Rapid – wydzielona, dyspozytorska sieć LTE

Czego oczekujemy od łączności dyspozytorskiej?

Dostępności
Wyłączności
Niezawodności
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Brak lub zniszczenie infrastruktury
Scenariusze

Potrzeby

Katastrofa komunikacyjna

1. Czas reakcji
Trudny dostęp

2. Informacja o sytuacji
3. Zarządzanie siłami

Pożar

Brak infrastruktury
Powódź

Szybkie odtworzenie łączności w każdych warunkach
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Brak infrastruktury
Scenariusze

Potrzeby

Budowa

Naprawy

Produkcja

Badania terenowe

1. Wysoka mobilność
2. Odporność na warunki
pracy
3. Łatwość obsługi

Budowa tymczasowej łączności
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eLTE Rapid
Antenna

Antenna
Box

Sieć wydzielona:
•
•
•
•
•
•

100 terminali
40 Grup
PTT < 300ms
Głos, dane, obraz
Czas gotowości <15 min
Waga modułu <35kg
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Main Box
RF Box
Power Box

Pojazd wsparcia

Nie wymaga modyfikacji pojazdu.
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Jakie usługi oferuje Rapid?
Grupowe połączenia
głosowe
Mobilny dostęp
szerokopasmowy
Podgląd „na żywo”
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Przekaz obrazu „na żywo”

USB

Ethernet

Video

WiFi
BT

Handset
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Dron
PDA

Kamera

Rapid - elementy składowe
Radio

Kontroler

Antena

Zasilanie
Dongle

EP680 /EP820

EV750

EG860

9

EM710

8m maszt

Akcesoria

Antena

Terminale

CPE

Antena
prętowa

Rama
montażowa

Kontroler
Cechy
•W pojedynczej obudowie zintegrowane są:
kontrole sieci (EPC) i stacji bazowej (BBU),
serwer dyspozytorski (eMDC), switch i dystrybutor
zasilanie
•Kontroler i moduł radiowy połączone są
światłowodem (do 300m długości)

Kontroler
eSCN231

Dispatcher
eMDC

Switch
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Parametry
•Pojemność: 100 terminali, 40 grup,
20 jednoczesnych połączeń
•Wymiary: (H)286mm × (W)568mm × (D)559mm
•Waga: < 35kg
•Pobór mocy: 210W
•Temp. pracy: -20 do +55°C

Moduł radiowy
Cechy
•Moduł radiowy, łatwy w instalacji, odporny na warunki
zewnętrzne

•Pasmo pracy: TDD 400M/1.8G
•Parametry radiowe: MIMO 2x2,
eRRU 3251

eRRU 3255

100Mbps(DL), 50Mbps(UL)

Parametry
or

•Wymiary (H× W × D): 286mm ×568mm ×559mm
•Waga: 35kg
•Pobór mocy: 170W (1.8GHz), 220W (400MHz)

1785MHz～1805MHz

380MHz～450MHz
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•Temp. pracy: –20°C to +50°C

8m maszt antenowy
Antena omni

Instalacja nie
wymaga narzędzi
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Moduł zasilania
Cechy
•Moduł zasilania - baterie i przetwornica
•Czas pracy na bateriach do 4h

Parametry
•Wymiary: (H)286mm × (W)568mm × (D)559mm
•Waga: < 35kg
•Nap. wejściowe: 100V AC ~ 240V AC (1 złacze)
•Nap. wyjściowe: 100V AC ~ 240V AC (2 złacza)

Generator nie jest elementem systemu Rapid.
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Zasiegi
400MHz

1.8GHz

Instalacja

Antena 2m
Antena 8m

Miasto NLOS

Teren NLOS

LOS

Miasto NLOS

Teren NLOS

LOS

Głos

1,7

4,2

6,2

0,7

1,8

2,7

Dane*
Głos
Dane*

1,1
2,1
1,3

2,6
6,3
3,8

4,0
9,4
5,8

0,4
0,8
0,5

1,1
2,6
1,4

1,6
3,8
2,1

* 1 Mbps, kanał 20MHz

3km

1.5km

5km

4km

DMO: 400MHz

TMO: 400MHz, voice
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Odporność na uszkodzenia
Tryb DMO

