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Plan prezentacji

• ATDI w kilku słowach

• Założenia dla migracji z TETRA do PS-
LTE

• Planowanie PS-LTE 
• Parametry transmisyjne

• Budżet łącza i próg czułości

• Stacje tetra jako potencjalne lokalizacje

• Analiza sieci PS-LTE:
• RSRP 

• PUSCH 

• DL PDSCH SNIR 

• UL PUSCH 

• Produkty ATDI



ATDI w kilku słowach

• ATDI to firma z francuskimi korzeniami z prawie 30-letnim 
doświadczeniem w dostarczaniu i rozwoju oprogramowania z branży 
radiokomunikacyjnej.

• Usługi w zakresie: planowania radiowego, zarządzania widmem, walki 
elektronicznej, dostarczania map cyfrowych, szkolenia i konsultingu, 
wsparcia technicznego.

• ATDI to zespół doświadczonych inżynierów,

• Ponad 2 000 referencji na całym świecie,

• Współpraca z uczelniami i studentami,

• Członek ITU.



ATDI w Świecie



Klienci ATDI

• Operatorzy telekomunikacyjni / broadcast,

• Regulatorzy,

• Militaria / służby ratunkowe,

• Producenci sprzętu telekomunikacyjnego,

• Usługi inżynieryjne / firmy consultingowe



Produkty ATDI

ICS telecom
Najbardziej kompleksowe oprogramowanie dla 

wszelkiego rodzaju radiowego planowania 
sieci: nadawanie, łącza mikrofalowe, 

WiMAX, LTE, telefony komórkowe, PMP,        
i wiele innych.

HTZ warfare

Narzędzie planowania sieci radiowej, 
infrastruktury i taktycznej walki elektronicznej, 

dostosowane do nowych koncepcji 
wojskowych.



Produkty ATDI

ICS manager

Najbardziej kompletna i wydajna platforma 
zarządzania widmem dla krajowych organów 

regulacyjnych.

ICS map server

Zaawansowany system przeznaczony do 
produkcji i zarządzania kartografią cyfrową.



Założenia projektowe

Dane wejściowe:

• Lista istniejących stacji sieci TETRA

• Dostępne wyposażenie i anteny dla stacji EnodeB: Macro-cells, Micro-cells i Pico-
cells

• Dostępne wyposażenie terminali ruchomych: smartfony LTE oraz terminale 
montowane w pojazdach

• Możliwe do wykorzystania pasma częstotliwości: 1800MHz, 900MHz, 2.4GHz

• Wybór pomiędzy technologią dupleksu FDD i TDDW (w zależności od użytego 
pasma) 

• Szerokości kanałów: 5MHz, 10MHz, 20MHz. Im szersze pasmo tym większa 
przepustowość sieci. Ze względu na ograniczoną ilość widma przydzielonego dla 
LTE,  liczba dostępnych kanałów zostanie zmniejszona poprzez zwiększenie 
pasma.



Algorytm wyszukania lokalizacji w 
procesie migracji TETRA -> PS-LTE

Automatyczne 
planowanie 

częstotliwości

Analiza 
pokrycia 

SNIR PDSCH

Prospektywne 
planowanie 

nowych lokalizacji 
EnodeB

Przeprowadzenie  
analizy budżetu 

łącza



Parametry transmisyjne 
EnodeB PS-LTE

Nominal power (dBm) 43

Gain (dBi) 17

Cable losses (dB) 1

Bandwidth (MHz) 10

Nominal power (dBm) 33

Gain (dBi) 2

Cable losses (dB) 0

• MIMO 2x4 Marco cells

• Mobile



Parametry transmisyjne 
EnodeB PS-LTE



Budżet łącza i próg czułości

Budżet łącza dla 
zapewnienia wyższej 
przepustowości przy użyciu 
kalkulatora RSRP 
dostępnego w ICS Telecom



Stacje TETRY jako potencjalne 
lokalizacje EnodeB PS-LTE

Przydział częstotliwości dla EnodeB

PS-LTE korzysta z pasm 
częstotliwości:

• 3 (1800MHz), 

• 8 (900MHz),

• 40 (2.4GHz),



Analiza sieci LTE

Transmisja w dół łącza Transmisja w górę łącza



Zobrazowanie analizy SNIR 
PDSCH DL

88,9% pokrycia wymaganego 
obszaru systemem PS-LTE 
rozmieszczonym w lokalizacjach 
systemu TETRA.



Prospektywne planowanie nowych 
lokalizacji w oparciu o RSRP i 
abonentów

Subscribers creation

Prospective planning

Parenting functions



Dodanie nowych lokalizacji 
EnodeB PS-LTE

Lokalizacje TETRA Wynik planowania prospektywnego



Analiza SNIR PUSCH dla 
transmisji UL



Przepustowość 
zaproponowanego rozwiązania

W dół łącza (DL) W górę łącza (UL)



Zapewnienie pokrycia 
analizowanego obszaru

Target area covered

DL RSRP coverage 100.0%

DL RSRQ coverage >=-14dB 99.2%

DL SNIR PDSCH map >=-5dB 96.2%

UL SNIR PUSCH map >=-4dB 99.9%



Dziękuję za uwagę!

m.krzysiak@atdi.com


