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ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ∆ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΕΞΟΥΣΙΟ∆ΟΤΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ TETRA 

 
Ε.1  Γενικά η ανάπτυξη ψηφιακών δικτύων ραδιοεπικοινωνιών στην Κύπρο επιβάλλεται. 
Οι αυξηµένες ανάγκες στην µεταφορά  µεγάλου εύρους δεδοµένων και φωνής είναι 
γεγονός. Με την ραγδαία ανάπτυξη της τεχνολογίας, έχουν αυξηθεί και οι ανάγκες και η 
ανάπτυξη υπηρεσιών, που σκοπό έχουν να κάνουν την ζωή µας καλύτερη και πιο 
ποιοτική. 
 
Εναλλακτικά από το TETRA µπορούν να χρησιµοποιηθούν και άλλες τεχνολογίες 
παρόµοιων ψηφιακών δικτύων όπως για παράδειγµα το APCO Project 25. 
 
To P25 είναι επίσης ένα Open Standard, το οποίο οι κατασκευαστές µπορούν να 
χρησιµοποιήσουν σε πολλές τεχνολογικές λύσεις και οι χρήστες να έχουν την επιλογή να 
επιλέξουν τερµατικά και λύσεις από διάφορους κατασκευαστές, χωρίς περιορισµούς. 
 
Ένα σηµαντικό πλεονέκτηµα του P25 έναντι του TETRA, είναι το γεγονός ότι τα 
τερµατικά P25 µπορούν να λειτουργήσουν είτε σαν ψηφιακά, είτε σαν αναλογικά, 
καθιστώντας έτσι το P25 µια πιο οικονοµική λύση για την σταδιακή αλλαγή των 
τερµατικών από αναλογικά σε ψηφιακά και την δυνατότητα χρήσης τους σε αναλογικά 
δίκτυα ραδιοεπικοινωνιών µέχρι την πλήρη επικράτηση ενός ψηφιακού δικτύου και 
τερµατικών από όλες τις υπηρεσίες (π.χ. κυβερνητικές υπηρεσίες οι οποίες θέλουν να 
έχουν την δυνατότητα επικοινωνίας µεταξύ τους). 
 
Επίσης ένα πολύ σηµαντικό µειονέκτηµα του TETRA σε σχέση µε το P25, είναι ότι µε 
την χρήση πολυπλεξίας διαίρεσης χρόνου (TDMA) µε µεγάλης διάρκειας παλµούς 
(burst), και την υψηλή ισχύ των τερµατικών, µπορεί να προκαλέσει παρεµβολές σε 
εξαρτήµατα χαµηλών συχνοτήτων τα οποία κοινά συναντώνται σε ηλεκτρονικό 
εξοπλισµό όπως ιατρικά µηχανήµατα νοσοκοµείων, εξοπλισµό ασθενοφόρων κ.τ.λ.  
Οι παρεµβολές αυτές είναι πολύ σηµαντικές  και πρέπει να ληφθούν υπόψη από τους 
διάφορους κατασκευαστές τερµατικών TETRA. 
 
Επίσης τα επίπεδα ακτινοβολούµενης ισχύς των τερµατικών TETRA, µπορούν να 
δηµιουργήσουν υψηλά επίπεδα ισχύος RF τα οποία ξεπερνούν κατά πολύ το European 
Class A limit των 10 V/m το οποίο είναι η βάση των απαιτήσεων για βιοµηχανικό και 
safety-critical εξοπλισµό. Κατά συνέπεια οι κατασκευαστές τέτοιου ηλεκτρονικού 
εξοπλισµού, πρέπει να εφαρµόσουν πρόσθετα µέτρα στον σχεδιασµό των µηχανηµάτων 
για την αποφυγή παρεµβολών όταν τερµατικά TETRA βρίσκονται σε κοντινή απόσταση 
µε τα µηχανήµατα. 
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Επισυνάπτουµε αρκετές πληροφορίες για το P25 από την κατασκευάστρια εταιρεία TAIT 
Νέας Ζηλανδίας την οποία αντιπροσωπεύουµε. Αναλυτικά επισυνάπτουµε τα ακόλουθα: 
 