Tryb Fall Back

FAIL!!
Głos

DMO

PTP + Group call + Monitoring

• Tryb DMO - obsługa połączeń w sytuacji braku sygnału sieci
• Tryb Fallback – pozwala nadal obsługiwać terminale w sytuacji braku łączności z kontrolerem sieci
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Terminale

• 400MHz/3.5GHz;
• UMTS 900/1900
• GSM 850/900/1800/1900
• WiFi, BT
• GPS
• Temp. pracy: -10℃ to +55℃
• IP67
• Tylna kamera: 13 MPx
• Przednia kamera: 5 MPx
• 4,5” ekran
• wymiary: 161x88x28mm
• waga: 450g

EP820
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Terminale
• 400MHz/1,4/1,8GHz;
• BT
• GPS
• Temp. pracy : -10℃ to +55℃
• IP67
• Tylna kamera: 5 MPx
• Przednia kamera: 1,3 MPx
• 2,5” ekran
• wymiary: 154x62x34mm
• waga: 380g

EP680
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Terminale
• 400MHz/1,4/1,8GHz;
• WiFi, BT
• GPS
• Temp. pracy : -10℃ to +55℃
• IP67
• 2,5” ekran
• waga: 2000g

EV750
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Miasto

Energetyka

Kolej

Port morski

Port lotniczy

Sieć eLTE dla obsługi naziemnej portu lotniczego Heathrow (Wielka Brytania)
Tło projektu

Wyzwania

• UK Broadband jest operatorem
szeropasmowych sieci mobilnych
i stacjonarnych wykonanych w
standardzie LTE.
• UKBB świadczy swoje usługi na
terenie miasta Londyn, Reading
and Swindon.

• Szerokopasmowy Internet, łączność głosowa,
transmisja danych i połączenia wideo w jednej
sieci
• Duża pojemność sieci: 20.000 terminali
• Wiele grup użytkowników: lotnisko, port morski,
policja, kolej

Funkcje dyspozytorskie

Połączenia wideo

Rozwiązanie
• Sieć eLTE obejmująca miasto Londyn uzupełniona o funkcjonalność dyspozytorską
• Platforma wielo-usługowa, szerokopasmowy bezprzewodowy dostępu do danych,
TOS , konsola dyspozytorska i monitoring wideo.

Łączność głosowa

Osiągnięcia
• Usługa uruchomiona: 2014.03.10
• Testowe wdrożenie dla portu morskiego Felixstowe i londyńskiej policji
• Ponad 30 klientów z obsługi lotniska, linii kolejowych, port u morskiego rozważa
możliwość podpisanie usługi z UKBB
• Zabezpieczenie na przyszłość: technologia 4G, łatwa ewolucja
19

Transmisja danych

Huawei is the only vendor that had passed the
testing requirement for next generation emergency
network of government.
- Home Officer, UK Government

Miasto

Energetyka

Kolej

Port morski

Port lotniczy

System eLTE testowany przez operatora Hub One jako łączność dla portu
lotniczego Roissy - Charles de Gauller (Francja)
Tło projektu
• Hub One jest operatorem telekomunikacyjnym obsługujących platformy lotniska w
Paryżu
• W ramach eksperymentu na lotnisku Roissy, Hub One i Huawei zainstalowały system
eLTE zapewniając zasięg radiowy w pomieszczeniach zamkniętych, głębokich
wewnętrznych i zewnętrznych obszarów lotniska przy użyciu pasm: 400 MHz i 700 MHz.

