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Streszczenie 

W artykule zaprezentowano architekturę, podstawowe parametry i właściwości systemu 
łączności radiowej TETRA. Przedstawiono równieŜ podstawowe usługi realizowane 
przez system, które są szczególnie istotne dla efektywnego zarządzania transportem pu-
blicznym, w tym przedsiębiorstwami komunikacji miejskiej. W artykule wskazano rów-
nieŜ kierunki rozwoju standardu TETRA, na podstawie rozwiązań i usług planowanych 
do wdroŜenia w jego drugiej edycji.  

1. WSTĘP 

Sprawne działanie róŜnych słuŜb oraz podmiotów gospodarczych, w szcze-
gólności gdy operują one na rozległych obszarach, wymaga stosowania róŜnych 
urządzeń i systemów, w tym nowoczesnych środków łączności radiowej. Istnieje 
jednak błędne przekonanie, Ŝe prywatne i dedykowane do tego celu systemy łącz-
ności powinny być wykorzystywane wyłącznie przez specjalistyczne słuŜby ra-
townictwa, bezpieczeństwa i porządku publicznego. Oczywiście słuŜby te muszą 
posiadać odpowiednie środki techniczne, aby koordynować swoje działania za-
równo podczas wykonywania codziennych, standardowych działań, jak i w czasie 
akcji ratowniczych. Choć wiele słuŜb na co dzień nie wykonuje takich zadań, to w 
szczególnych sytuacjach są do tego zobowiązani. Dotyczy to między innymi po-
wiatowych zespołów reagowania kryzysowego, słuŜb gminnych i miejskich, 
słuŜb komunalnych, przedsiębiorstw transportowych, energetycznych, wodno-
kanalizacyjnych, gazownictwa itp. [1]. Dla właściwego dowodzenia, kierowania, 
logistyki, współdziałania i alarmowania, słuŜby te oraz i ich jednostki organiza-
cyjne będą i tak zmuszone do korzystania, choć w ograniczonym stopniu, z kra-
jowego systemu łączności, który zostanie wybudowany w najbliŜszych latach w 
Polsce przez TETRA System Polska w ramach offsetu Lockheed Martin dla ad-
ministracja rządowej oraz słuŜb bezpieczeństwa publicznego i ratownictwa. Mię-
dzynarodowe zobowiązania Polski wynikające z członkostwa RP w NATO i Unii 
Europejskiej spowodowały, Ŝe zostanie zbudowany trankingowy system radio-
komunikacyjny w standardzie TETRA (Terrestrial Trunked Radio). Standard ten 
został opracowany przez Europejski Instytut Norm Telekomunikacyjnych ETSI 
(European Telecommunication Standards Institute) przede wszystkim dla słuŜb 
bezpieczeństwa i porządku publicznego, które współpracują międzynarodowo, w 
tym w ramach Europolu i Systemu Informacyjnego Schengen. Zatem z tego 
punktu widzenia jednostek zobowiązanych do współdziałania z słuŜbami porząd-
ku publicznego i ratownictwa powinny one uŜytkować takie systemy łączności 
radiowej, które zapewnią pełną współpracę z ogólnokrajowym systemem.  

Realizacja tego celu jest niezmiernie trudna i ograniczona w przypadku sys-
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temów, które są uŜytkowane od wielu lat i nie ma juŜ wsparcia technicznego ze 
strony ich producentów. Jednak nowowdraŜane systemy radiokomunikacyjne, 
szczególnie dla słuŜb gminnych i miejskich (np. przedsiębiorstw komunikacji 
miejskiej), bezwzględnie powinny to zapewniać, a wymóg ten powinien być jed-
nym z elementów specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Oznacza to, iŜ 
preferowane powinny być systemy pracujące w standardzie TETRA. Stosowanie 
innych standardów moŜe znacząco ograniczyć zakres realizowanych usług i 
uniemoŜliwi ć efektywną i bezpieczną koordynację słuŜb. 

Intensywny rozwój systemów telefonii komórkowej oraz implementacja w 
tych systemach wielu róŜnorodnych usług, sprawiły, Ŝe wiele usług specyficznych 
dla systemów PMR (Profesionl Mobile Radio) moŜna przy pewnych ogranicze-
niach zrealizować poprzez publiczne systemy telekomunikacyjne (np. telefonię 
komórkową). W perspektywie krótkiego okresu czasu moŜna w ten sposób zaosz-
czędzić znaczne środki finansowe, poniewaŜ korzystanie z usług będzie tańsze od 
budowy infrastruktury własnego systemu. Liczba uŜytkowników, rodzaj usług i 
skala przedsięwzięcia będzie miała wpływ na długość tego okresu. Jednak przed 
podjęciem takiej decyzji naleŜy wykonać nie tylko analizę ekonomiczną, ale rów-
nieŜ szczegółowo przeanalizować ograniczenia techniczne oferowanych przez 
operatorów usług, ich dostępność - szczególnie w przy przeciąŜeniach sieci. Nie-
zbędne jest oszacowanie poziom niezawodności tego typu łączności, jego bezpie-
czeństwa oraz kosztów, jakie trzeba będzie ponieść, gdy zawiedzie. Szczegółową 
analizę róŜnic pomiędzy systemem TETRA a systemem telefonii komórkowej 
GSM moŜna znaleźć w [8, 9]. Konkluzje autorów wskazują, Ŝe systemy telefonii 
komórkowej nie gwarantują realizacji efektywnej, bezpiecznej i pewnej łączności 
w sytuacjach szczególnych, np. klęski Ŝywiołowej, zamachu terrorystycznego jak 
równieŜ przy awarii sieci lub jej elementów, czy teŜ przeciąŜeniu. Znajduje to 
odzwierciedlenie w liczbie zawieranych kontraktów na budowę systemów 
TETRA. I nie dotyczy to tylko kontraktów dla słuŜb bezpieczeństwa publicznego 
i ratownictwa. Profesjonalne nowoczesne systemy łączności radiowej są niezbęd-
ne dla funkcjonowania wielu innych słuŜb, w szczególności dla przedsiębiorstw 
transportu publicznego, który do czerwca 2004 roku sfinansował zakup i urucho-
mił blisko ćwierci spośród 505 systemów TETRA (rys. 1). Rynek rozwija się 
bardzo intensywnie. W ciągu roku podpisano kolejne 134 kontrakty [2]. Zatem 
sieci TETRA są juŜ w 70 krajach, równieŜ w Polsce.  
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Rys. l. Zamówienia na systemy TETRA według sektorów rynku (wg. TETRA 

MoU – lipiec 2004) [2] 
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2. INFORMACJE OGÓLNE  

Pomimo, iŜ opracowano wiele systemów łączności radiowej, w tym cyfrowe 
systemy trankingowe, to były to zazwyczaj rozwiązania firmowe wiodących pro-
ducentów urządzeń radiowych. System TETRA był pierwszym otwartym syste-
mem trankingowym, zestandaryzowanym przez instytucję standaryzacyjną 
(ETSI) i dedykowanym do stosowania w międzynarodowych słuŜbach publicz-
nych, w tym słuŜb bezpieczeństwa i wojska [3]. Początkowo skrót pochodził od 
nazwy TransEuropean Trunked Radio. Jednak aby nie ograniczać terytorialnie 
systemu do Europy, nazwę tę zmieniono na TErrestrial Trunked Radio, nadając 
systemowi globalny charakter.  

TETRA została dostosowana do wymogów współczesnej komunikacji ra-
diowej oraz potrzeb uŜytkowników – zarówno w słuŜbach publicznych jak i w 
instytucjach o charakterze komercyjnym. Stało się to moŜliwe dzięki w pełni cy-
frowemu systemowi, który zapewnia efektywną, sprawną, bezpieczną, niezawod-
ną i niezakłócona komunikację głosową, transmisję danych oraz wiele oryginal-
nych usług. Standard ten pozwala na sprawne zarządzanie zasobami ludzkimi i 
technicznymi przedsiębiorstw jak i słuŜb ratownictwa oraz porządku i bezpie-
czeństwa publicznego. Standard opracowano do realizacji łączności radiowej nie 
tylko w sytuacji standardowej codziennej pracy, ale przede wszystkim w czasie 
zagroŜenia, klęsk Ŝywiołowych i konieczności mobilizacji wszelkich słuŜb, a 
więc wzmoŜonego ruchu radiowego. To wówczas łączność między słuŜbami i 
koordynacja ich działań jest najwaŜniejsza i nieoceniona. TETRA poprzez bez-
pieczną i odpowiednio zarządzaną łączność zapewnia stały nadzór nad funkcjo-
nowaniem wielu słuŜb, gwarantując wysokim poziom niezawodności działania.  