A) What is APCO P25 
B) P25 Introduction 
C) P25 & TETRA presentation/comparison 

 
Ε.2 Σήµερα υπάρχουν αρκετά τερµατικά από διάφορους κατασκευαστές τα οποία 
µπορούν να χρησιµοποιηθούν για τις λειτουργικές ανάγκες διαφόρων κατηγοριών 
χρηστών. Συγκεκριµένα οι ακόλουθοι κατασκευαστές διαθέτουν ραδιοεξοπλισµό για 
APCO P25 και TETRA: 
 
APCO P25 Manufacturers: 
 

• Datron World Comm 
• DTC Communications  
• Kenwood Communications  
• E.F. Johnson Radio   
• King Communications USA  
• M/A-COM 
• Motorola Inc.  
• RELM Wireless/BK Radio Inc. 
• Tait Electronics 
• Technisonic Industries   
• Thales Communications (formerly Racal)   
• Wulfsberg Electronics  
• Westel Wireless Ltd    (formerly ADI Ltd, avionics industry) 
• Simoco 
• HYT 

 
TETRA Manufacturers: 
 

• Nokia (Now a wholly owned business unit of EADS) 
• Motorola 
• Sepura Limited (Hand portables only) 
• Marconi/OTE (Hand portables only) 
• Rhode & Schwarz BICK Mobilfunk GmbH (RF network equipment only) 
• Cleartone Telecoms Plc (Mobiles only) 
• DAMM Cellular Systems AS (Minature base stations only) 
• NIROS Telecommunication A/S (Bankrupt. IS handportables only) 
• Rohill Engineering B.V (Network equipment) 
• Teltronic (Base stations and mobile radios only) 
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Alcatel resells Marconi 
Thales resells Nokia 
Siemen’s resells R&S 
Frequentis resells Motorola  
 

Only Motorola & EADS are capable of providing unified wide area Tetra networks. 
 
E.3 Σίγουρα τα οικονοµικά µεγέθη που σχετίζονται µε την δηµιουργία και λειτουργία 
ενός Παγκύπριου ∆ικτύου TETRA είναι µεγάλα και θα χρειαστεί αρκετός καιρός µέχρι 
το δίκτυο να προσελκύσει εµπορικούς χρήστες. Πιστεύουµε ότι µε την δηµιουργία 
τοπικών ιδιωτικών δικτύων πρώτα και µε την ανάπτυξη των διαφόρων υπηρεσιών που 
µπορούν να προσφέρουν οι ψηφιακές ραδιοεπικοινωνίες, σιγά-σιγά θα δηµιουργηθούν 
και οι ανάγκες και οι χρήστες θα αυξηθούν. ∆εν πιστεύουµε ωστόσο ότι θα υπάρχει τόση 
ζήτηση και εµπορικοί χρήστες έτσι ώστε να  δικαιολογήσουν την δηµιουργία ενός 
Παγκύπριου δικτύου εξ αρχής (εννοούµε Παγκύπριο ∆ίκτυο µε εύρος ζώνης, το οποίο θα 
µπορεί να καλύψει τις ανάγκες κυβερνητικών υπηρεσιών, υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης 
και εµπορικούς χρήστες) και να αποσβέσουν το αυξηµένο κόστος δηµιουργίας και 
λειτουργίας στο άµεσο µέλλον, αλλά µακροχρόνια. 
 
Ε.4 Κανένα Σχόλιο 
 
Ε.9 Θεωρούµε ότι οι καταλληλότερες ζώνες για την ανάπτυξη δικτύων TETRA στην 
Κύπρο είναι οι ζώνες 380-400MHz και 410-430MHz. Πέρα από τα θετικά της καλύτερης 
διάδοσης των ραδιοκυµάτων σε αυτές τις ζώνες εν σύγκριση µε τις ζώνες 870-880MHz  
και 915-925MHz, όπου απαιτούνται περισσότεροι σταθµοί βάσης για κάλυψη της ίδιας 
έκτασης, υπάρχει και το θετικό στοιχείο της διαθεσιµότητας τερµατικών από όλους τους 
κατασκευαστές τερµατικών TETRA στις ζώνες 380-400 και 410-430MHz. 
  
