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NOKIA: blisko 70 wdrożeń P-LTE

na świecie już się zaczęła...
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To już się dzieje...

Dlaczego?
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Rozwój systemów komunikacji kryzysowej

Standard 3GPP rel 13 (mission-critical LTE)
jest gotowy, urządzenia są dostępne

Transmisja wideo (HD), obrazów i danych wymaga 
technologii szerokopasmowych – na przykład LTE

Dotychczas używane technologie są dostosowane do 
transmisji głosu; transmisja danych – bardzo ograniczona
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3GPP = 3rd Generation Partnership Project

Nowe standardy komunikacji i wymagania funkcjonalne dla 
systemów łączności radiowej tworzone są w ramach 3GPP
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3GPP = 3rd Generation Partnership Project

Release 12
• Group 

Communication 
System Enablers 
for LTE 

• QoS for public 
safety

• Proximity-based 
Services; device-
to-device direct 
communication

Release 14
• Mission Critical Video 

over LTE 

• Mission Critical Data 
over LTE

• IOPS enhancements 
for limited backhaul

• Study on LMR 
interworking

Completed June  2017

Release 13
• Mission Critical PTT

• Enhancements to 
Proximity-based 
Services

• Isolated E-UTRAN 
Operation for Public 
Safety (IOPS)

• Enhancements to 
eMBMS

Completed March 2016

Releases 8 - 11
Mobile data, VoLTE, emergency call, QoS, security, wide range of frequency bands, location services, MBMS, SON, LTE-A performance 
enhancements

Release 15
• Enhancements for 

Mission Critical Video

• Migration and 
Interconnection
between Mission 
Critical Systems

• Communication
interworking between
LTE and non-LTE

Exp Completion 2018/19
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LTE spełnia wysokie wymagania typu Mission Critical 

Systemy terenowe 
także tworzone ad-hoc

Połączenia głosowe i wideo
Push to Talk/Push to Video

Priorytety wywołań Bezpieczeństwo

AC 0-9
AC 14

X X

Sieć
Data centerUżytkownicy

i urządzenia

Bezpieczne wydzielone 
sieci typu eUTRAN

ProSe
Proximity Services
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LTE i TETRA – porównanie możliwości

Przykład: opóźnienie w transmisji obrazu wysokiej rozdzielczości
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LTE i TETRA – porównanie możliwości

Przykład: transmisja wideo (z systemu monitoringu wizyjnego)
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Nowe możliwości funkcjonalne systemów komunikacji kryzysowej dzięki LTE

Transmisja wideo 
w czasie rzeczywistym

Wykorzystanie dronów 
w miejscach 
niedostępnych lub 
niebezpiecznych

Monitorowanie stanu 
czujników i sensorów
(biometrycznych, 
środowiskowych)

Rozmowy 
i komunikacja grupowa
(także push-to-video)

Aplikacje dla centrów 
zarządzania

Lokalizacja i wizua-
lizacja na mapach 
i planach (także 3D)
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Nowe możliwości wykorzystania LTE w nowych projektach biznesowych
PRZYKŁAD

„Konieczne było także stworzenie specjalnego interfejsu łączącego 

Farmę Wiatrową Lotnisko ze wspomnianym systemem LFC. 

Jego zadaniem jest prowadzenie oraz monitoring w czasie rzeczywistym 

pracy jednostek wytwórczych uczestniczących w procesie regulacji 

częstotliwości.”

PGE EO FW Lotnisko

✓ można w tym celu wykorzystać p-LTE

✓ są już podobne instalacje
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Nowe możliwości wykorzystania LTE w nowych projektach biznesowych
PRZYKŁAD

PGE EO FW Lotnisko Sempra Renewables, USA

P-LTE →

komunikacja głosowa →

komunikacja wideo →

transmisja danych →

✓ można w tym celu wykorzystać p-LTE

✓ są już podobne instalacje
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LTE w komunikacji kryzysowej, 
dyspozytorskiej i alarmowej
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w kilku branżach:
Nokia: blisko 70 wdrożeń Private LTE
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Logistyka i spedycja



© 2019 Nokia19

Transport
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Produkcja
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Przemysł wydobywczy
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Energetyka
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BHP Billiton Escondida, Chile

największa na świecie kopalnia miedzi, 110 km2

P-LTE: komunikacja, telemetria, IoT i komunikacja krytyczna (w tym PTT i PTV)
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Rio Tinto, Australia

pierwsza instalacja Private-LTE na świecie (2014)
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Rio Tinto, Australia

P-LTE: komunikacja dyspozytorska (w tym PTT i PTV)
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Rio Tinto, Australia

P-LTE: sterowanie autonomicznymi pojazdami i pociągami
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KOMATSU

P-LTE standardem w zakresie sterowanie autonomicznymi pojazdami górniczymi
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P-LTE w transporcie

rzeczywisty obraz z kamery poruszającego się, zdalnie sterowanego pociągu
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Sempra Renewables, USA

P-LTE: zdalny nadzór farm wiatrowych, predykcja awarii, 
90% oszczędności w bieżących kosztach utrzymania

Obsługa komunikacji na obszarze >100km2, łączność dyspozytorska   
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Elektro (Iberdrola), Brazylia

kompleksowe rozwiązanie dla OSD: komunikacja + smart grid

przebieg projektu: faza pilotowa + replikacja rozwiązania na kolejnych obszarach
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Elektro (Iberdrola), Brazylia

pierwsza faza projektu (zakończona): 78 000 liczników

docelowy zakres projektu: 24 obszary miejskie, 3.5 mln mieszkańców, 1.4 mln liczników
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Nokia proponuje udział w każdym etapie projektu

