
Cyfrowy system łączności radiowej 
TETRA w polskiej energetyce



 Doświadczenia z wdrożenia TETRY w TD OGL

• Projekt wdrożeniowy (terminy; zakres; kluczowe zagadnienia)

• Bieżąca działalność z wykorzystaniem systemu (fakty, mity, eksploatacja, 
problemy, wyzwania, korzyści…)

• Rozwój TETRA TD

 TETRA w Energetyce polskiej – perspektywa rozwoju

• Wyzwania, prowadzone projekty

AGENDA
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Cele wdrożenia
 Niezawodny i niezależny system komunikacji 

głosowej i transmisji danych
BEZPIECZEŃSTWO

 Niezbędny element automatyzacji sieci SN
NIEZAWODNOŚĆ

 Redundantna droga transmisji dla rozwiązań 
Smart Grid 
ROZWÓJ
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 budowa 20 wież 40 m wysokości + adaptacja 8 istniejących

 dostawa 28 stacji bazowych wraz z systemem antenowym

 dostawa 2 szt. węzłów centralnych w układzie redundantnym Dimetra IP

 zasilanie gwarantowane (36h podtrzymania)

 system rejestracji transmisji głosowych

 transmisja pakietowa IP

 dostawa radiotelefonów i terminali

 licencje, montaż i konfiguracja urządzeń

 integracja z centralami telefonicznymi 

 integracja z systemem SCADA

 integracja z konsolami

Informacje techniczne 
wdrożenia OGL

Harmonogram projektu

Przetarg 2010 Start projektu 04.2011 Koniec projektu 12.2012Migracja
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GLIWICE

RYBNIK

Kuźnia Raciborska

Miasteczko

Sowice

Pyskowice

Radzionków

Dąbrówka

Rokitnica Chorzów

Rozdzieński
LigotaBorowa

Lędziny

Mikołów

Foch

Leszczyny

Orzesze
Nowiny

Kłokocin

Pszów

Radlin

Wodzisław

Moszczenica

Pochwacie Pniówek Pszczyna

EC Tychy

Myśliwska

Stacje bazowe

Węzły centralne
Racibórz

Zasięg sygnału TETRA

Niepełny sygnał 

87 % pokrycia sygnałem 

Zasięg sygnału systemu TETRA

Zasięg dla terminali 
ręcznych Katowice
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Informacje o użytkownikach

Lp. Rodzaj użytkownika Ilość 
1 Radioterminale samochodowe 312
2 Radioterminale ręczne 433
3 Radioterminale biurkowe 18
4 Automatyzacja sieci SN 346
5 Telemechanika uproszczona AWUP 100

RAZEM 1209
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RBS Radlin

RBS Mikołów

Wieża Mikołów

MSO Rybnik

RBS Radlin

Kontener Pyskowice

Przykłady realizacji systemu
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Przykłady realizacji systemu
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TETRA - GPS – odwzorowanie 
położenia na mapie dyspozytora
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• Poprawa wskaźników niezawodności zasilania poprzez program 
automatyzacji SN

• 240 tysięcy SDS/dziennie
• Średni czas uzyskania odpowiedzi zajmującej maksymalną długość 

ramki SDS-TL  (140 bajtów brutto)TETRA – 1,23 s 

TETRA - Automatyzacja SN 

346 węzłów radiowych

SAIDI
SAIFI

= Automatyzacja +  
TETRA
wdrożenie

10



Rozwój systemu TETRA
dla TAURON Dystrybucja

Ilość RBS 277 szt. w TD
Planowane terminy 2014-18

Docelowo 3 eksploatacyjne
Centra Zarządzania Siecią TETRA:
Kraków, Gliwice, Wrocław,
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 ENERGA-OPERATOR SA 

• Przeprowadziła dialog techniczny w ramach realizowanego projektu wdrożenia cyfrowego 
systemu łączności trankingowej w standardzie TETRA. Ogłoszenie przetargu na dostawę i 
wdrożenie systemu planowane jest na wrzesień 2014. Wdrożenie obejmie około 130 stacji 
bazowych, około 2000 radiotelefonów oraz kilka tysięcy radiomodemów na potrzeby SCADA. 
Wdrożenie systemu na całym obszarze EOP planowane jest na lata 2015-2017

 PGE 

• Spółka posiada wykonany projekt propagacji na system TETRA
termin wdrożenia 2014-2018

 RWE Stoen Operator Sp. z o.o. 

• Spółka wykonała radiowy projekt bazowy na system TETRA
termin wdrożenia 2014-2016 max. do 2018 mocna współpraca
z PGE w zakresie wdrożenia

TETRA w polskiej Energetyce 
perspektywy rozwoju
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 ENEA

• Spółka chce uzyskać finansowanie z Polskich Inwestycji Rozwojowych na dwa projekty
inwestycyjne z obszaru dystrybucji, m. in na projekt TETRA (19.05.2014 źródło CIRE)    
termin wdrożenia 2014-2018 

 PSE

• OSP planuje dzierżawę ok 1000-2000 terminali od OSD
po wdrożeniu systemu na terenie kraju

 PTPiREE 

• Posiada częstotliwości radiowe dla systemu TETRA dla 
obszaru kraju, rekomendacja Zarządu dla systemu TETRA

TETRA w polskiej Energetyce 
perspektywy rozwoju
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Dziękuję za uwagę
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