Zgodnie z wytycznymi Komisji Europejskiej zalecono korzystanie ze stan-
dardu TETRA przez słuŜby podległe ministerstwom spraw wewnętrznych krajów 
członkowskich. 

Właściwe kierunki rozwoju standardu wyznacza TETRA MoU (TETRA Me-
morandum of Understanding), które powstało w listopadzie 1994 r. TETRA MoU 
zrzesza ponad 100 organizacji z całego świata, które są zainteresowane rozwojem 
systemu, w tym: producentów, operatorów, uŜytkowników sieci, instytucje na-
ukowe, homologacyjne i administracje państwowe.  

Opracowano dwa wydania standardu TETRA. Pierwsze wydanie standardu 
uzyskało akceptację wszystkich administracji europejskich i zostało równieŜ po-
zytywnie przyjęte przez wiele innych krajów. Dzięki temu urządzenia pracujące 
zgodnie z tym standardem mogą być instalowane praktycznie na całym świecie, z 
wyłączeniem Ameryki Północnej. Drugie wydanie opracowano w celu zwiększe-
nia szybkości danych, transmitowanych w systemie, aby zbliŜyć osiągi systemu 
TETRA do osiągów systemów komórkowych trzeciej generacji. Ostateczna wer-
sja systemu powinna być opublikowana do końca bieŜącego roku. 

Pierwszy pilotaŜowy system, zgodny ze standardem TETRA został zainsta-
lowany i uruchomiony przez firmę Motorola w listopadzie 1996 r. na wyspie Jer-
sey. Od tego czasu do dnia dzisiejszego zainstalowano ponad sześćset systemów. 
Dwa ostatnie lata przyniosły gwałtowny wzrost inwestycji i liczby podpisywa-
nych kontraktów. Jest to wynikiem znaczącego postępu we wdraŜaniu standardu, 
większej oferty urządzeń, zwiększenia zakresu interoperacyjności urządzeń, ale 
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takŜe wynikiem pojawienia się licznych zagroŜeń, o niespotykanej dotąd skali. 

3. ARCHITEKTURA SYSTEMU TETRA  

Struktura systemu TETRA jest elastyczna i moŜe być odpowiednio kształto-
wana w zaleŜności od potrzeb uŜytkowników tego systemu. Dotyczy to zarówno 
elementów systemu, jak i ich liczby. Jedną z naczelnych zalet systemu jest moŜ-
liwość utworzenia wielu sieci wirtualnych (logicznych) na bazie jednej infrastruk-
tury techniczno-telekomunikacyjnej. UŜytkownicy, choć korzystają z jednego 
systemu, są podzieleni logicznie na grupy (rys. 2). O uprawnieniach do nawiązy-
wania łączności pomiędzy poszczególnymi uŜytkownikami w grupie jak i między 
grupami decyduje administrator systemu lub uprawniony dyspozytor. Takie roz-
wiązanie umoŜliwia wielu słuŜbom realizować niezaleŜnie od siebie łączność 
poprzez wspólne urządzenia sieciowe i zasoby radiowe. Dostępność usług jest 
oczywiście uzaleŜniona od wolnych zasobów systemowych. 
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Rys. 2. Przykładowy logiczny podział uŜytkowników systemu TETRA 

 
Sposób podziału uŜytkowników, dostępne dla nich usługi oraz moŜliwość re-

alizacji połączeń z innymi uŜytkownikami mogą być zmieniane przez administra-
tora systemu w dowolnej chwili w zaleŜności od aktualnych potrzeb. 

W skład typowego systemu TETRA wchodzą (rys. 3): 
� węzły sterujące SCN (Switching Control Node), 
� stacje bazowe BS (Base Station), 
� zdalne stanowiska liniowe dyspozytorów RLS (Remote Line Station), 
� stanowiska administratorów sieci NMS (Network Management Station), 
� zewnętrzne stanowiska zarządzania siecią ENMS (External Network 

Management Station), 
� terminale ruchome MS (Mobile Station), 
� punkty styku (Gateway) z sieciami LAN/WAN, PSTN, ISDN, Internet, 

GSM, PDN, PEI oraz innymi sieciami systemu TETRA itd. 

JeŜeli funkcjonalność tego nie wymaga to nie wszystkie elementy systemu 
TETRA muszą być zainstalowane. Oznacza to, Ŝe najprostszy system moŜe być 
złoŜony ze stacji bazowej oraz terminali. Tym samym moŜe być on znacznie tań-
szy i atrakcyjniejszy dla operatorów prowadzących działalność o charakterze 
lokalnym. Większa liczba stacji bazowych wymaga rozbudowy infrastruktury. 

W standardzie TETRA nie zdefiniowano funkcjonalności poszczególnych 
urządzeń a jedynie kilka interfejsów pomiędzy podstawowymi elementami. Ar-
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chitektura i funkcjonalność urządzeń uzaleŜniona jest od rozwiązań stosowanych 
przez poszczególnych producentów. Nie jest raczej moŜliwe stosowanie urządzeń 
infrastruktury TETRA od wielu producentów. MoŜliwość współpracy jest gwa-
rantowana jedynie przy zachowaniu wymagań zdefiniowanych przez ETSI dla 
kilku określonych interfejsów pomiędzy urządzeniami (rys. 3): 

� interfejs radiowy AI (Air Interface), 
� interfejs ISI (Inter System Interface) między sieciami TETRA, 
� interfejs PEI (Peripheral Equipment Interface) między terminalem ra-

diowym, a urządzeniem końcowym transmisji danych, 
� interfejs LSI (Line Station Interface) między terminalem przewodowym, 

a stanowiskiem dyspozytorskim, 
� interfejs do sieci zarządzania NMI (Network Management Interface), 
� interfejsy zewnętrzne do systemów PABX, PSTN, ISDN, PSDN. 
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Rys. 3. Architektura i interfejsy systemu TETRA [5] 

Rozwiązanie to pozostawiło znaczną swobodę producentom przy opracowy-
waniu infrastruktury i wymoga badania urządzeń pod względem ich interopera-
cyjności z urządzeniami innych producentów dla wyspecyfikowanych interfej-
sów. Dowodem na interoperacyjność urządzeń jest certyfikat TETRA IOP (Inter-
operability Certificate), wydawany przez TETRA MoU. Urządzenie otrzymuje 
taki certyfikat wyłącznie, gdy uzyska pozytywny wynik dla jednego, kilku lub 
wszystkich testów TIP (TETRA Interoperability Profile) wykonanych z urządze-
niem innego producenta. Procedury testowe są określone w standardach ETSI. 

Dobór rozwiązań i urządzeń infrastruktury oraz terminali jest niezmiernie 
istotny. Warunkuje on rozmiar sieci, jej pojemność, liczbę obsługiwanych uŜyt-
kowników i moŜliwości dalszej rozbudowy. Błędna decyzja moŜe znacząco 
zwiększyć koszty inwestycji, szczególne przy rozbudowie sieci.  

Węzły sterujące SCN obsługują zarówno transmisję głosu, jak i danych, ko-
rzystając przy tym z bazy danych o abonentach, ich uprawnieniach oraz przyna-
leŜności do grup. Cechuje je nadmiarowość, kluczowych dla funkcjonowania 
systemu telekomunikacyjnego, elementów sieci. SCN moŜe sterować pracą okre-
ślonej liczby stacji bazowych (w typowych rozwiązaniach do 8 BS) oraz określo-
ną liczbą modułów nadawczo-odbiorczych w tych stacjach bazowych (np. 64 
kanałami radiowymi we wszystkich sterowanych stacjach). Ograniczenia dotyczą 
równieŜ liczby abonentów (zazwyczaj od kilku do kilkunastu tysięcy), przy czym 
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limity mogą wynikać z wariantu zakupionej przez operatora licencji. Najprostsze 
sieci z jedną BS nie wymagają SCN, poniewaŜ BS posiada swój własny sterow-
nik. Sieci rozległe TETRA zapewniają realizację łączności w obrębie stacji bazo-
wej, nawet gdy zostanie uszkodzony sterownik SCN lub łącze SCN-BS. 

