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Wszystkie prawa zastrzeżone



Informacja.

Materiał jest własnością PGE Systemy SA, ma charakter poufny i jest

przeznaczony wyłącznie do wiadomości osób i jednostek, do których jest adresowany oraz na

potrzeby przetwarzania informacji w ramach Programu LTE450.

Wszystkie prawa z nim związane przysługują wyłącznie PGE Systemy SA. Bez pisemnej zgody PGE

Systemy SA nie wolno kopiować, rozpowszechniać, zmieniać lub przekazywać osobom trzecim

treści tego materiału. Podejmowanie działań polegających, m.in. na ujawnianiu, kopiowaniu,

przesyłaniu lub podejmowanie jakichkolwiek działań ingerujących w treść materiału jest surowo

wzbronione.
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Agenda

1. Geneza LTE450.
2. Architektura i usługi w sieci LTE450.
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1. Geneza LTE450 – Raport RCB oraz decyzja Prezesa UKE w porozumieniu z Ministrem Energii 

Wszystkie prawa zastrzeżone
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W dniu 11 czerwca 2018 r. została 

ogłoszona  ustawa zmieniająca:
Prawo telekomunikacyjne

Zapis:

Prezes UKE, w uzgodnieniu z ministrem właściwym do spraw energii, zapewnia odpowiednie częstotliwości do
realizacji zadań z zakresu łączności głosowej i transmisji danych do zarządzania sieciami przesyłu lub
dystrybucji paliw gazowych, płynnych lub energii elektrycznej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w celu:

- zapewnienia tym sieciom bezpieczeństwa, ciągłości działania, usuwania awarii lub monitoringu zdarzeń
powodujących zagrożenia dla dostaw energii lub jej nośników,

- zapewnienia odbiorcom ciągłości dostaw energii lub jej nośników.

W dniu 8 sierpnia 2018, decyzją 
Prezesa UKE w porozumieniu z 

Ministerstwem Energii, Spółka PGE 
Systemy otrzymała rezerwację pasma 

częstotliwości 450MHz

Spółka PGE Systemy uzyskała rezerwację na częstotliwości 450 
MHz

LTE450 pasmo B31

(3GPP Band 31) 

W Polsce, na potrzeby sektora energii, przyznano 
częstotliwości z zakresu 3GPP E-UTRA Operating Band 31 
(B31, FDD 450 MHz).
Zakresy częstotliwości:
• 452,5–457,5 MHz (łącze UL)
• 462,5–467,5 MHz (łącze DL)

Szerokość kanałów wynosi 5 MHz i umożliwia pracę w 
trybie FDD (Frequency Division Duplex – technika łącza 
radiowego wykorzysująca oddzielne pasma do 
nadawania i odbioru).

Operatorzy Systemów Dystrybucyjnych 
podkreślają: 

Niestabilne działanie sieci telefonii 
komórkowej ze względu na brak zasilania 
stacji BTS w czasie wystąpienia orkanu miało 
wpływ na realizowane prace

Operatorzy Systemów Dystrybucyjnych 
podkreślają: Brak możliwości zdalnego 

sterowania łącznikami w sieci SN oraz brak 
informacji 

o odwzorowaniu stanu łączników zdalnie 
sterowanych ze względu na niedostępność 

sieci

Zakłócenia w pracy środków łączności 
dyspozytorskiej i zdalnego sterowania w 
trakcie występowania gwałtownych zjawisk 
atmosferycznych – służby energetyczne 
korzystają z przestarzałych środków 
łączności i sterowania automatyką sieciową

Zbyt mała ilość łączników zdalnie 
sterowanych pozwalających na 
wyodrębnienie uszkodzonego odcinka sieci, 
co wydłuża czas lokalizacji i usuwania 
uszkodzeń

Wnioski Rządowego Centrum 
Bezpieczeństwa 



Globalny ekosystem dostawców LTE450

Sieci LTE450 na świecie (+ potencjał rozwoju)

