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AKTUALNY STAN SYSTEMU Ł ĄCZNOŚCI RADIOWEJ

� Od kilkunastu lat w poszczególnych spółkach dystrybucyjnych, pozostając na ich majątku,
pracują analogowe sieci łączności radiowej wykorzystujące standard MPT1327.

� W całym kraju wybudowano około 440 stacji bazowych. Nie zostały one jednak scalone w 
jedną wspólną sieć lecz należą do 5-ciu odrębnych koncernów.

� Częstotliwościami zarządza PTPiREE będąc jednocześnie formalnym i faktycznym operatorem 
sieci radiowej energetyki w zakresie administrowania i zarządzania siecią.

� W sieci analogowej wykorzystywanych jest 50 ogólnopolskich kanałów radiowych (o 
szerokości 12,5 kHz) i dodatkowo 25 pozyskanych do zastosowań lokalnych celem 
uzupełnienia potrzeb na terenach trudnych propagacyjnie. 

� Sieci te doskonale spełniają swoje zadanie, zabezpieczając potrzeby właściwe sieciom 
dyspozytorskim i umożliwiając rozwiązanie większości problemów technicznych w zakresie 
transmisji głosu i sterowania urządzeniami. 

� Posiadane przez energetykę sieci trankingowe w warunkach ekstremalnych (black-out’y, klęski 
żywiołowe) z powodzeniem uzupełniają w działaniu konwencjonalne systemy łączności,            
a nawet niejednokrotnie wykazują nad nimi przewagę. 

� Tendencja wycofywania się z produkcji systemów analogowych przez czołowych producentów, 
a w szczególności zaniechanie produkcji systemu Digicom7 w 2003 roku, powoduje coraz 
więcej problemów serwisowych i wstrzymuje dalszy rozwój sieci.

� Brak wielu funkcjonalności właściwych nowoczesnym cyfrowym systemom trankingowym oraz 
możliwy, w nieodległej przyszłości, brak przedłużania pozwoleń radiowych na sprzęt 
analogowy, powoduje konieczność dokonania wyboru optymalnego dla energetyki cyfrowego 
systemu łączności.
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PLANY DOTYCZĄCE CYFROWYCH SYSTEMÓW ŁĄCZNOŚCI

� Powstała konieczność budowy nowej w pełni cyfrowej radiowej sieci dyspozytorskiej typu 
trankingowego, stanowiącej jednolity cyfrowy system łączności dla energetyki, zgodnie             
z dokumentem PEP 2030, która spełniałaby współczesne wymagania w zakresie łączności, 
w tym techniczne możliwości współpracy z systemami pracującymi w innych standardach, 
zwłaszcza operatorów obsługujących służby kryzysowe i ratownictwa w sytuacjach klęsk 
żywiołowych, rozległych awarii i katastrof.

� Nowa sieć dyspozytorska elektroenergetyki, w większym niż dotychczas stopniu, powinna 
stanowić narzędzie umożliwiające OSD i OSP działania operacyjne mające na celu nadzór i 
szybką restytucję nieprawidłowości w krajowym systemie energetycznym i tym samym 
stanowić istotny element wspomagający bezpieczeństwo energetyczne kraju.

� W swym podstawowym działaniu radiowa łączność dyspozytorska jest przewidziana dla 
potrzeb służb utrzymania ruchu energetycznego oraz wspomagania systemów automatyki, 
czyli dla zapewnienia:
- łączności głosowej (wywołania indywidualne i grupowe)
- transmisji danych do i z systemów telemechaniki (sterowanie, sygnalizacja i transmisja    
danych z urządzeń pomiarowych telemechaniki z przepływnością do 128 kbit/s). 

� Energetyce przyznano 33 kanały radiowe dla cyfrowego systemu łączności dyspozytorskiej w 
standardzie TETRA, co razem z posiadanymi 50-cioma analogowymi przewidzianymi                          
do przekształcenia na 25 cyfrowych, stanowi niezbędny zasób częstotliwości dla przyszłej 
sieci.

� W 2012 roku ukończona będzie budowa systemu łączności w standardzie TETRA                 
na obszarze działania Tauron Dystrybucja GZE obejmująca pierwsze 28 stacji bazowych. 
Aktualnie, wobec połączenia Tauron Dystrybucja GZE z pozostałymi oddziałami Tauron
Dystrybucja, planowana jest realizacja wspólnego systemu łączności TETRA na całym 
obszarze działania połączonych Spółek.
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Celem spełnienia wymaga ń wynikaj ących z dokumentu Polityka Energetyczna Polski do ro ku 2030 –
Działanie 1.9 p.5 (dotycz ącego jednolitego cyfrowego systemu ł ączności dyspozytorskiej sektora 
energetycznego) oraz okre ślenia potrzeb elektroenergetyki w zakresie potrzeb łączności 
dyspozytorskiej :

1. Określono listę usług i funkcjonalności jednolitego cyfrowego ogólnokrajowego systemu łączności dyspozytorskiej dla 
sektora elektroenergetycznego

2. Ustalono kryteria jednolitości ogólnokrajowego systemu łączności dyspozytorskiej dla sektora elektroenergetycznego
3. Wskazano standard TETRA spełniający zarówno wymagania PEP 2030 jak i potrzeby funkcjonalne i jakościowe 

stawiane przez energetykę
4. Przyjęto stanowisko, że standard TETRA może być wdrożony w realnym czasie i jest jedynym, dla którego mogą być

wykorzystane posiadane przez energetykę częstotliwości. Standard ten spełnia wymagania służb dyspozytorskich 
sektora elektroenergetycznego w zakresie bezpieczeństwa, funkcjonalności i jakości łączności głosowej oraz 
transmisji danych służącej sterowaniu urządzeniami sieci elektroenergetycznej. 