Stacje bazowe są elementami architektury sieci TETRA typu nadawczo-
odbiorczego, zapewniającymi uŜytkownikom systemu bezprzewodową łączność 
na obszarze geograficznym, którego rozmiar jest zaleŜny od warunków propaga-
cyjnych, parametrów i sposobu zamontowania urządzeń (np. anten). Pomimo, Ŝe 
w systemie TETRA moŜna realizować łączność nawet w odległości 60 km od 
stacji bazowej, to w przypadku planowania łączności w duŜych miastach lub 
miejscach o urozmaiconej rzeźbie terenu nie naleŜy liczyć na takie osiągi systemu 
i planować więcej stacji bazowych TETRA. Szczególnie, gdy planuje się dostęp-
ność usług dla ponad 90% miejsc w duŜym mieście. Nadajniki stacji bazowych 
generują sygnały radiowe o mocy do 40W, przy czym moc maksymalna BS zale-
Ŝy od jej klasy (zdefiniowano 10 klas). MoŜliwa jest regulacja mocy od 0,6 W do 
mocy maksymalnej. W sieci TETRA stacje bazowe są połączone z SCN przewo-
dowymi lub bezprzewodowymi łączami stałymi E1, T1 lub n×64 kb/s.  

Szczególnie interesujące są mobilne stacje bazowe mBS (mobile Base Sta-
tion), czyli samochód cięŜarowy z agregatem prądotwórczym i zamontowaną 
stacją bazową z zewnętrzną anteną. Mobilne stacje bazowe umoŜliwiają realizacje 
doraźnej łączności w sytuacjach klęsk Ŝywiołowych, ataków terrorystycznych, 
gdy miejsca występowania tych zdarzeń leŜą poza zasięgiem sieci TETRA lub, 
gdy stacje bazowe zostały uszkodzone. Choć w systemie TETRA przewidziano 
moŜliwość łączności w trybie bezpośrednim między terminalami bez pośrednic-
twa stacji bazowej, to funkcjonalność ta moŜe okazać się niewystarczająca do 
komunikacji wielu licznych grup na rozległym obszarze. W takim przypadku 
tylko mobilna stacja zapewni pełny zakres usług systemu TETRA. Kompleksowe 
badania przydatności mBTS przeprowadziła niemiecka policja graniczna w 
Akwizgranie w 2003 roku [4]. Rezultaty były na tyle obiecujące, Ŝe obecnie mo-
bilne stacja bazowe są dostępne w ofercie wielu producentów. Stacje mBTS to 
równieŜ doskonałe rozwiązanie do łączności podczas ćwiczeń wojska, słuŜb ra-
towniczych i zarządzania sytuacjami kryzysowymi. 

NaleŜy pamiętać, Ŝe zakres usług świadczonych w sieciach TETRA zaleŜy 
od funkcjonalności infrastruktury i terminali. Obecnie jeszcze wiele terminali jak 
i urządzeń infrastruktury sieci nie umoŜliwia realizacji wszystkich usług zdefi-
niowanych dla systemu TETRA. Terminale TETRA przewyŜszają funkcjonalno-
ścią i wytrzymałością telefony komórkowe. Radiotelefony są bardziej odporne na 
wstrząsy, zalanie wodą, upadki, wibracje i prace w nietypowych warunkach śro-
dowiskowych. 

Zdefiniowano dla systemu TETRA 8 klasy terminali ruchowych, w tym 4 
podstawowe o dopuszczalnych maksymalnych mocach nadajników odpowiednio 
1 W i 3 W dla terminali doręcznych oraz 3W ,10W i 30 W dla terminali przewoź-
nych. Moc terminala jest regulowana od 15 dBm do mocy maksymalnej z kro-
kiem 5 dB. Terminale mogą być wyposaŜone w odbiornik GPS, umoŜliwiający 
lokalizację uŜytkownika systemu TETRA oraz wiele innych gadŜetów, które do-
stępne są równieŜ w telefonach komórkowych.  

Stanowiska dyspozytorskie usprawniają realizację zarządzania pracą podle-
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głych uŜytkowników oraz ograniczone administrowanie podległymi grupami 
(dodawanie, usuwanie abonentów oraz modyfikację ich uprawnień). Podstawową 
funkcją jest przyjmowanie zgłoszeń od abonentów systemu TETRA, ale takŜe 
obsługa wywołań spoza systemu, np. z publicznej sieci telefonicznej. 

Zarządzanie siecią (zarówno od strony technicznej jak i operacyjnej) jest re-
alizowane przy uŜyciu specjalistycznych aplikacji na stanowiskach administrato-
rów systemu, zarówno w miejscu ich fizycznej instalacji, jak równieŜ ze zdalnych 
terminali. Systemy zarządzające NMS (Network Management System) zwykle 
wywodzą się ze sprawdzonych rozwiązań opracowanych dla systemów telefonii 
stacjonarnej i komórkowej, jednak przystosowane są do specyfiki i wymagań 
standardu TETRA. Zazwyczaj są to centralne systemy zarządzania o wielu funk-
cjonalnościach. Ewentualne anomalie w funkcjonowaniu systemu są detekowane i 
lokalizowane w czasie rzeczywistym. Dostępne są takŜe narzędzia umoŜliwiające 
analizę i raportowanie stanu pracy zarządzanych elementów systemu oraz ustala-
nie parametrów ich pracy. Czynności te mogą być wykonywane w centrum za-
rządzania siecią lub poprzez centra regionalne (w przypadku rozległych sieci). 
Aplikacje systemowe dostępne są takŜe zdalnie poprzez sieć komórkową bądź 
PSTN. Czynności administracyjne, wykonywanych z konsoli systemu zarządza-
nia lub zdalnie wymagają autoryzacja administratora. Jest ona realizowana wielo-
poziomowo, co oznacza moŜliwość niezaleŜnego definiowania uprawnień dla 
kaŜdego z administratorów, stosownie do uprawnień i kompetencji. Zarządzanie 
elementami sieciowymi moŜe być realizowane poprzez protokół SNMP (Simple 
Network Management Protocol) lub protokół IP.  

Centrum zarządzania moŜe dysponować systemem zintegrowanego sterowa-
nia łącznością ICSS (Integrated Communications Control System), który umoŜli-
wia administratorowi: 

� zarządzanie interfejsem radiowym, 
� dostęp do baz danych, 
� nadzór nad system AVL (Automatic Vehicle Location), 
� nadzór nad systemem APL (Automatic Person Location), 
� moŜliwość łączności z uŜytkownikami innych systemów, 
� nadzór nad terminalami, m.in. ich autoryzację, blokowanie, odbloko-

wywanie, określanie priorytetów, tworzenie grup, obsługę alarmów itd.  

Systemy ICSS umoŜliwiają równieŜ sterowanie systemem typu „one-seat”. 
Oznacza to, Ŝe z jednego miejsca moŜna zarządzać całą rozległą siecią. 

MoŜliwe jest zaimplementowanie w systemach zarządzających serwerów re-
jestracji głosu i danych, co wydaje się opcją szczególnie istotną dla słuŜb ratow-
niczych, porządku i bezpieczeństwa publicznego. Dane w takim serwerze powin-
ny być przechowywane odpowiednio długo, a zapisy powinny być oznaczane 
odpowiednimi i dokładnymi znacznikami czasu. Jednak odtworzenie zapisanych 
informacji moŜe być moŜliwe tylko dla uprawnionych osób. 

Zarządzanie systemem i funkcje bezpieczeństwa wymagają centrum uwie-
rzytelniającego AuC (Authentification Centre) oraz przydziału odpowiednich 
kluczy kodowych. Serwery naleŜące do NMS i połączone z sieciami zewnętrz-
nymi, muszą być takŜe odpowiednio zabezpieczone przed nieuprawnionym do-
stępem oraz atakami hakerskimi typu DoS (Denial of Service) lub innymi. 
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4. INTERFEJS RADIOWY SYSTEMU TETRA  

DuŜe zasięgi łączności w systemie TETRA uzyskuje się dzięki pracy w pa-
śmie częstotliwości 400 MHz. Rozdzielono zakresy częstotliwości dla łączności 
słuŜb rządowych, organów bezpieczeństwa i porządku publicznego PSS (380-400 
MHz) oraz pasma częstotliwości dla systemów publicznych i komercyjnych (410-
430 MHz)(rys. 4). W przyszłości planuje się równieŜ uŜytkowanie zakresów czę-
stotliwości: 450-470 oraz 870-876 i 915-921 MHz. Wskazanie tych zakresów nie 
oznacza, Ŝe w mogą w nich pracować wyłącznie systemy w standardzie TETRA. 
Jest to uzaleŜnione od przyjętych w danym kraju ustaleń. W tablicy przeznaczeń 
częstotliwości definiuje się słuŜbę lub słuŜby, które mogą uŜytkować dany zakres 
częstotliwości, a nie typ systemu radiowego. W Polsce tylko część tego z tych 
zakresów częstotliwości przeznaczono dla systemu TETRA. 