Ε.10 Το TETRA απαιτεί 25KHz εύρος ζώνης για 1 φορέα συχνότητας το οποίο λόγω της 
τεχνολογίας TDMA ισοδυναµεί µε 4 κανάλια (1 κανάλι ελέγχου και 3 κανάλια 
επικοινωνίας). Ο αριθµός των φορέων ανά site και ο αριθµός των sites για την κάλυψη 
του νησιού, πρέπει να αποτελεί πιθανότατα µέρος κάποιου συµβουλευτικού έργου, το 
οποίο και τελικά θα καθορίσει το συνολικό εύρος ζώνης συχνοτήτων. 
 
Ε.11 Απαιτείται συµβουλευτικό έργο (consulting project) για την απάντηση της 
ερώτησης αυτής. Βλέπε απάντηση Ε.10 
 
Ε.12 Απαιτείται συµβουλευτικό έργο (consulting project) για την απάντηση της 
ερώτησης αυτής. Βλέπε απάντηση Ε.10 
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Ε.13 Απαιτείται σοβαρή µελέτη για την απάντηση της ερώτησης αυτής. 
Παράγοντες οι οποίοι πρέπει να ληφθούν υπόψη (για µια καθορισµένη περιοχή 
κάλυψης):  
 
Α) Αριθµός τερµατικών 
Β) Μέση διάρκεια κλήσεων 
Γ) Αριθµός κλήσεων την ώρα αιχµής 
∆) Επιτρεπτή καθυστέρηση για την πραγµατοποίηση κλήσης 
 
Οι πιο πάνω παράγοντες πρέπει να καθοριστούν µέσω µελέτης για να γίνει σωστή 
πρόβλέψη των µελλοντικών αναγκών σε φάσµα. 
 
 
Ε.14 Κανένα Σχόλιο 
 
Ε.15 Σε περιπτώσεις παροχής εθνικών δηµοσίων κινητών υπηρεσιών, σίγουρα θα πρέπει 
να συµπεριληφθούν υποχρεώσεις Γεωγραφικής κάλυψης και έρευνα ραδιοκάλυψης, έτσι 
ώστε η κάλυψη να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις των εθνικών υπηρεσιών, οι οποίες 
πρέπει να καθοριστούν αλλά και συγκεκριµένα στοιχεία και τοποθεσίες εγκατάστασης 
των σταθµών / αδειοδοτήσεις εγκατάστασης. Επίσης σε περιπτώσεις εθνικών δηµόσιων 
υπηρεσιών, πρέπει να καθοριστούν όλα τα στοιχεία που απαιτούνται για την δηµιουργία 
ενός δικτύου TETRA, από τις εθνικές δηµόσιες υπηρεσίες, για να µπορεί να προσφερθεί 
δίκτυο το οποίο να βασίζεται στις ανάγκες υπηρεσιών και γεωγραφικής κάλυψης του 
πελάτη. 
 
Ε.16 Όπως προαναφέραµε στην απάντηση µας της παραγράφου Ε.3, δεν πιστεύοµε ότι 
θα υπάρχει τόση ζήτηση και εµπορικοί χρήστες έτσι ώστε να  δικαιολογήσουν την 
δηµιουργία ενός Παγκύπριου δικτύου εξ αρχής (εννοούµε Παγκύπριο ∆ίκτυο µε εύρος 
ζώνης, το οποίο θα µπορεί να καλύψει τις ανάγκες κυβερνητικών υπηρεσιών, υπηρεσιών 
έκτακτης ανάγκης και εµπορικούς χρήστες). Κατά συνέπεια, προτείνουµε όπως δοθούν 
εξουσιοδοτήσεις σε περιπτώσεις: 
 
Α) όπου η ανάγκη για ένα  Παγκύπριο δίκτυο TETRA υπάρχει από κυβερνητικές 
υπηρεσίες και υπηρεσίες εκτάκτου ανάγκης και θα εξυπηρετεί τους σκοπούς των 
υπηρεσιών αυτών, µέσα από κάποιο διαγωνισµό, µε καθορισµένο εύρος ζώνης και µε 
καθορισµένες ζητούµενες υπηρεσίες. 
 