Rozwiązanie
System trankingowy eLTE składa się z :
• Jednej centrali sieciowej (CN) z serwerem usług dyspozytorskich
• 3 stacji bazowych (eNodeB)

Osiągnięcia
• Badania pokazują, że eLTE wykazuje wysoką skuteczność i odporność na
zakłócenia podczas działania na obszarach przeładunkowych takich jak
zautomatyzowane sortownie bagażu, fartuchy lotnicze oraz umożliwia doskonałą
wydajność.
• Wykazano również, że pojedyncza sieć ELTE może z łatwością zastąpić sieci
dedykowane, takie jak sieci trankingowe, transmisji danych i dostępu
szerokopasmowego.

“Aby zaoferować naszym klientom lotniska optymalne wsparcie, Hub
One zaproponowała rozwiązanie trankingowego eLTE.
eLTE obsługuje połączenia głosowe, wideo oraz usługi transmisji
danych w jednej sieci, a to umożliwiło klientom zoptymalizować,
skonsolidować i zwiększyć wydajność ich działania po bardzo
konkurencyjnych cenach. "

- Patrice Bélie, Prezes Hub One
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Miasto

Energetyka

Kolej

Port morski

Port lotniczy

eLTE wspomaga działanie usług
Urzędu Miasta Tianjing (Chiny)
Tło projektu

Wyzwania

• Centrum Strefy Rozwoju Gospodarczego w • Platforma wielousługowa: głos, dane,
Bohai.

tranking, monitoring wideo, wiadomości

• Pilna potrzeba zbudowania sieci prywatnej

Mobilne biuro

multimedialne.

dla rządu, dla służby zdrowia, transportu,

• Krótki termin dostawy - 3 miesiące.
spraw komunalnych, monitorowania energii, • Gotowość do dalszej ewolucji i
usług, bezpieczeństwa publicznego,
uruchomienia.
awaryjnej w celu poprawy efektywności
zarządzania

Rozwiązanie

Monitoring wideo

• Jeden do wszystkiego, pierwszy na świecie ranking multimedialny, usprawniający obsługę
misji krytycznych. Od początku do końca rozwiązanie bezprzewodowe skracające czas
wdrożenia.
• Własne układy procesorowe do budowy wielofunkcyjnych terminali

Osiągnięcia
• Szerokopasmowa platforma wielousługowa umożliwiająca jednoczesny dostęp wielu oddziałom
organizacji
• Szybka reakcja i bogate doświadczenie w dostarczaniu rozwiązań spełniło oczekiwania Klienta
• Kompleksowe planowanie sieci i wdrożenie faza po fazie przyniosło oszczędności investycyjne
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Szerokopasmowa
łączność
dyspozytorska

Miasto

Energetyka

Kolej

Port morski

Port lotniczy

Sieć eLTE pomaga zwiększyć bezpieczeństwo
atrakcji turystycznych Guiling (Chiny)
Tło projektu
Atrakcja turystyczna, wśród
10 wodnych cudów świata

Wyzwania
• Pogorszenie ekosystemu i lokalnego przemysłu
turystycznego dotkniętego nielegalnymi połowów
• Nienadzorowane flisactwo zagrożeniem bezpieczeństwa
publicznego

Monitoring wideo

• Lokalne siły policyjne są nie sa wystarczająco liczne aby
objąć swym zasięgiem ponad 10 km drogi wodnej w Guilin,
istnieje pilna potrzeba stworzenia profesjonalnej sieci w celu
poprawy efektywności pracy

Rozwiązanie
• Ujednolicona sieć szerokopasmowa z 20 stacjami bazowymi obejmująca 83 km
• Ponad 100 kamer stałych oraz „7 * 24” wideo monitoring HD
• Sytuacje awaryjne, wypadki i krytyczne przypadki są wykrywane i przenoszone do
centrum monitorowania za pośrednictwem sieci nadzoru

Osiągnięcia
• Nadzór wideo i uzyskiwanie dowodów na naruszenie przepisów.
• Multimedialny system dyspozytorski dla szlaków wodnych
• Szybka poprawa sytuacji w zakresie bezpieczeństwa
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Dyspozytor wizualny
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