Łączność dwukierunkowa w systemie TETRA odbywa się z zastosowaniem 
dupleksu częstotliwości, czyli przy wykorzystaniu dwóch niezaleŜnych kanałów 
radiowych, z których kaŜdy zapewnia łączność w jednym z kierunków. W paśmie 
400 MHz odstęp między tymi kanałami (odstęp dupleksowy) wynosi 10 MHz. 
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Rys. 4. Podstawowe pasma częstotliwości pracy systemu TETRA 

Transmisja w kaŜdym z kierunków jest realizowana w 25 kHz kanałach z za-
stosowaniem techniki zwielokrotnienia dostępu częstotliwościowego FDMA i 
czasowego TDMA. W kaŜdym kanale radiowym ściśle zdefiniowano strukturę 
ramkową i wydzielono cztery zwielokrotnione czasowo kanały fizyczne. Podsta-
wową jednostką jest szczelina czasowa. Szczelina trwa 14,166 ms (85/6 ms) i 
umoŜliwia przesłanie 510 bitów z szybkością 36 kb/s. Dane uŜytkownika po ko-
dowaniu kanałowym stanowią tylko część przesyłanej informacji, dlatego szyb-
kość transmisji danych uŜytkownika nie przekracza 28,8 kb/s. UŜytkownik, któ-
remu na czas łączności przydzielana jest tylko jedna szczelina czasowa, dysponu-
je ¼ tej przepływności, czyli do 7,2 kb/s. Zastosowanie kodowania kanałowego 
ogranicza transmisję danych uŜytkownika do 2,4 kb/s lub 4,8 kb/s. 

W standardzie TETRA do transmisji danych w kanale radiowym zastosowa-
no kwadraturową róŜnicowa modulację PSK z przesunięciami fazy co jeden od-
stęp modulacji, czyli modulację π/4-DQPSK. O zmianie stanu fazy o ±π/4 lub 
±3π/4 decyduje wartość dwóch kolejnych bitów sygnału informacyjnego tzw. 
dibity. Modulacja nie ma stałej obwiedni, jednak wahania amplitudy sygnału są 
umiarkowane - amplituda nigdy nie jest równa zeru.  

Przydział określonych funkcji kanałom fizycznym (szczelinom o określo-
nych numerach) w kaŜdym z kanałów radiowych oraz nadzorowanie i zarządzanie 
pracą systemu wymagało zdefiniowania odpowiedniej struktury czasowej. Cztery 
szczeliny czasowe tworzą ramkę TDMA (56,67 ms). 18-cie ramek TDMA tworzy 
multiramkę (ok.1,02 s), z których pierwsze 17 ramek przeznaczonych jest do 
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transportu danych uŜytkownika natomiast 18-sta ramka słuŜy do niezaleŜnego 
sterowania i nadzorowania kaŜdego z kanałów fizycznych. 60 multiramek stano-
wi z kolei jedną hiperramkę o czasie trwania 61,2 sekundy. Sposób tworzenia 
hiperramki przedstawiono na rysunku 5. 
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Rys. 4. Struktura ramek w systemie TETRA 

5. ORGANIZACJA KANAŁÓW LOGICZNYCH  

Realizacji funkcji trankingu w systemie TETRA moŜliwa jest tylko poprzez 
wydzielenie jednego kanału fizycznego w stacji bazowej do realizacji głównego 
kanału sygnalizacyjnego MCCH (Main Control Channel). MCCH słuŜy do ob-
sługi zgłoszeń i przywołań abonentów oraz realizacji niektórych procedur i usług 
(np. transmisji statusów lub SDS). W przypadku duŜej liczby kanałów w stacji 
bazowej lub realizacji usług, które wymagają większej przepływności kanału 
sterującego, standard TETRA umoŜliwia wydzielenie od jednego do trzech do-
datkowych kanałów sygnalizacyjnych SCCH (Secondary Control Channel). Spo-
sób organizacji kanałów w stacji bazowej przedstawiono na rys 5.  
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Rys. 5. Struktura organizacji w stacji bazowej TETRA 

 
JeŜeli operator dysponuje jednym kanałem radiowym, to stacja bazowa ma 

wydzielony jeden kanał MCCH i trzy kanały robocze. MoŜliwa jest wówczas 
jednoczesna i niezaleŜna łączność trzech grup uŜytkowników. Gdy w systemie 
będzie zdefiniowanych więcej grup uŜytkowników, to następne grupy będą mogły 
korzystać z łączności dopiero po zwolnieniu kanału roboczego przez inną grupę. 
System poprzez kanał sygnalizacyjny jest powiadamiany o kolejnych wywoła-
niach, jednak sposób i czas ich realizacji jest uzaleŜniony od uprawnień nadanych 
uŜytkownikom przez administratora oraz od priorytetu wywołania. Dostęp do 
realizacji usług jest dwuetapowy. Pierwszy z etapów wymaga, aby terminal za 
pomocą rywalizacyjnego protokołu ALOHA uzyskał dostęp do kanału MCCH, w 
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celu wysłania Ŝądanie obsługi i ewentualnego przydziału kanału roboczego w do 
realizacji drugiego etapu – transmisji głosu lub danych. 

W kanały fizyczne są odwzorowywane (mapowane) kanały logiczne. W sys-
temie TETRA zdefiniowano następujące logiczne kanały sterujące: 

� rozsiewczy kanał sterujący BCCH (Broadcast Control Channel), złoŜo-
ny z dwóch podkanałów: BSCH (Broadcast Synchronization Channel) 
oraz BNCH (Broadcast Network Channel), które umoŜliwiają identyfi-
kację sieci i stacji bazowych przez terminal, 

� kanał linearyzacyjny LCH (Linearization Channel), który umoŜliwia 
ustabilizowanie pracy nadajnika stacji bazowej i terminala, 

� kanał sterujący SCH (Signaling Channel), odpowiedzialny za wymianę 
sygnalizacji między terminalem i stacją bazową, 

� kanał przydziału dostępu AACH (Access Assign Chanel), który infor-
muje o przydziale kanału, 

� kanał „kradnący” STCH (Stealing Channel), który w specyficznych sy-
tuacjach jest tworzony kosztem kanału logicznego TCH, np. w przypad-
ku konieczności szybkiego przesłania informacji sygnalizacyjnych dla 
procedury przłączenia połączenia (hand-over).  

Dane uŜytkownika przenoszone są poprzez kanały trafiku TCH, których ro-
dzaj jest uzaleŜniony od typu przenoszonej informacji: 

� TCH/S (Speech Traffic Channel) dla transmisji zakodowanego sygnału 
mowy, 

� TCH/7.2, TCH/4.8, TCH/2.4 dla transmisji danych w trybie połącze-
niowym - odpowiednio do szybkości transmisji wyraŜonej w kb/s. 

W zaleŜności od rodzaju oraz liczby kanałów TCH, przydzielonych abonen-
towi, moŜe on uzyskać szybkości transmisji jak w tabeli 1. 

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

Liczba szczelin czasowych Rodzaj kodowania 
kanałowego 1 2 3 4 
Bez protekcji 7,2 kb/s 14,4 kb/s 21,6 kb/s 28,8 kb/s 

Niska protekcja 4,8 kb/s 9,6 kb/s 14,4 kb/s 19,2 kb/s 
Wysoka protekcja 2,4 kb/s 4,8 kb/s 7,2 kb/s 9,6 kb/s 

6. KODOWANIE I TRANSMISJA GŁOSU  

DuŜą efektywność widmową systemu TETRA uzyskuje się dzięki odpo-
wiedniej technice kompresji mowy ludzkiej, której transmisja naleŜy do podsta-
wowych usług systemu. Do kompresji sygnału uŜywany jest, algorytm ACELP 
(Algebraic Code-book Excited Linear Predictive Coding - ITU G.723.1), który 
idealnie nadaje się do kompresji sygnału mowy. Kodowanie to eliminuje charak-
terystyczne cechy głosu rozmówcy na rzecz zrozumiałości przekazywanej infor-
macji. W tego typu systemach, w odróŜnieniu od telefonii, istotna jest jednak 
bardzo dobra zrozumiałość przesyłanych komunikatów, dlatego dodatkowo koder 
został wyposaŜony w funkcje redukcji szumów oraz tła akustycznego, które wy-
stępuje w otoczeniu rozmówcy. Cecha ta wyróŜnia system TETRA spośród in-
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nych cyfrowych systemów radiowej transmisji mowy ludzkiej. 

