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Łączność krytyczna - wymagania

Energa-Operator S.A. działa na obszarze ¼ Polski:

>36h
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Orkan Ksawery (2013) 
katalizatorem decyzji o wdrożeniu

Typowa łączność (GSM)  nie 
sprawdza się w warunkach 
awarii masowych i 
katastrofalnych

Na obszarze EOP nie działało 
około 250 stacji bazowych 
GSM

Systemy GSM przestały 
działać już 3-4 h po awarii 
zasilania

Przerwa w dostępie do usług GSM trwała wiele godzin i utrudniała szybkie usuwanie 
awarii  co drastycznie wpływa na pogorszenie współczynników SAIFI/SAIDI



Zrealizowaliśmy 
największe wdrożenie 

systemu TETRA w 
Polsce

75.000 km2

139 stacji bazowych

ponad 3000 radiotelefonów

2500 modemów SCADA
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EOP wybrała 
rozwiązanie 

Motorola 
Dimetra IP
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Sieć TETRA to 139 stacji bazowych 
MTS4 obsługujących dwie nośne



Radiotelefony TETRA
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W samochodach pogotowia 
energetycznego zostały 

zainstalowane MTM5400 z 
funkcją gateway/repeater

Elektromonterzy 
posługują się 

radiotelefonami 
MTP3550



Uruchomiliśmy dwa redundantne węzły 
centralne zapewniające wysoką 

niezawodność sieci TETRA 
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Uruchomiliśmy 136 
stacji bazowych 

TETRA z planowanych 
139
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Instalacje antenowe wykonane są w 
technologii odbioru trójdrożnego



Wdrożyliśmy 
niezawodny system 

zasilania, 
gwarantujący 

podtrzymanie przez 
co najmniej 36h
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Stacje bazowe sieci TETRA EOP 
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Zasięg sieci TETRA zoptymalizowany 
pod sieci WN i SN
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Zintegrowaliśmy sieć TETRA z 
Dyspozytorskim Systemem Konsol w 

CDM i RDM
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TETRA dla dyspozytora jest 
kolejnym środkiem łączności w pełni 
zintegrowanym z systemem konsol 

dyspozytorskich DSK
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Obsługa funkcjonalności TETRA 
została zaimplementowana w 

konsolach DSK
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Obsługa połączeń alarmowych
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Zintegrowaliśmy sieć TETRA z 
systemami SCADA użytkowanymi w 

EOP
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Uruchomiliśmy 
komunikację TETRA 

na ponad 2500 
rozłącznikach i 

stacjach SN



TETRA jest podstawowym kanałem 
komunikacyjnym dla SCADA
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Kompaktowe 
stacje SN 

wyzwaniem 
dla montażu 
modemów 

TETRA
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TETRA jest najlepszym medium dla 
transmisji SCADA
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Wdrożenie modułu FDIR - zerwania łaczności w okresie 1.01.2017-31.08.2017

GSM TETRA Całkowita utrata łączności
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Monitoring sieci 
TETRA w trybie 
365/7/24 będzie 
realizowany w 
ramach Centrum 
Dyspozycji Systemów 
IT Energa-Operator

• infrastruktura TETRA

• zasilanie

• teletransmisja

• środowisko pracy

• łącza SCADA

Zarządzanie siecią TETRA



Zarządzamy centralnie siecią TETRA

• Własny zespół 
administratorów 
TETRA

• Umowy SLA z 
kluczowymi 
dostawcami

• Rozproszone 
zarządzanie 
terminalami 
użytkownika i 
modemami
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Monitorujemy rzeczywisty zasięg 
sieci
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Interaktywne mapy użytkowania 
sieci
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Największe wyzwania 
projektowe

Budowa nowych 
obiektów wieżowych i 

kontenerów

Migracja rozłączników 
sterowanych za 
pośrednictwem 

Digicom-7

Adaptacja 
użytkowników do 

nowej usługi
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TETRA w obliczu 
awarii masowych

Sieć TETRA potwierdziła 
swoją niezawodność i 

przydatność w warunkach 
ekstremalnych zjawisk 

pogodowych.

Nie ucierpiała żadna stacja 
bazowa, sieć pracowała 

niezawodnie.