* źródło: 450 MHz Alliance (https://450alliance.org)
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1. Geneza LTE450 – Rozwój sieci LTE450 na świcie



Główne 

obszary 

potrzeb w 

zakresie 

łączności 

* Wymagania w zakresie podtrzymania zasilania:

- co najmniej 24 godziny - na podstawie Rozporządzenia Komisji (UE) 2017/2196 z dnia 24 listopada 2017 r. ustanawiającego kodeks sieci dotyczący stanu odbudowy systemów 
elektroenergetycznych,
- co najmniej 36 godzin - na podstawie ustaleń podzespołu ds. technicznych, powołanego w 2010 r. przy Ministerstwie Gospodarki, do zdefiniowania kryteriów jednolitości oraz usług i 
funkcjonalności ogólnokrajowego radiowego systemu łączności dla sektora elektroenergetycznego; PTPiREE, 2016 r.
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1. Geneza LTE450 – Potrzeby sektora energii w zakresie łączności

*

*
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1. Geneza LTE450 – Weryfikacja założeń technicznych dla usług (Pilotaż 1.0 i Pilotaż 2.0)
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ZAŁOŻENIA :
1. Przeprowadzenie pilotaży usług dla 2 różnych dostawców sprzętu RAN i CORE oraz 
kilku dostawców urządzeń końcowych LTE450

2. Weryfikacja usług technicznych – komunikacja dyspozytorska głosowa PTT i  video 
PTV; transmisja danych na potrzeby : sterowania siecią/ SCADA oraz zdalnego odczytu 
liczników AMI

3. Testy dla szerokości kanału BW 5MHz oraz dla "ograniczonego" BW do 4.5MHz

4. Weryfikacja technologii szerokopasmowej LTE (CAT.1-4) w paśmie 450 MHz oraz 
technologii IoT LTE-M (CAT-M) na bazie sieci LTE450

Interoperacyjność 

LTE450

L
T

E
4

5
0

 „
s

z
e

ro
k

o
p

a
s

m
o

w
e
”

C
A

T
.1

-4

L
T

E
4

5
0

 I
o

T
 L

T
E

-M



8/14

Wszystkie prawa zastrzeżone

1. Geneza LTE450 – Weryfikacja założeń technicznych dla usług (Pilotaż 1.0 i Pilotaż 2.0)
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Łączność 

Dyspozytorska

ZAŁOŻENIA :
1. Przeprowadzenie pilotaży usług dla 2 różnych dostawców sprzętu RAN i CORE oraz 
kilku dostawców urządzeń końcowych LTE450

2. Weryfikacja usług technicznych – komunikacja dyspozytorska głosowa PTT i  video 
PTV; transmisja danych na potrzeby : sterowania siecią/ SCADA oraz zdalnego odczytu 
liczników

3. Testy dla szerokości kanału BW 5MHz oraz dla "ograniczonego" BW do 4.5MHz

4. Weryfikacja technologii szerokopasmowej LTE (CAT.1-4) w paśmie 450 MHz oraz 
technologii IoT LTE-M (CAT-M) na bazie sieci LTE450

AMI i SCADA
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Etap 1

Działający Operator LTE 
450 MHz.

• Uruchomione usługi 
podstawowe w GK PGE 
dedykowane dla PGE 
Dystrybucja

Etap 2

Usługi świadczone 
poza GK PGE

• Uruchomione 
usługi dla 
Interesariuszy z 
Etapu 2

Etap 3

Usługi świadczone 
poza GK PGE

• Uruchomione 
usługi dla 
pozostałych 
Interesariuszy z 
sektora energii

Docelowe 
rozwiązanie 

Usługi w sieci 
LTE450

• łączność 
dyspozytorska

• smart grid

• smart metering

Realizacja świadczenia usług w technologii LTE dla sektora energii będzie dostarczana etapowo.  W pierwszej kolejności dla 
PGE D, w kolejnych etapach usługi będą świadczone dla pozostałych Interesariuszy, którzy przystąpią do wdrożenia.

