
Journal of KONBiN 2(18)2011 

ISSN 1895-8281 

 

 
61 

 

ENSURING COMPATIBILITY OF HF RADIOS FROM 

DIFFERENT MANUFACTURERS WHILE WORKING 

WITH 3G PROTOCOLS. 
 

ZAPEWNIENIE ZGODNOŚCI RADIOSTACJI KF 

RÓŻNYCH PRODUCENTÓW PODCZAS PRACY  

Z PROTOKOŁAMI 3G. 
 

Adam Dobkowski, Marcin Rymon Lipiński  
 

OBR Centrum Techniki Morskiej S.A. Gdynia, Polska 
adam.dobkowski@ctm.gdynia.pl; marcin.lipinski@ctm.gdynia.pl 

 

Abstract: Due to the fact that the Polish army is equipped with devices from different 
manufacturers, there is a problem to ensure compliance with the protocols of 3G. 
Currently, there are 3G supported radio stations that are manufactured by OBR CTM 
and Harris, with Rohde & Schwarz naval radio station soon to be introduced. Only 
OBR CTM and Harris stations are completely compatible with each other in the 
protocols FLSU (called Fast Link SetUp-a protocol used to connect the compilation 
known as 3G ALE) and HDL (High-throuput Data Link, a very efficient protocol for 
data transmission), but even for these producers, there are no operation compliance 
protocols for exchanging e-mail and sending IP packets. OBR CTM, as a manufacturer 
of HF band radio equipment, attempted to solve this problem. It was established in the 
device that will cooperate with any HF radio and contains the implementation of all 
protocols necessary for automatic transmission of electronic mail, files and IP packets. 
The paper will present a thorough analysis of the compatibility problem, its solution 
method implemented by the OBR CTM and additional benefits that can be achieved 
through the use of equipment designed for this theme. 
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Streszczenie: Ze względu na to, że w wojsku polskim znajdują się urządzenia różnych 
producentów również tu występuje problem zapewnienia zgodności pracy  
z protokołami 3G. Obecnie na uzbrojeniu znajdują się radiostacje z obsługą protokołów 
3G produkcji OBR CTM oraz Harris w najbliższym czasie ma być wprowadzona do 
użytku okrętowa radiostacja firmy Rohde & Schwarz. Jedynie radiostacje OBR CTM  
i Harris są ze sobą całkowicie zgodne w zakresie protokołów FLSU( ang. Fast Link 
SetUp. Protokół służący do zestawiania połączenia znany jako ALE 3G) oraz HDL 
(ang. High-throuput Data Link protocol. Jest to bardzo efektywny protokół do 
przesyłania danych) jednak nawet w przypadku tych producentów brak jest zgodności 
pracy protokołów służących do wymiany poczty elektronicznej i przesyłania pakietów 
IP. OBR CTM, jako producent sprzętu do pracy w paśmie radiowym KF podjął się 
próby rozwiązania tego problemu. Powstało urządzenie zawierające w sobie 
implementację wszystkich protokołów koniecznych do automatycznej pracy w zakresie 
przesyłania poczty elektronicznej, plików oraz pakietów IP współpracujące z dowolną 
radiostacją KF. W artykule zostanie przedstawiona gruntowna analiza problemu 
kompatybilności, sposób jego rozwiązania zastosowany przez OBR CTM oraz 
dodatkowe korzyści możliwe do osiągnięcia poprzez użycie urządzeń zaprojektowanych 
w ramach tego tematu. 
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1. Problemy występujące podczas pracy z ALE 3G 

Dokumentem opisującym waveformy i protokoły 3G (Rys. 1) dla pasma KF jest 

STANAG 4538 [1]. Zdefiniowanych w nim zostało sześć waveformów, dwa 

protokoły ALE (Automatic Link Establishment) oraz dwa protokoły ARQ 

(Automatic Repeat reQuest). W oparciu o ten dokument powstały implementacje 

trzech producentów: OBR CTM, Rohde & Schwarz i Harris. Dokument ten ma 

kilka nieścisłości. Część algorytmów ma błędy uniemożliwiające wymianę danych 

pomiędzy częścią nadawczą a odbiorczą. Najbardziej uciążliwą sprawą 

w protokole ARQ jest ograniczenie adresowania pakietów do sześciu bitów. 

Powoduje to konieczność zabezpieczenia transmisji CRC lub znacznego jej 

spowolnienia wskutek konieczności oczekiwania na dotarcie pakietów już 

wysłanych, pomimo istnienia szczelin czasowych gotowych do wysłania 

następnych pakietów. Innym mankamentem jest brak możliwości zmiany kanału 

transmisyjnego podczas wysyłania pliku. Częstym zjawiskiem w łączności KF jest 

zanik kanału, zwłaszcza w czasie wschodu i zachodu słońca. Jeśli kanał zaniknie 

podczas przesyłania pliku, cała transmisja musi zostać wykonana od nowa na 

innym kanale. 

Rys.1 Protokoły 3G (oznaczone kolorem zielonym). 

Implementacja ALE 3G wykonana w OBR CTM może pracować w trzech trybach 

do wyboru przez użytkownika: 

1) Maksymalnej zgodności z STANAG 4538. W trybie tym zostały zachowane 

wszystkie protokoły z normy oprócz tych, w których błędy uniemożliwiają 

pracę. 

2) Zgodności z implementacją firmy Harris. 
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3) Maksymalnej prędkości przesyłania danych. Zwiększono w nim licznik 

pakietów z sześciu do piętnastu bitów. Dodano też możliwość zmiany kanału 

w trakcie przesyłania pliku, bez utraty już przesłanych danych. 