W terminalu TETRA analogowy sygnał mowy jest cyfryzowany w 14-
bitowym, liniowym przetworniku A/C. Następnie sygnał cyfrowy o przepływno-
ści 112 kbit/s jest kodowany w koderze ACELP, na wyjściu którego uzyskuje się 
sygnał informacyjny o przepływności 4,56 kb/s. Detekcję i korekcję błędów 
transmisji w kanale radiowym zapewniają informacje nadmiarowe wprowadzane 
przez koder kanałowy. Uzyskane w ten sposób dane są formowane w bloki. W 
multiplekserze z bloków tworzona jest ramka TDMA, która przesyłana jest do 
modulatora. Odbiornik odbiera sygnał wielkiej częstotliwości w kanale radio-
wym. Po detekcji i zamianie na strumień binarny w demultiplekserze wyodręb-
niany jest Ŝądany kanał fizyczny (szczelina czasowa). Po detekcji i korekcji błę-
dów następuje dekodowanie sygnału mowy i zamiana do postaci analogowej. 
Sygnał mowy przetwarzany jest niezaleŜnie dla 30 ms przedziałów czasu. JeŜeli 
liczba zdetekowanych błędów będzie zbyt duŜa, to wokoder nie zezwala na od-
tworzenie abonentowi takiego fragmentu transmisji. 

Wszystkie te etapy przetwarzania sygnału mowy oraz ewentualne transko-
dowanie do formatu wymaganego przez PSTN powodują powstawanie znacznych 
opóźnień (nawet do 300ms), które utrudniają realizację połączeń głosowych. 

7. BEZPIECZEŃSTWO W SYSTEMIE TETRA  

System TETRA oferuje liczne zabezpieczenia, które spełniają wymagania 
wojska, słuŜb specjalnych i bezpieczeństwa publicznego. Zabezpieczenia opra-
cowano na podstawie rozwiązań przyjętych w standardzie telefonii bezprzewo-
dowej DECT oraz wymagań uŜytkowników systemów PMR. 

W standardzie TETRA bezpieczeństwo zapewnia się poprzez: 
� anonimowość abonentów - stosowanie tymczasowych numerów przy-

dzielanych dla grup i indywidualnych uŜytkowników, 
� obustronne uwierzytelnianie abonenta i sieci przed zestawieniem połą-

czenia, 
� szyfrowanie informacji transmitowanych w kanale radiowym i zarzą-

dzanie kluczami kryptograficznymi, 
� szyfrowanie informacji pomiędzy urządzeniami końcowymi (end-to-end 

encryption),  
� moŜliwość stałego i tymczasowego blokowania i odblokowywania ra-

diotelefonów (zablokowanych tymczasowo), w tym: 
o terminali ruchomych na podstawie numerów wyposaŜenia (Termi-

nal Equipment Identity – TEI), 
o abonentów na podstawie numeru ITSI (Individual TETRA Subscri-

ber Identity), 
o zarówno terminal jak i abonenta na podstawie TEI i ITSI. 

W systemie TETRA zdefiniowano trzy klasy zabezpieczenia transmisji w 
kanale radiowym: 

� klasę 1 - Clear Mode, 
� klasę 2 - SCK Mode, 
� klasę 3 - DCK Mode. 

Systemy klasy pierwszej nie stosują szyfrowanie informacji przesyłanych 
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drogą radiową a jedynie opcjonalnie identyfikację uŜytkowników. Poziom bez-
pieczeństwa transmisji głosu i danych jest większy niŜ dla systemów analogo-
wych, bowiem do podsłuchu konieczne są zaawansowane technicznie urządzenia. 
SłuŜby, które bezwzględnie wymagają szyfrowania transmisji w przypadku połą-
czeń bezpośrednich między terminalami TETRA korzystają z systemów klasy 2, 
w której jest stosowane szyfrowanie za pomocą jednego z 32 statycznych kluczy 
SCK (Static Cipher Key). Połączenia poprzez infrastrukturę systemu TETRA dla 
trzeciej klasy mogą być realizowane bezpiecznej, bo przy uŜyciu kluczy dyna-
micznych. Dobór klucza jest uzaleŜniony od typu świadczonej usługi. Dla połą-
czeń indywidualnych stosuje się klucz DCK, natomiast połączenia grupowe wy-
magają klucza wspólnego dla wszystkich grup CCK oraz indywidualnego klucza 
grupy GCK i MGCK. Klasa trzecia bezwzględnie wymaga identyfikacji abonen-
tów dla właściwego zarządzania przydziałem kluczy szyfrujących. 

Do realizacji szyfrowania i uwierzytelniania niezbędne są odpowiednie algo-
rytmy. Operator moŜe zastosować standardowe algorytmy lub własne algorytmy. 

ETSI powołało grupę SAGE (Security Algorithm Group of Experts), która 
opracowała procedury szyfrowania TEA1 - TEA4, zapewniające współdziałanie 
sieci i terminali róŜnych producentów. Procedury TEA2 i TEA3 są przeznaczone 
wyłącznie dla słuŜb bezpieczeństwa publicznego i ich rozpowszechnianie jest 
ograniczone (np. TEA2 tylko dla słuŜb z państw grupy Schengen). Procedury 
TEA1 i TEA4 (najnowszy) mogą być rozpowszechniane bez ograniczeń. 

Uwierzytelnianie w systemie TETRA jest realizowane zazwyczaj za pomocą 
standardowej procedury TAA1, opracowanej przez ETSI. 

Szyfrowanie między urządzeniami końcowymi wymaga stosowania odpo-
wiednich terminali oraz procedur (np. E1 do E4) lub własnych operatora. 

9. USŁUGI TRANSMISJI GŁOSU I DANYCH  

Systemy w pełni zgodne ze standardem TETRA oferują usługi podstawowe 
(basic services), na które składają się usługi przenoszenia (Bearer Services), tele-
usługi (Teleservices), usługi krótkich wiadomości SDS (Short Data Services), jak 
równieŜ usługi dodatkowe (Supplementary Services) – uzupełniające zestaw usług 
podstawowych. 

Usługi przenoszenia są realizowane w trybie połączeniowym (Circuit Mode) 
z szybkością transmisji od 2,4 kb/s do 7,2 kb/s na kanał fizyczny lub w trybie 
pakietowym zorientowanym połączeniowo lub bezpołączeniowo. Zastosowanie 
wieloszczelinowej techniki transmisji pakietowej MSPD (Multi-Slot Packed Da-
ta) umoŜliwia nawet czterokrotne zwiększenie szybkości transmisji dla abonenta. 

W standardzie TETRA zdefiniowano kilka teleusług: 
� połączenia indywidualne (punkt-punkt) (Individual Call), 
� połączenia grupowe (punkt-wielopunkt) (Group Call), 
� połączenia grupowe z potwierdzeniem (Acknowledged Group Call), 
� połączenia grupowe jednokierunkowe (Broadcast). 

System TETRA przystosowano takŜe do transmisji krótkich wiadomości, w 
tym statusów, które umoŜliwiają przekazanie dwubajtowych informacji. Statusom 
moŜna w terminalu, przypisać określoną funkcję lub komunikat wyświetlany na 
ekranie. Dostępnych jest 65535 statusów, z czego połowa jest zarezerwowana. 
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Transmisję krótkich komunikatów umoŜliwia usługa SDS. Zdefiniowano 4 typy 
wiadomości SDS. Typ pierwszy umoŜliwia transmisję 16 bitów danych uŜytkow-
nika, typ drugi 32 bitów, typ trzeci 64 bitów a typ 4 w jednej wiadomości do 2047 
bitów danych, w tym wiadomości tekstowych w formacie podstawowym (140 B – 
160 znaków ASCI) lub rozszerzonym (256 B – 292 znaki). Tetra umoŜliwia prze-
syłanie krótkich wiadomości do jednego abonenta i do wielu abonentów, jak rów-
nieŜ w warstwie transportowej TL (Transport Layer) wprost od i do urządzeń 
dołączonych do terminali TETRA (SDS-TL).  

Imponująca jest takŜe lista usług dodatkowych, począwszy od tych znanych 
z systemów PMR, telefonii stacjonarnej i komórkowej (np. identyfikacja numeru, 
przekierowania rozmów itd.), a skończywszy na usługach, które nie mają swoich 
odpowiedników w innych systemach telekomunikacyjnych.  