Odnotowaliśmy pierwsze 
przypadki, gdzie mimo 
trwającego wdrożenia, 

łączność TETRA znacząco 
przyspieszyła usuwanie 

awarii.
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Perspektywy rozwoju 
łączności dyspozytorskiej dla 

OSD

Energetyka potrzebuje niezawodnej łączności 
dla transmisji głosu i danych

TETRA jest dojrzałym, najlepiej dostosowanym 
do potrzeb energetyki, dostępnym w wydaniu 

wielkoobszarowym, systemem 
radiokomunikacyjnym.

Obecnie budowane sieci TETRA będą w 
perspektywie kilku lat ewoluowały do 

hybrydowych rozwiązań TETRA + PS LTE
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UDOSTĘPNIENIE 
NADWYŻEK

Sieć TETRA w ENERGA-OPERATOR
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Potencjał sieci TETRA

.Wynika z:
• Nadmiarowości 

infrastruktury
• Nadmiarowości 

zasięgów
• Nadmiarowości 

zasobów 
radiowych
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Potencjał sieci TETRA

.Wynika z:
• Nadmiarowości 

infrastruktury
• Nadmiarowości 

zasięgów
• Nadmiarowości 

zasobów 
radiowych
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Potencjał sieci TETRA

.Wynika z:
• Nadmiarowości 

infrastruktury
• Nadmiarowości 

zasięgów
• Nadmiarowości 

zasobów 
radiowych

Konfiguracja MTS4 obsługuje dwie 
nośne. Opcje rozbudowy:
• do czterech nośnych
• dołożenie dodatkowego MTS4 
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Pojemność systemu TETRA 
dostępna od zaraz 

.

Typ Planowana Potencjał rozbudowy

Stacje bazowe 160 Dodatkowo  40

Radiostacje 
(terminale) 

20 000 Dodatkowo 30 000

System umożliwia wręcz nieograniczone rozszerzanie 
konfiguracji poprzez rozszerzenie pakietów (tzw. ZONE) 
– efekt mnożnikowy 

Wdrażana konfiguracja systemu TETRA posiada potencjał 
rozwojowy oraz zapewnia możliwość dalszej rozbudowy. 
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Udostępnienie nadwyżek 
– naturalni beneficjenci 

.Grupa Energa:

 ENERGA OCHRONA (!)

 SEGMENT WYTWARZANIA

Podmioty poza Grupą:

 SAR 

 PSE

 GAZ SYSTEM / PERN / PSG

 CZK – (WCZK/PCZK)
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Współpraca z SAR – zasięgi na morzu 

.

Mapa lokalizacji SAR - Morskiej 
Służby Poszukiwania i Ratownictwa

Zasięg TETRA  obejmuje 85 % obszaru strefy  brzegowej Polski  

Współpraca z SAR polega na wykorzystaniu efektu 
ubocznego tj. „rozprzestrzeniania zasięgu” w stronę 
morza.

Ciekawostka ! 

Zasięg TETRA w całości obejmuje obszar Ławicy Słupskiej 

– obszar Morskich Farm Wiatrowych
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TETRA NA MORZU Wyniki testów – Pierwszy i drugi etap 

Wynik: 

zasięgi maksymalne 

do 70km (od linii brzegu) 
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TETRA NA MORZU Wyniki testów – etap trzeci
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TETRA NA MORZU Wyniki testów – etap czwarty
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Podsumowanie testów: dwie stacje bazowe 
uzupełnią zasięg TETRA w domenie morskiej
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Uzupełnienie zasięgu TETRA pozwoli 
zapewnić łączność krytyczną dla 

obszaru zagrożenia i ryzyka powodziowego
od strony morza i wód morskich wód 

wewnętrznych
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Zasięg TETRA vs. obszar woj. pomorskiego

• Pokrycie radiowe na polderach 
depresyjnych, (Żuławy Wiślane) i w 
obszarach zagrożenie powodziowego

• Zasięgi TETRA dla znacznej części 
obszaru województwa
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Zasięgi TETRA Energa vs. przebieg linii 
elektroenergetycznej sieci najwyższych napieć
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Dziękujemy za uwagę

Krystian Górski
Mirosław Zbrzeźniak