2021-2025 

Faza Inwestycyjna
od 2025 Faza Utrzymania 

2022-2026 od 2026

2024-20XX
Etap 2

Etap 3 od 20XX

Etap 1

1. Geneza LTE450 – Etapy wdrożenia LTE450
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10/14 2. LTE450 - Architektura wysokopoziomowa 

Systemy zarządzania i nadzoru sieci

Centrum Nadzoru Sieci (NOC)

Systemy biznesowe i IT Operatora

PGWSGW

MME

HSS

Stacje bazowe RAN 

(zasięg radiowy)

Sieć transmisyjna 

(światłowody, radiolinie)

Sieć rdzeniowa CORE 

(usługi, profile użytkowników, 

autoryzacja)

Platforma 

Komunikacji 

Krytycznej

PCRF

CORE 

LTE450

CORE 

LTE450

• Teletransmisja 

szkieletowa

• Teletransmisja 

agregacyjna

• Sieć rdzeniowa 

CORE

• Stacje bazowe 

RAN LTE450
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• dedykowane zasoby radiowe 

dla energetyki (pasmo 450 MHz)

• dedykowany sprzęt aktywny sieci 

radiowej RAN

• zarządzalny zasięg usług

• kontrolowany dostęp do sieci i 

zarządzalna utylizacja 

pojemności sieci

• podtrzymanie zasilania 24-36h

• obiekty własne OSD jako siatka 

podstawowa

• dzierżawa infrastruktury pasywnej 

dla uzupełnienia siatki w 

obszarach niekrytycznych

• specjalizowane Urządzenia końcowe

• karty SIM z dedykowanym profilem 

elektrycznym dla użytkowników sieci LTE450

• dostęp do sieci tylko dla urządzeń energetyki

• dedykowany nadzór sieci i usług

• priorytety „reakcji” i obsługi 

zgłaszanych problemów z usługami

• spersonalizowane „widoki” dla OSD
• dedykowany sprzęt teletransmisyjny 

dla warstwy szkieletowej

• maksymalizacja wykorzystania 

zasobów własnych OSD 

(światłowody) w ramach warstwy 

agregacyjnej

• zwiększenie bezpieczeństwa 

interfejsu transmisyjnego RAN-CORE

• monitoring łącz

• zarządzalna parametryzacja usług (subskrypcje, uprawnienia, E2E QoS, 

priorytetyzacja ruchu, wywłaszczenia)

• kontrolowana baza użytkowników sieci

• zarządzalne mechanizmy zabezpieczeń przed nieuprawnionym dostępem do Urządzeń, 

kart SIM, sieci oraz usług

• wsparcie dla łączności krytycznej (Mission Critical)

• wsparcie dla łączności dyspozytorskiej

• profile usług dostosowane do specyfiki 

łączności w energetyce

• łączność w ramach sieci wydzielonej

• możliwość budowy wewnętrznych 

serwisów OT/ICT 
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• zorientowane na danego klienta 

(MSISDN/IMSI/IP) monitorowanie i 

zarządzanie "doświadczeniami" z 

użycia usługi (profil, historia użycia, 

zdarzenia sygnalizacyjne, lokalizacja, 

problemy, zgłoszenia)

• narzędzia wspierające identyfikacje 

źródła problemów danego urządzenia 

końcowego/ SIM

• nadzór sieci 24/7 (alarmy, KPI)

• prace planowane, 

parametryzacja w zakresie 

podstawowym (zlecana z 

obszaru RAN/TRM/CORE)

• koordynacja usuwania awarii

• I linia kontaktu technicznego

• uspójniona wizualizacja KPI do 

oceny działania elementów sieci 

LTE450

• dostarczenie dodatkowych 

narzędzi do monitorowania i 

oceny jakości sieci i usług

• customizowane widoki dla 

Klienta

• liczniki i wskaźniki jakościowe 

KPI (PM)

• narzędzia konfiguracji sieci (CM)

• stan elementów sieciowych, 

alarmy (FM)