5. Stwierdzono również, że budowa jednolitego ogólnokrajowego systemu może być także oparta na zbiorze sieci 
budowanych, eksploatowanych i pozostających na majątku każdej ze spółek energetycznych z osobna, na wspólnie 
przyjętym standardzie technologii radiowej

6. Zasygnalizowano, że prawo obowiązujące w zamówieniach publicznych i przetargach nie sprzyja wspólnemu 
działaniu odrębnych podmiotów gospodarczych jakimi są OSD

7. Stwierdzono, że dla potrzeb szybkiej transmisji danych możliwe jest zastosowanie technologii TETRA2, a także 
wykorzystanie szeroko dostępnych innych usług w dostępnych na rynku technologiach (CDMA2000, WiMAX, LTE lub 
uruchomione już w kraju technologie GSM czy UMTS 4.generacji).

8. Zwrócono uwagę na to, że przyszły system powinien być również istotnym elementem wspomagającym 
bezpieczeństwo energetyczne kraju i tym samym: 

� powinien być odporny na unieruchomienie spowodowane zanikiem zasilania, czynnikami klęsk żywiołowych oraz 
ingerencją osób niepowołanych z zewnątrz, a także natłokiem informacji powodowanym mniej lub bardziej 
skoordynowanymi działaniami różnych służb likwidujących skutki awarii sieci energetycznej

� w warunkach wyższej konieczności powinien zapewniać techniczną możliwość łączenia z systemami radiowymi i 
telekomunikacyjnymi służb spoza elektroenergetyki
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POTRZEBY JAKO ŚCIOWO – ILOŚCIOWE (1)

Ogólnokrajowy i jednolity system łączności dyspozytorskiej dla energetyki oznacza, że:

� Będzie wykorzystywał interfejs jednolitego standardu i umożliwi pokrycie sygnałem 
radiowym obsługiwanych przez energetykę (OSD, OSP, elektrownie, kopalnie 
odkrywkowe) obszarów kraju oraz zapewni ciągłość świadczenia zaimplementowanych 
usług i funkcjonalności w szczególności w warunkach kryzysowych i katastrofalnych

� Będzie zarządzany w zakresie formalno-prawnym przez jednego operatora
telekomunikacyjnego, który będzie odpowiadał za jego rozwój zgodnie z potrzebami 
energetyki

� Zapewni usługi transmisji głosu, danych i krótkich wiadomości (SDS) oraz wiadomości 
statusowych przy zachowaniu pełnego bezpieczeństwa dostępu

� Zapewni wymagany poziom jakości zaimplementowanych usług, a w przypadku budowy 
osobnych sieci poszczególnych OSD zapewni autonomiczność lokalnych rozwiązań
i jednocześnie w przypadkach koniecznych, pozwoli na tworzenie sieci łączności radiowej 
dla wszystkich służb utrzymania ruchu w sektorze energetycznym, w tym swobodną
współpracę OSD 

� Będzie umożliwiał konfigurowanie poziomów administracyjnych dostępu do sieci zgodnie    
z ustalonymi procedurami

� Zapewni nieprzerwaną pracę nie krótszą niż 36 godzin z zasilania awaryjnego 
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POTRZEBY JAKO ŚCIOWO – ILOŚCIOWE (2)

Ocenia się, że pełnosprawny ogólnokrajowy system (tu: TETRA) wymagałby 
zainstalowania około 950 stacji bazowych.  

Przy zachowaniu pewnych kompromisów wynikających z rezygnacji z pełnego zasięgu 
na terenach mniej krytycznych w spółkach wielkoobszarowych ich ilość mogłaby być
zmniejszona do 900. 

Z wykonanych analiz wynika, że w sieci występować będą trzy typy terminali, których 
liczba szacowana jest następująco:

� Rozmówne (przenośne i przewoźne)     r.2013 – 8.740     r.2020 – 30.500

� Na potrzeby realizacji telemechaniki      r.2013 – 5.730     r.2020 – 20.000

� Do odczytu liczników energii elektrycznej (smart metering) 
r.2013 – 10.000    r.2020 – 40.000 

Przewiduje się, że po roku 2020 utrzymywać się będzie tendencja wzrostowa           
na poziomie od 1% do 2,5% rocznie w zakresie transmisji danych.
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Zespół autorski opracowania
„ Wieloaspektowa ekspertyza oceniająca wybrane radiowe systemy łączności 

dyspozytorskiej możliwe do zastosowania na potrzeby sektora 
elektroenergetycznego przez OSD i OSP” (ITTI – czerwiec 2012)

składający się z ekspertów spoza energetyki, wskazał na zasadność wyboru
technologii TETRA

dla realizacji systemu łączności dyspozytorskiej dla energetyki

System wybudowany na bazie standardu TETRA mógłby stanowić element 
europejskiego systemu łączności kryzysowej wypełniając dyrektywy UE 
oraz spełnić wymogi wynikające z dokumentu Polityka Energetyczna Polski 
do roku 2030 – Działania 1.9 p.5 (dotyczące jednolitego cyfrowego systemu 
łączności dyspozytorskiej sektora energetycznego)
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Dziękuję za uwagę