Do grupy nowych blisko 30 usług dodatkowych naleŜą między innymi: 
� usługi podstawowe, które są związane są przede wszystkim specyficz-

nymi funkcjami systemu TETRA jak np: 
o wywołanie autoryzowane przez dyspozytora przed jego zrealizo-

waniem (Call Authorized by Dispatcher), 
o wybór obszaru działania dla uŜytkowników (Area Selection), 
o priorytety dostępu na wypadek przeciąŜenia kanału dostępowego 

(Access Priority), 
o połączenia priorytetowe (Priority Call), 
o połączenie priorytetowe z wywłaszczeniem trwającego połączenia 

(Pre-emptive Priority Call) w przypadku braku wolnych kanałów 
(połączenie o priorytecie wyŜszym rozłącza połączenie o prioryte-
cie niŜszym dla wykorzystania zasobów radiowych), 

o dyskretne odsłuchiwanie (Discrete listening) prowadzonych roz-
mów przez uprawnionych uŜytkowników bez powiadamiania uŜyt-
kownika, 

o odsłuchiwanie otoczenia (Ambience Listening) za pomocą zdalnie 
aktywowanego terminalu (bez informowania abonenta), 

o dynamiczny przydział i zmiana numeru grupy (Dynamic Group 
Number Assignment), 

o połączenia alarmowe, 
� usługi dodatkowe opcjonalne, które są związane są przede wszystkim 

specyficznymi funkcjami systemu TETRA jak np:  
o identyfikacja abonenta (CLIP, CLIR, COLP, COLR), 
o przenoszenie wywołania (CFU, CFB, CFNR),  
o zawiadomienie o wywołaniu,  
o realizacja połączeń oczekujących oraz wiele innych usług. 

9. TRYBY KOMUNIKACJI W SYSTEMIE TETRA  

W systemie TETRA zdefiniowano dwa podstawowe tryby transmisji, do któ-
rych zalicza się tryb głos i dane V+D (Voice+Data), tryb zoptymalizowanej łącz-
ności w trybie komutacji pakietów PDO (Packet Data Optimised) oraz specjalny 
tryb łączności bezpośredniej DMO (Direct Mode Operation). 

Transmisja w trybie V+D umoŜliwia przesyłane danych i głosu zarówno z 
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wykorzystaniem infrastruktury jak i przy bezpośredniej łączności między termi-
nalami (DMO). W trybie V+D mogą być jednocześnie realizowane róŜne usługi z 
wykorzystaniem kilku szczelin czasowych w tym samym kanale radiowym (np. 
komunikacja głosowa i przesyłanie SDS), transmisja wieloszczelinowa dla jednej 
usługi lub szybkie przełączania między szczelinami w celu realizacji łączności 
dwukierunkowej. Te właściwości sprawiają, iŜ moŜliwe jest zestawianie połączeń 
dupleksowych (tylko dla połączeń indywidualnych) jak i póldupleksowych przy 
połączeniach grupowych. Realizacja połączeń półdupleksowych zwiększa efek-
tywność wykorzystanie zasobów radiowych, gdyŜ stacja bazowa przydziela tylko 
jeden kanał fizyczny dla kaŜdego kierunków transmisji niezaleŜnie od liczby 
członków grupy. Realizuje się to poprzez specjalną funkcję terminalu, która 
umoŜliwia nadawanie albo odbiór informacji. SłuŜy do tego przełącznik PTT 
(Push To Talk), którym abonent decyduje czy nadaje, czy teŜ odbiera informację. 
Czas połączenia jest limitowany przez system i z reguły wynosi jedną minutę. W 
trybie dupleks czas nie jest ograniczony, ale operator moŜe określić limit czasu 
(np. kilka minut). MoŜliwość realizacji połączeń dupleksowych zaleŜy równieŜ od 
funkcjonalności terminalu.  

Tryb PDO jest dedykowany wyłącznie do przesyłania danych. O ile w niŜ-
szych warstwach (np. w warstwie dostępu do medium MAC) nie ma Ŝadnych 
róŜnic z V+D, to dla wyŜszych warstw są one juŜ znaczące. MoŜliwe są dwa ro-
dzaje transmisji pakietowej: zorientowane połączeniowo oraz bezpołączeniowo.  

Tryb transmisji pakietowej zorientowany połączeniowo wymaga wcześniej-
szego zestawienia połączenia typu punkt-punkt z zastosowaniem protokołu 
CONS (Connected Oriented Network Service), aby moŜliwa była transmisja po-
przez wirtualne łącza VC (Virtual Call) lub stałe łączy wirtualne PVC (Perma-
nent Virtual Call).  

Tryb pakietowy zorientowany bezpołączeniowo nie wymaga wcześniejszego 
zestawienia połączenia. Stosowane w tym trybie protokoły S-CLNP (Specific 
Connectionless Network Protocol) i SNDCP (SubNetwork Dependent Convergen-
ce Protocol), które zapewniają transmisję danych punkt-punkt, punkt-wiele punk-
tów oraz multicast.  

System TETRA umoŜliwia ponadto w sytuacji przebywania uŜytkowników 
poza zasięgiem sieci, awarii stacji bazowej lub przeciąŜenia sieci realizację 
transmisji głosu oraz danych bez udziału infrastruktury sieci. Tryb DMO jest bar-
dzo uŜyteczny, ale posiada pewne ograniczenia, jak np. moŜliwość: 

� przesyłania danych tylko w pojedynczej szczelinie lub jako SDS, 
� realizacji połączeń głosowych tylko w trybie półdupleks, 
� ograniczonej transmisji głosu i danych.  

Zdefiniowano 8 róŜnych scenariuszy pracy urządzeń w trybie bezpośrednim. 
W przypadku połączenia indywidualnego terminal nadający (TX) znajduje się w 
stanie „master”, zaś odbierający (RX) w stanie „slave”. Transmisja odbywa się w 
dwóch szczelinach czasowych w jednym kanale radiowym. Pozostałe szczeliny 
czasowe w ramce TDMA mogą być uŜyte do realizacji innego połączenia. MoŜ-
liwa jest równieŜ realizacja połączeń grupowych o ile grupa posiada wspólny 
numer identyfikacyjny GTSI (Group TETRA Subscriber Identity) lub   grupę 
„otwartych” numerów do nawiązywania połączeń z wszystkimi uŜytkownikami. 

Terminal w trybie DMO moŜe prowadzić połączenie z podwójną obserwacją, 
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gdy terminal znajduje się w zasięgu stacji bazowej. Wówczas uŜytkownik moŜe 
otrzymać informację o wywołaniu dla trybu rankingowego z sieci TETRA. 

Transmisja moŜe odbywać się takŜe z udziałem przekaźników oraz bram w 
postaci innych terminali dostosowanych do pełnienia tych funkcji. Połączenia 
mogą być realizowane równieŜ w trybie zarządzanym poprzez terminal autoryzu-
jący, połączonym z systemem, albo poprzez odpowiednia bramę. Przy czym czas 
waŜności autoryzacji jest limitowany. 

Usługi dostępne w trybie DMO zastępują usługi dodatkowe i są to np.: 
� spóźnione zgłoszenie (Late Entry) – dołączenie uŜytkownika do reali-

zowanego połączenia grupowego, gdy uŜytkownik jest jej członkiem, 
� identyfikacja strony nadającej (Talking Party Identification) na podsta-

wie numeru ITSI lub blokada tej identyfikacji, 
� obsługa połączeń w niebezpieczeństwie (Emergency Call) - połączenie 

takie mogą wykorzystywać tryb DMO, o ile abonent jest poza zasięgiem 
systemu oraz umoŜliwia wywłaszczenie połączenia w celu obsługi połą-
czenia alarmowego. 

10. TETRA – WYDANIE 2 

Choć wdraŜanie systemów nie następowało szybko, to jednak twórcy stan-
dardu TETRA w 1999 roku postanowili opracować drugą edycję standardu -
TETRA Release 2 [7]. 

Prace rozpoczęto od analizy oczekiwań członków EPT (ETSI Project 
TETRA) oraz TETRA MoU. Opracowane wyniki zamieszczono w raportach tech-
nicznych ETSI. Na ostateczny kształt specyfikacji potrzeb uŜytkownika URS 
(User Requirement Specification) mieli wpływ takŜe dostawcy urządzeń, operato-
rzy systemów oraz uŜytkownicy końcowi. 

Prace standaryzacyjne podzielono na pięć zagadnień, które dotyczyły m.in.: 
� szybkiej transmisja danych HSD (High Speed Data), 
� kodowania mowy, 
� udoskonalenia interfejsu radiowego, 
� współpracy z innymi sieciami oraz roamingu, 
� modułu identyfikacji uŜytkownika SIM (Subscriber Identity Module). 

Standard ukończono juŜ pod względem merytorycznym i obecnie trwają 
konsultacje nad ostateczną wersją standardu. Przewiduje się, Ŝe standard TETRA 
Release 2 ukaŜe się pod koniec 2005 roku. 