• troubleshooting, tracing, 

software upgrade/ patching

• TRM TWAMP (RFC, SLA)

• wdrażanie elementów sieciowych, integracje

• konfiguracja/ parametryzacja

• definiowanie i analiza KPI, definicja progów 

alarmowych

• wdrażanie nowych wersji oprogramowania oraz 

funkcjonalności do elementów sieciowych

• zarzadzanie jakością sieci i usług end-to-end

• optymalizacja sieci

• testowanie i wdrażanie Urządzeń końcowych

• pomiary w sieci produkcyjnej i w TestLAB

• II linia wsparcia technicznego/ eksperckiego

• środowisko testowe

• w pełni funkcjonalny TestLAB, ze 

wszystkimi elementami i 

funkcjonalnościami jako replikacja 

sieci produkcyjnej

• próbki testowe Urządzeń, testowe 

SIM, Inżynierski system pomiarowy

• Interfejs Klienta z funkcjami 

samoobsługowymi (aktywacja 

usługi na SIM oraz podstawowe 

zarządzanie subskrypcją)

• Interfejs dla zgłaszana problemów 

Klienckich

• cyklicznie aktualizowane mapy 

zasięgu poszczególnych usług 

łączności

• ewidencja/ paszportyzacja 

zasobów sieciowych (fizyczne, 

logiczne), katalog usług 

technicznych, wsparcie 

zarządzania operacyjnego sieci

• Hurtownia techniczna (KPI 

techniczne, call data record CDR, 

mechanizmy agregacji i retencji)
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Nowoczesna Łączność Dyspozytorska

• głos PTT + wiadomości tekstowe i multimedialne + transmisja danych + video)

Transmisja Danych Priorytetowa - Typ1

• (telesygnalizacja + telesterowanie + telepomiary, SCADA)

Transmisja Danych Priorytetowa - Typ2

• telesygnalizacja + telesterowanie + telepomiary, liczniki bilansujące zainstalowane na stacjach SN, 
SCADA)

Systemy Pomiarowe - Typ1 i Typ 2

• (zdalny odczyt + sterowanie + koncentratory, AMI)

Prosumenci/OZE/Stacje ładowania

• (pomiar parametrów + sterowanie, OZE, mikroinstalacje)

Zarządzanie Majątkiem Technicznym

• (Cyfrowy paszport/ Ewidencja Infrastruktury/ Monitoring floty technicznej/ Inne)

Inne

• (transmisja danych)

LP Obszar zastosowania

Priorytet usługi w 

sieci / QoS

(wartości względne)

1

łączność głosowa, przekaz 

wiadomości tekstowych i 

multimedialnych, transmisja 

danych (mapy, dokumenty, 

aplikacje dla brygad w terenie) 

oraz możliwość udostępniania 

video

1 - głos (komunikacja o 

charakterze krytycznym 

inicjowana przez 

użytkownika)

2 - głos (podwyższony 

priorytet)

3 - wiadomości/dane/video 

(praca normalna)

2
Telemechanika/ rozłączniki 

napowietrzne

2 - dane (komunikacja o 

charakterze krytycznym)

3 - dane (praca normalna)

3

Monitorowanie i sterowanie na 

stacjach SN, trafostacje, liczniki 

bilansujące, sterowniki 

obiektowe + analizatory 

sieciowe

2 - dane (komunikacja o 

charakterze krytycznym)

3 - dane (praca normalna)

4 i 5
Odbiorcy, PPE, koncentratory

4

6

Prosumenci podłączeni do sieci 

SN i nn, obsługa OZE, 

mikroinstalacje

4

7
Zarządzanie Majątkiem 

Technicznym
9

8

Systemy Kontroli Dostępu do 

obiektów sieci energetycznej 

(SKD), systemy alarmowe, 

czujniki, sensory, predictive 

maintenance, itp.

10

1

2

3

4 i 5

6

7

8



Dziękujemy za uwagę

Warszawa, 30.06.2021

Damian Zajączkowski, Paweł Strzeszewski
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