Β) όπου ιδιωτικές εταιρείες θέλουν να εφαρµόσουν ένα τοπικό δίκτυο για εξυπηρέτηση 
πελατών σε συγκεκριµένο γεωγραφικό χώρο, π.χ. Αεροδρόµια, Λιµάνια κ.τ.λ. µε 
καθορισµένο εύρος ζώνης. 
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Ε.17 ∆ιαφωνούµε στην ιδέα της µίας Παγκύπριας Άδειας TETRA, δια τους λόγους που 
αναφέρουµε στην απάντηση µας της παραγράφου Ε.3. Επίσης πιστεύουµε ότι οι 
διάφορες κυβερνητικές υπηρεσίες, σε συνεργασία πρέπει να έχουν το δικό τους 
αυτόνοµο δίκτυο, για καλύτερη ασφάλεια, αξιοπιστία και ανεξαρτητοποίηση. 
 
Ε.18 ∆ιαφωνούµε µε την προτεινόµενη µεθοδολογία πλειστηριασµού, δια τον λόγω ότι 
διαφωνούµε µε την ιδέα της µιας Παγκύπριας Άδειας TETRA. 
 
Ε.19 Κανένα Σχόλιο 
Ε.20 Κανένα Σχόλιο 
Ε.21 Κανένα Σχόλιο 
Ε.22 Κανένα Σχόλιο 
Ε.23 Κανένα Σχόλιο 
Ε.24 Κανένα Σχόλιο 
Ε.25 Κανένα Σχόλιο 
Ε.26 Κανένα Σχόλιο 
Ε.27 Η Telectronics Comms. L.T.D. από το 1977, παρέχει υπηρεσίες και προϊόντα 
τηλεπικοινωνιών τόσο στον ιδιωτικό όσο και στον δηµόσιο τοµέα. Με την πιθανή 
έλευση του συστήµατος TETRA, ή εταιρεία µάς, θα συνεχίσει να προσφέρει τερµατικά 
και υπηρεσίες, από διάφορους κατασκευαστές τους οποίους αντιπροσωπεύουµε. 
 
Πελάτες µας όπως εταιρείες ταξί και µεταφορείς, θα επωφεληθούν από εφαρµογές που 
µπορούµε να προσφέρουµε, όπως συστήµατα αυτόµατου εντοπισµού θέσης (AVL), σε 
συνδυασµό µε φωνητικές κλήσεις, καθώς και οποιαδήποτε άλλη εφαρµογή η οποία 
απαιτεί µεταφορά δεδοµένων, όπως διαχείριση συστήµατος πελατών, αυτόµατο 
καθορισµό δροµολογίων και πολλών άλλων υπηρεσιών οι οποίες θα µπορούν να 
εφαρµοστούν µε την ύπαρξη ψηφιακού δικτύου ραδιοεπικοινωνιών και υπηρεσίες φωνής 
- δεδοµένων. 
 
Επίσης υπηρεσίες στον δηµόσιο τοµέα, όπως η Αστυνοµία, η Πολιτική Άµυνα, το Τµήµα 
Ηλεκτροµηχανολογικών Υπηρεσιών, τα ασθενοφόρα και άλλες υπηρεσίες µπορούν να 
επωφεληθούν από το ψηφιακό δίκτυο και να τους προσφέρουµε εφαρµογές, σύµφωνα µε 
τις ανάγκες της κάθε υπηρεσίας, σε συνδυασµό µε φωνητικές υπηρεσίες. 
 
Μερικές από αυτές τις εφαρµογές µπορεί να  είναι µεταφορά δεδοµένων που αφορούν 
οχήµατα για τους ελέγχους της Τροχαίας, µεταφορά στοιχείων και φωτογραφιών 
πιθανών υπόπτων, συστήµατα AVL, για εντοπισµό των οχηµάτων της Αστυνοµίας και 
παρακολουθήσεις οχηµάτων. 
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Επίσης φωνητικές υπηρεσίες και υπηρεσίες δεδοµένων για αεροδρόµια  
όπως: 
 
Voice Services: 
 
Individual Call 
Group Call 
PABX/PSTN Call (Full Duplex) 
Priority Call 
Emergency Call 
Late Entry 
DGNA, Object Call 
Call Reselection/Call Restoration 
CLIP 
TPI 
Selective Radio Inhibit 
Ambience Listening 
 
Data Services: 
 
Status message (SDS) 
Text Message (SDS) 
Packet Data 
Secure SDS transmission within 300ms 
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