycyj-
nych analogowych systemów najlepiej
odzwierciedla jego działanie w systemie tele-
konferencyjnym. Te właściwości można wy-
punktować następująco:
• połączenia w grupie użytkowników są ko-
dowane; grupa może składać się z użytkow-
ników stałych, dyspozytorów (może być ich kil-
ku, może nie być żadnego) oraz użytkowni-
ków innych systemów, nawet analogowych
sieci trankingowych;
• możliwości tworzenia grup użytkowników
sieci nie są ograniczone ich położeniem ge-
ograficznym i liczbą kanałów; użytkownicy
grupy mogą wchodzić do niej posługując się
nazwą opisową, nie wiedząc nawet jakich
częstotliwości dana grupa używa; mogą też
przemieścić się w zasięg innej stacji bazowej
bez utraty kontaktu ze swoją grupą;
• przynależność użytkownika do grupy we-
wnątrz danej organizacji jest określana ela-
stycznie przez dyspozytora; dyspozytor który
otrzymuje dużo informacji o statusie i położeniu
użytkowników może tu elastycznie kształto-
wać skład grup i zmiany ich przynależności do
poszczególnych grup w ramach organizacji;
• transmisja mowy o bardzo wysokiej jako-
ści jest kodowana, możliwości podsłuchu są
zerowe (rys. 2).

Charakterystyka
systemu TETRA
Oto ogólne cechy systemu:
• Krótki czas zestawiania połączeń - kanał
rozmowny jest dostępny już od 300 do 500 ms
po naciśnięciu przycisku PTT (GSM potrzebu-
je na to 5 do 10 s).
• System działa w trybie dupleksowym nie
tylko przy połączeniach w obrębie sieci, ale
także przy połączeniach z użytkownikami po-
wszechnej sieci telefonicznej.
• W sieci są priorytety -systemowe i wyszu-
kiwania. Te ostatnie ustalają użytkownicy, np.
ci, którzy uczestniczą w kilku grupach, mogą
przypisywać różnym grupom różne stopnie
uprzywilejowania.
• Połączenia alarmowe mają bezwzględny
priorytet. Jeśli w danej chwili wszystkie kana-
ły są zajęte, połączenie o najniższym priory-
tecie jest rozłączane a na jego miejsce wcho-
dzi z priorytetami połączenie alarmowe. Użyt-

Rys. 3.
Przekaźniki
sygnału
TETRA
w obiekcie
podziemnym
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kownicy połączeń alarmowych mogą otrzymy-
wać różne priorytety alarmowe (np. najpierw
straż, potem kolejno pozostali).
Docelowe numery alarmowe są programowa-
ne dla każdej organizacji i każdego użytkow-
nika.
• Użytkownicy i dyspozytorzy wysyłają
i otrzymują krótkie wiadomości oraz informa-
cje o statusie do poszczególnych użytkowni-
ków lub grup użytkowników za pośrednic-
twem terminala, stacji dyspozytorskiej lub PC
podłączonego do terminala. Umożliwia to np.
automatyczne określanie położenia poja-
zdów lub przesyłanie danych z centralnej ba-
zy danych organizacji. Zawierający dane
odpowiednik SMSa - t u zwany SDS {Short
Data Message) - mieści do 127 znaków.
• Każdy użytkownik sieci może wysyłać
krótkie informacje w formie danych do każde-
go użytkownika lub określonej grupy użyt-
kowników oraz ma dostęp do baz danych
swojej organizacji za pośrednictwem kom-
putera PC dołączonego do terminala.
• Terminale mogą łączyć się ze sobą na
częstotliwościach nie kontrolowanych przez
sieć, stacje bazowe lub centrale (możliwość
przydatna poza zasięgiem sieci -tunele itp.)
lub kiedy użytkownicy nie chcą się komuniko-
wać przez sieć, ale odbywa się to kosztem re-
dukcji zasięgu (rys. 2). Warto jednak dodać,
że oferowane są już przekaźniki sygnału
TETRA instalowane w miejscach gdzie sy-
gnał przychodzący jest słaby (tunele, kopal-
nie, duże biurowce, podziemne centra dowo-
dzenia) - rys. 3.
• System zarządzający komunikacją w obrę-
bie organizacji jest sterowany przez dyspozy-
tora za pośrednictwem komputera PC. Dys-
pozytor danej organizacji nie działa poza jej
obrębem, ale kontrolowana łączność między
organizacjami jest możliwa. Organizacje mo-
gą np. mieć wspólne grupy użytkowników, nie-
którzy dyspozytorzy mogą mieć uprawnienia
do kontaktów z użytkownikami z różnych
organizacji itp. Wszystko jest elastyczne.
• Elastyczna jest też budowa sieci. W syste-
mie może działać jedna lub kilka central,
z których każda może obsługiwać do 10 tys.

ICIOdBin

użytkowników i do 64 kanałów radiowych.
Liczba stacji bazowych na danym obszarze
zależy od wymaganego zasięgu, liczba kana-
łów zależy od wymaganej pojemności sieci ale
jedna stacja bazowa może obsługiwać do
31 kanałów.
• System administrowania siecią może być
jednostanowiskowy albo wielostanowiskowy.

Dedykowane zastosowania
systemu TETRA
Buduje się też sieci TETRA w określonym
celu, niekoniecznie związanym ze standardo-
wym zestawem zastosowań systemu (po re-
alizacji celu doraźnego sieć łatwo przesta-
wić na cele podstawowe). Przykładem może
być trwająca właśnie budowa sieci TETRA w
Pekinie dla Igrzysk Olimpijskich 2008 r. Sieć
należy do władz miejskich Pekinu, ale rozcią-
ga się na wszystkie prowincje wokół miasta
i zatoki Bo Hai w obszarze obejmującym
miejsca rozgrywek Olimpiady, a także wszy-
stkie główne drogi. W jej skład wejdzie też zin-
tegrowany system powiadamiania ratunkowe-
go oraz sieć rządowa składająca się z licznych
podsieci VPN (Virtual Private Networks). Po
ukończeniu w 2006 r. sieć będzie obsługi-
wać do 200 000 użytkowników i wejdzie
w skład rozbudowywanej ogólnochińskiej
sieci TETRA. Tym łatwiej, że wszystkie nowo
instalowane chińskie sieci TETRA (także są-
siednia sieć wokół wielkiego ośrodka portowe-
go i przemysłowego Tianjin) pracują tylko
w paśmie 800 MHz.

I jeszcze jedno. Nie należy mylić dwóch cyfro-
wych systemów trankingowych o podobnych
nazwach. Oprócz ogólnoświatowego, otwar-
tego systemu TETRA istnieje francuski system
TETRAPOL, opracowany na zlecenie francu-
skiego MSW i produkowany tylko przez jed-
ną firmę (EADS, dawniej Matra Communi-
cations). TETRAPOL działa w systemie FD-
MA (Frequency DMsion Multple Access, wie-
lodostępu z podziałem częstotliwościowym)
w jednym kanale o szerokości 10 lub 12,5
kHz, szyfrowanego systemem "end-to-end"
który wymaga drogich modułów szyfrowa-
nia w każdym urządzeniu końcowym. •
Leon Kossobudzki
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