W trakcie prac standaryzacyjnych, powstały dwie koncepcje zwiększenia 
szybkości transmisji w systemie TETRA: 

� TAPS (TETRA Advanced Packet Service) – zaawansowana transmisja 
pakietowa w systemie TETRA oraz 

� TEDS (TETRA Enhanced Data Service) – ulepszona transmisja danych 
w systemie TETRA. 

TAPS opracowywano dla operatorów o duŜych wymaganiach transmisyj-
nych, którzy zdecydują się na budowę nowej infrastruktury sieciowej i wymianę 
terminali. TAPS bazuje na technikach GPRS oraz EDGE i podobnie jak w GSM 
wymaga zbudowania równoległej sieci transmisyjnej. Oznacza to, Ŝe na danym 
terenie funkcjonowałyby równolegle zarówno sieci TETRA 1, jak i TETRA 2. W 
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TAPS przyjęto szerokość kanału radiowego jako 200kHz, jednak będzie nie-
zmiernie trudno przez następne lata pozyskać dla systemów TETRA kanały o tej 
szerokości. Pomimo, Ŝe prace TAPS zostały prawie ukończono, to zostały one 
wstrzymane.  

Od 2002 roku rozwijano i tworzono alternatywną koncepcję szybkiej trans-
misji TEDS. Podstawową zaletą TEDS jest kompatybilność wsteczna w stosunku 
do pierwszej edycji standardu. Była ona wymogiem postawionym przy jej two-
rzeniu, co równieŜ znacząco wpłynie na obniŜenie kosztów wdroŜenia takiej 
transmisji w juŜ istniejących sieciach. Kompatybilność osiągnięto poprzez wyko-
rzystanie rozwiązań przyjętych w TETRA V+D. Szerokości kanałów w TEDS są 
zmienne i mogą wynosić 25, 50, 100 i 150 kHz. Zastosowano do transmisji  mo-
dulację QAM (Quadrature Amplitude Modulation) w odmianach: 64QAM, 
16QAM oraz 4QAM. Dobór rodzaju modulacji odbywa się w zaleŜności od wa-
runków transmisji radiowej. Modulacja 4QAM wykorzystywana jest w obszarach 
bliskich granicy zasięgu systemu, 16QAM dla średnich wartości prędkości trans-
misji, a 64QAM dla maksymalnych szybkości w niewielkich odległościach od 
BS. W przypadku kanału 25 kHz stosowane będzie równieŜ modulacja π/8-
D8PSK w kanałach roboczych i π/4-DQPSK w kanale sterującym.  

TEDS umoŜliwi uzyskanie szybkości transmisji od 54 kb/s dla kanału o sze-
rokości 25 kHz do 691 kb/s w kanałach o szerokości 150 kHz. Szerokość kanału 
będzie zaleŜeć od liczby uŜytkowników oraz ich zapotrzebowania na pasmo 
transmisyjne. Takie elastyczne podejście do zasobów będzie korzystne zarówno 
dla uŜytkowników standardu, jak i dla operatora systemu. Kanały będą rozpo-
znawane przy uŜyciu sygnału pilota. Przyjęto równieŜ PCCC (Parallel Concate-
nated Convolutional Coding) jako sposób kodowania kanałowego dla TEDS. 

W celu realizacji usług multimedialnych stworzono dodatkową (opcjonalną) 
warstwę MEX (usytuowaną nad SNDCP), która będzie mogła obsłuŜyć do ośmiu 
aplikacji multimedialnych oraz umoŜliwi negocjację parametrów QoS (Quality of 
Sernice). Wynegocjowane parametry będą mogły zmieniać się w czasie sesji.  

W standardzie TETRA 2 zostanie wprowadzonych więcej udoskonaleń doty-
czących m.in. współpracy z innymi systemami (GSM, UMTS oraz GPRS), obsłu-
gi roamingu między sieciami TETRA, lokalizacji osób i pojazdów, implemento-
wanych wokoderów, zapewnienia bezpieczeństwa i poufności przesyłanych da-
nych o połoŜeniu abonenta. W tym celu został stworzony specjalny protokół LIP 
(Location Information Protocol). W standardzie TETRA 2 przewidziano takŜe 
ewolucję kart identyfikujących abonentów od SIM do USIM. 

11. TETRA W TRANSPORCIE PUBLICZNYM 

Cechy i funkcjonalność systemu TETRA sprawiają, Ŝe system ten moŜe być 
z powodzeniem uŜytkowany nie tylko przez słuŜby bezpieczeństwa publicznego, 
ale równieŜ przez instytucje samorządowe, słuŜby komunalne, przedsiębiorstwa 
transportowe i komunikacyjne. System TETRA umoŜliwia usprawnienie i opty-
malizację zarządzania infrastrukturą, ruchem ulicznym, flotą pojazdów a takŜe 
świadczenie usług informacyjnych dla obywateli, w tym np. pasaŜerów środków 
komunikacji publicznej. Oczywiście realizacja tych celów wymaga oprócz syste-
mu TETRA równieŜ instalacji innych systemów i urządzeń teleinformatycznych, 
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które będą współpracowały z zarządzanymi i nadzorowanymi urządzeniami np. 
systemami pokładowymi pojazdów (autobusów, tramwajów lub metra), sygnali-
zacją świetlną, systemami informacyjnymi i ostrzegawczymi. Niezbędna jest or-
ganizacja odpowiedniego centrum zarządzania z systemem automatycznej lokali-
zacji pojazdów AVL, ale równieŜ określenie zasad współpracy i partycypacji 
poszczególnych instytucji w kosztach budowy i eksploatacji systemu. 

Poprzez centrum zarządzania będzie moŜna zbierać informacje dotyczące na-
tęŜenia ruchu ulicznego, kontrolować kursowanie pojazdów komunikacji publicz-
nej a nawet liczbę przewoŜonych osób na poszczególnych trasach. Wyniki prze-
prowadzonych analiz powinny w efekcie usprawnić ruch uliczny i kursowanie 
pojazdów komunikacji publicznej, poprzez dobór tras i rozkładów jazdy oraz 
odpowiednie sterowanie sygnalizacją uliczną. W powiązaniu z analizą kosztów 
przewozu pasaŜerów powinny poprawić się wyniki finansowe przedsiębiorstw 
komunikacyjnych. Wzrost zadowolenia pasaŜerów ze świadczonych usług moŜna 
osiągnąć równieŜ poprzez udostępnienie w pojazdach i na przystankach usług 
informacyjnych (np. o czasie przyjazdu pojazdu) oraz planowania przez pasaŜe-
rów podróŜy z uwzględnieniem rzeczywistego kosztu i czas przejazdu. Poprzez 
sterowanie urządzeniami pokładowymi (aparaturą audio-wideo, tablicami infor-
macyjnymi) będzie moŜna zaoferować ulepszone lub nowe usługi dla reklamo-
dawców np. prezentację określonych reklam w określonym czasie i miejscu. 

Usprawnienie funkcjonowania i ograniczenie kosztów moŜliwe jest takŜe 
poprzez monitorowanie parametrów pracy pojazdów (zuŜycia paliwa, stanu pali-
wa w zbiorniku, postojach pojazdu itp.), nadzorowanie poprawności pracy urzą-
dzeń w pojeździe i wykrywanie uszkodzeń z opcją powiadamiania serwisu.  

Nieocenione korzyści moŜe zapewnić funkcja sterowania sygnalizacją i pla-
nowej lub chwilowej reorganizacji tras przejazdów pojazdów podczas zmian or-
ganizacji ruchu ulicznego, które są skutkiem katastrof lub sytuacji nadzwyczaj-
nych, w tym np. wizyt waŜnych osobistości. 

System TETRA zwiększy równieŜ poziom bezpieczeństwa kierowców i pa-
saŜerów, poniewaŜ umoŜliwi realizacje łączności, równieŜ alarmowej. MoŜliwa 
jest organizacja w pojazdach infolinii i połączeń alarmowych dla pasaŜerów. 

TETRĘ z powodzeniem moŜna zastosować do nadzorowania w pełni auto-
matycznych środków komunikacji miejskiej. Od 2003 roku metro North East Line 
w Singapurze jest sterowane i nadzorowane wyłącznie poprzez system TETRA.  

12. TETRA W POLSCE 

Zainstalowane w Polsce system TETRA odwzorowują światowe tendencje 
pod względem sektorów, w których zostały one zastosowane. Dotychczasowe 
systemy zainstalowano na potrzeby Policji i przedsiębiorstw komunikacji miej-
skiej. Jednak skala wdroŜeń w Polsce znacząco odbiega od inwestycji w Europie.  