Koncepcja Projekt Budowa Eksploatacja

• Doradztwo
• Model biznesowy
• Opcje finansowana
• Ograniczanie ryzyka

• Projekt sieci
• Szczegółowy 

plan wdrożenia

• Zarządzanie projektem
• Instalacja

i uruchomienie
• Testy wdrożeniowe

• Zarządzanie systemem 
i usługami

• Budowa i obsługa 
centrum zarządzania siecią

Zakres udziału i współpracy jest zgodny z wymaganiami i potrzebami klienta
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Nokia dla energetyki
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Specjalizowane systemy dla każdego sektora energetyki

łączymy w spójne rozwiązania IT dla skonsolidowanej grupy energetycznej

łączność
mobilna

łączność
stacjonarna

sieci 
optyczne / IP

aplikacje 
i analityka

Nokia
Technologies

Nokia
Bell Labs

usługi 
globalne

dobór rozwiązań i usług do specyfiki
i wymagań sektorowych

DYSTRYBUCJA OBRÓTWYDOBYCIE WYTWARZANIE

KOMPLEKSOWE ROZWIĄZANIA I USŁUGI IT DLA GRUPY ENERGETYCZNEJ
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Specjalizowane systemy dla każdego sektora energetyki

łączymy w spójne rozwiązania IT dla skonsolidowanej grupy energetycznej

KOMPLEKSOWE ROZWIĄZANIA I USŁUGI IT DLA GRUPY ENERGETYCZNEJ

PROJEKTUJEMY, BADAMY, WDRAŻAMY...
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PROJEKTUJEMY, BADAMY, WDRAŻAMY...

Nokia Energy Innovation Lab
Laboratorium do symulacji i badania zachowań sieci energetycznej

Modelowanie i symulacja złożonych i współzależnych zdarzeń w sieci energetycznej

University of StrathclydeNOKIA

Dynamic Power Systems LaboratoryEnergy Innovation Center (EIC)

Plano,Texas, USA Glasgow, Scotland, UK
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Nokia Energy Innovation Lab
Laboratorium do symulacji i badania zachowań sieci energetycznej

Projektowanie, symulacja i badanie kompleksowych rozwiązań „End to End”

Distribution Transmission

Control Center Operations

• odwzorowanie rzeczywistego środowiska 
operatora sieci energetycznej

• możliwość zastosowania różnych konfiguracji, 
wariantów i standardów sieci komunikacyjnej

• symulacja zdarzeń

• analiza funkcjonowania sieci i systemów 
komunikacyjnych

• bezpieczne wprowadzanie i testowanie nowych 
aplikacji i podsystemów
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Wrocław
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Europejskie Centrum Inżynierii i Oprogramowania 

Drugie co do wielkości centrum R&D Nokii na świecie (38 000 m2, 4 500 inżynierów)

Nokia Wrocław
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Drugie co do wielkości centrum R&D Nokii na świecie (38 000 m2, 4 500 inżynierów)

Europejskie Centrum Inżynierii i Oprogramowania 

LTE

IoT

5G
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Nokia Kraków
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4G RAN

HetRAN

Small Cell

...

Cloud

IoT
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Wybrane projekty:
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Nokia WarszawaNokia Kraków

6 500 m2 lab: 700 m2 



46

Nokia Warszawa
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Nokia Warszawa

300m2

100 szaf

Centrum Szkoleniowe

Laboratorium
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2/3
praktycznych

szkoleń Nokii na świecie

LAB w Warszawie obsługuje

90%
zdalny dostęp 

z 6 kontynentów
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8000
dni szkoleniowych rocznie

50
szkoleń tygodniowo
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Łódź

Nokia w Polsce

Bydgoszcz

Gdańsk

Warszawa

Wrocław

Kraków



NOKIA: kompleksowe rozwiązania systemów komunikacji 
kryzysowej, dyspozytorskiej i alarmowej



Cieszmy się wiosną!





© 2019 Nokia5454 Nokia Confidential

Copyright and confidentiality

The contents of this document are proprietary and 
confidential property of Nokia. This document is 
provided subject to confidentiality obligations of the 
applicable agreement(s). 

This document is intended for use of Nokia’s 
customers and collaborators only for the purpose for 
which this document is submitted by Nokia. No part of 
this document may be reproduced or made available 
to the public or to any third party in any form or 
means without the prior written permission of Nokia. 
This document is to be used by properly trained 
professional personnel. Any use of the contents in this 
document is limited strictly to the use(s) specifically 
created in the applicable agreement(s) under which 
the document is submitted. The user of this document 
may voluntarily provide suggestions, comments or 
other feedback to Nokia in respect of the contents of 
this document ("Feedback"). Such Feedback may be 
used in Nokia products and related specifications or 

other documentation. Accordingly, if the user of this 
document gives Nokia Feedback on the contents of 
this document, Nokia may freely use, disclose, 
reproduce, license, distribute and otherwise 
commercialize the feedback in any Nokia product, 
technology, service, specification or other 
documentation. 

Nokia operates a policy of ongoing development. 
Nokia reserves the right to make changes and 
improvements to any of the products and/or services 
described in this document or withdraw this 
document at any time without prior notice. 

The contents of this document are provided "as is". 
Except as required by applicable law, no warranties of 
any kind, either express or implied, including, but not 
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