W pełni funkcjonalne systemy System TETRA działają w Polsce od 2001 w 
czterech komendach Policji, z których największy pracuje w Komendzie Stołecz-
nej Policji a pozostałe w Wojewódzkich Komendach w Krakowie, Łodzi i Szcze-
cinie. Systemy te są zintegrowane ze Stanowiskami Wspomagania Dowodzenia 
(SWD), umoŜliwiając m.in. zbieranie i przetwarzanie danych o radiowozach i 
patrolach, lokalizację pojazdów w oparciu o GPS, szyfrowaną łączność z poli-
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cjantami oraz dostęp do baz danych (np. KSIP, CBD PESEL, CEPiK). 
Systemy TETRA z powodzeniem sprawdzają się w zastosowaniach cywil-

nych m.in. w Gdańsku i Wrocławiu. Zwiększa się liczba uŜytkowników i wpro-
wadzane są nowe usługi (np. telemetria, telesterowanie). Podejmowane są liczne 
testy dla sprawdzenia realizowalności niektórych usług w poszczególnych sie-
ciach. PoniewaŜ budowa oraz plany rozwoju sieci we Wrocławiu i Gdańsku są 
tematem kolejnych artykułów, dlatego po szczegóły zapraszam do ich lektury. 

Umowa offsetowa związana z zakupem samolotów wielozadaniowych F-16 
prawdopodobnie przyczyni się do budowy w Polsce ogólnokrajowego systemu w 
standardzie TETRA. Do budowy tego systemu powołane zostało konsorcjum 
TETRA System Polska S.A., załoŜone przez Motorolę, Prokom, ComputerLand i 
Exatel (dawniej Tel-Energo). Z łączności systemu docelowo będzie korzystać 
około 140 tysięcy uŜytkowników. Obsługę generowanego przez nich ruchu ma 
zapewnić: ponad tysiąc stacji bazowych, około 400 lokalnych centrów operator-
skich oraz 2 główne centrale krajowe. Budowa sieci potrwa około 3 i pół roku. 
Jednak pomimo zakończenia etapu uzgadniania modelu biznesowego oraz wyma-
gań technicznych i funkcjonalnych nie podpisano jeszcze umowy na jej realizację. 

Na skutek uwalnianych sukcesywnie przez wojsko zasobów radiowych, Pre-
zes URTiP zaprosił w 2003 roku operatorów do składania ofert na rezerwację 
kanałów radiowych z przeznaczeniem dla systemów TETRA ogólnokrajowych, 
regionalnych i lokalnych. W kwietniu 2004 r. Prezes URTiP wydał w trybie bez-
przetargowym decyzję w sprawie rezerwacji częstotliwości dla sieci radiokomu-
nikacyjnych w standardzie TETRA dla następujących spółek: 

� METRO-BIP Sp. z o.o. w Gdańsku – 12 kanałów na obszar Warszawy, 
� MPK Sp. z o.o. we Wrocławiu – 8 kanałów na obszar Wrocławia,  
� INOVA Centrum Innowacji Technicznych Sp. z o.o.– 8 kanałów na ob-

szarze Polkowic, Legnicy, Lubina i Głogowa,  
� CONSORTIA Sp. z o.o.– 2 kanały na obszarze Warszawy, Krakowa, Ka-

towic i Wrocławia,  
� AKSEL-NET Sp. z o.o.– 7 kanałów na obszarze Warszawy, Poznania, 

Katowic, Gliwic, Krakowa, Wrocławia, Łodzi, Białegostoku i Rzeszowa,  
� ZKM w Gdańsku – 4 kanały na obszar Gdańska. 
Z dwóch podmiotów wnioskujących o rezerwację kanałów na sieci ogólno-

krajowe jeden wycofał wniosek a drugi wystąpił o późniejsze dokonanie rezerwa-
cji. Oznacza to, Ŝe dotychczasowi operatorzy będą mogli rozbudować swoje sieci 
a wkrótce zainstalowane będą równieŜ nowe lokalne systemy. Choć są dostępne 
wolne kanały częstotliwościowe to na budowę ogólnokrajowych sieci TETRA 
(komercyjnej i dla administracji państwowej) będziemy musieli jeszcze trochę 
poczekać. 

13. PODSUMOWANIE 

TETRA jest profesjonalnym systemem łączności radiowej o charakterze 
dyspozytorskim, który zapewnia szybką i efektywną realizację połączeń głoso-
wych a takŜe transmisje danych w trybie komutacji łączy i danych z wysokim 
poziomem bezpieczeństwa. Z tego powodu TETRA moŜe być wykorzystywana 
przez słuŜb bezpieczeństwa i porządku publicznego, ratownictwa oraz inne insty-
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tucje, w tym równieŜ przedsiębiorstwa transportowe.  

System oprócz szybkiego zestawiania połączeń (ok. 300 ms) i oferty licz-
nych usług (równieŜ takich, które nie mają swoich odpowiedników w innych sys-
temach) gwarantuje takŜe ogromną niezawodność. Jest to osiągane poprzez re-
dundancję poszczególnych elementów infrastruktury, ale równieŜ funkcjonalność 
urządzeń. W systemie TETRA stacja bazowa moŜe pracować mimo uszkodzenia 
węzła sterującego SCN lub łącza do tego węzła. Nie jest moŜliwe w systemach 
komórkowych. MoŜliwa jest teŜ bezpośrednia łączność między terminalami, gdy 
nie jest moŜliwa łączność poprzez sieć TETRA. 

W systemie TETRA buduje się na wypadek pracy w sytuacjach krytycznych, 
w tym wzmoŜonej aktywności abonentów, ale pomimo to pozwala on w sytuacji 
przeciąŜenia realizować łączność, dzięki specjalnym funkcjom zarządzania zgło-
szeniami. Niezmiernie przydatne są kolejkowanie i priorytetyzacja wywołań, 
moŜliwość czasowej blokady się dostępu do usług, zmiany czasu połączeń i zry-
wania połączeń w celu realizacji wywołań alarmowych. Dla uŜytkowników 
szczególnie istotna jest moŜliwość realizacji połączeń grupowych dla grup o du-
Ŝej liczbie abonentów zlokalizowanych na rozległych obszarach, dynamiczne 
przegrupowywanie abonentów i dołączanie ich do grup. 

W przypadku modernizacji lub budowy systemu łączności radiowej typu 
PMR lub PAMR naleŜy rozwaŜyć wybór systemu zgodnego ze standardem 
TETRA. Szczególnie instytucje zobowiązane do współpracy ze słuŜbami ratow-
niczymi oraz bezpieczeństwa i porządku publicznego mogą w ten sposób zyskać 
narzędzie kompatybilne z planowanym przez te słuŜby systemem krajowym.  
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TETRA – RADIO COMMUNICATION SYSTEM FOR PUBLIC 
TRANSPORT 

 

Summary 
 
TErrestrial Trunked RAdio (TETRA) is an open digital trunked radio stan-

dard defined by the European Telecommunications Standardisation Institute 
(ETSI) to meet the needs of the most demanding professional or public access 
mobile radio users. 

Tetra provides flexible, secure, reliable and easy mobile communications for 
police and emergency services, public transportation company, public utility ser-
vices, military and many others. TETRA system offers fast call set-up times (300 
ms), high security and data protection due to digital encryption and authentica-
tion, direct mode for all communication outside of the network infrastructure ran-
ge, group and priority calls, as well as simultaneous, efficient high-quality trans-
mission of voice and data (either line-oriented, packet-oriented, short data mes-
sages or status messages). 

TETRA allocated available channels to users on demand in both voice and 
data modes making efficient use of Frequency Division Multiple Access (FDMA) 
with 25kHz channel spacing and Time Division Multiple Access (TDMA) with 4 
time slots per each radio carrier. There are variety of frequency bands, which have 
been allocated in Europe for civil systems and emergency services. The same 
bands allow developing national and multinational networks. For TETRA net-
works an international roaming is available too.  

TETRA is still growing standard, which is being successful implemented by 
civil and emergency like all over the world.   

This paper is an introduction for those who are new to TETRA and also as a 
brief update for those familiar with TETRA who wanted to be brought up-to-date 
with the current status of this technology. Especially the paper presents : 

� Market success the benefits of open standards and the open market of the 
TETRA, 

� Network architecture and interfaces  
� Modes of operation, 
� Security aspects, 
� Voice and data services and facilities including tele/bearer and supple-

mentary services 
� Current and future positioning of TETRA in the Polish marketplace, 
� Key enhancements of TETRA Release 2. 
There is some information about TETRA application for public transport ma-
nagement. 
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