Firma Harris w swej implementacji przeprojektowała protokoły ARQ względem 

zapisów w STANAG 4538. Uczyniono to, aby wykluczyć błędną interpretację 

ramek potwierdzających, w przypadku nałożenia się na siebie transmisji kilku 

radiostacji. 

Firma Rohde & Schwarz przyjęła odmienną interpretację obliczania początku 

startu sieci 3G, przyjmując jako datę startową datę uruchomienia systemu GPS, 

zamiast daty startu ostatniej epoki GPS. Powoduje to brak możliwości współpracy 

w trybie synchronicznym z radiostacjami innych producentów [2]. 

2. Sposób zapewnienia współpracy pomiędzy radiostacjami różnych 

producentów 

Ze względu na to, że w wojsku polskim znajdują się urządzenia różnych 

producentów, również tu występuje problem zapewnienia zgodności pracy 

z protokołami 3G. Obecnie, na uzbrojeniu znajdują się radiostacje z obsługą 

protokołów 3G produkcji OBR CTM oraz Harris. W najbliższym czasie ma być 

wprowadzona do użytku okrętowa radiostacja firmy Rohde & Schwarz. Jedynie 

radiostacje OBR CTM i Harris są ze sobą całkowicie zgodne w zakresie 

protokołów FLSU (Fast Link SetUp – protokół służący do zestawiania połączenia, 

znany jako ALE 3G) oraz HDL (High-throuput Data Link protocol – jest to bardzo 

efektywny protokół do przesyłania danych). Jednak nawet w przypadku tych 

producentów brak jest zgodności pracy protokołów służących do wymiany poczty 

elektronicznej i przesyłania pakietów IP. OBR CTM, jako producent sprzętu do 

pracy w paśmie radiowym KF, podjął się próby rozwiązania tego problemu. 

Powstało urządzenie zawierające w sobie implementację wszystkich protokołów, 

koniecznych do automatycznej pracy w zakresie przesyłania poczty elektronicznej, 

plików oraz pakietów IP, i współpracujące z dowolną radiostacją KF. Jest to 

modem radiowy HF rozbudowany o protokoły oraz waveformy ALE 2G 

i ALE 3G. Umieszczono w nim dodatkowo serwer pocztowy, obsługujący 

protokoły SMTP, POP3 oraz serwer FTP (Rys. 2). Istnieje również możliwość 

pracy fonicznej przy użyciu wokoderów pracujących w standardzie MELP. 

Wszystkie przesyłane dane mogą być zakodowane algorytmem AES-256, 

dopuszczonym przez Służbę Kontrwywiadu Wojskowego do transmisji informacji 

o klauzuli „zastrzeżone”. 

Wymiana danych ze światem zewnętrznym jest możliwa poprzez szereg 

interfejsów jest to rs232 pracujący w trybie asynchronicznym i synchronicznym 

służy on do wysyłania i odbierania danych z standardowych modemów KF 

zgodnych z normami: STANAG 4285, STANAG 4539, STANAG 4415, STANAG 

4529, MIL-STD-188-110B. 
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Rys. 2 Protokoły do komunikowania się z radiostacją. 

Rs232 może być również używany wraz z protokołem PPP, dzięki czemu możliwa 

jest praca w siecią IP. Praca w sieci IP możliwa jest również poprzez złącze 

Ethernet pracujące w standardzie 100Base-TX. Ostatnim portem służącym do 

transmisji danych, w który wyposażony jest modem SPA-8200 jest interfejs USB. 

Praca z portem USB odbywa się w sposób identyczny jak poprzez port Ethernet  

z tą różnicą, że poprzez port USB możliwe jest jednoczesne zasilanie całego 

urządzenia. Jeśli nie mamy podłączonego portu USB SPA-8200 możemy zasilić 

napięciem stałym 24V. 

 

Rys. 3 Sieć 3G 
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W SPA-8200 (Rys. 3) zostały wbudowane: serwer poczty przychodzącej, 

komunikujący się z użytkownikiem poprzez protokół POP3, serwer poczty 

wychodzącej SMTP oraz serwer FTP. Zostało to zrobione po to, aby pominąć 

w transmisji radiowej warstwę TCP/IP, która dodaje pewną nadmiarowość oraz 

słabo przystaje do warunków panujących w krótkofalowym kanale radiowym. 

Zastosowanie popularnych protokołów pozwala na łatwą integrację z innymi 

elementami systemu łączności oraz szybką weryfikację poprawności działania. 

Wysyłanie i odbieranie danych można dokonać przy pomocy standardowych 

klientów pocztowych i FTP. OBR CTM stosuje jawność przed klientem 

protokołów w produkowanych urządzeniach, dzięki czemu kooperant budujący 

system z wykorzystaniem produktów OBR CTM nie jest zmuszony do 

wykupywania dodatkowych usług w OBR CTM, aby dokonać jego integracji. 

3. Współpraca z urządzeniami starszej generacji. 

 

 
 

Rys. 4 Sprzęt starszej generacji. 

 

Sterownik SPA-8200 współpracuje nie tylko z radiostacjami nowoczesnymi. 

Równie dobrze można go podłączyć do radiostacji starszych typów (Rys. 4). 

Operacja taka pozwala na uzyskanie sprzętu funkcjonalnie odpowiadającego 

najnowszym konstrukcjom za stosunkowo niewysoką cenę. 

4. Podsumowanie i wnioski 

Sterownik SPA-8200 opracowany w OBR CTM pozwoli na współpracę 

wszystkich urządzeń KF zgromadzonych w wojsku polskim, w nowoczesnej sieci 

„3G”, korzystając z najefektywniejszych waveformów i protokołów 

przeznaczonych do użytkowania w tym paśmie. Zostanie to wykonane za ułamek 

ceny, którą trzeba by zapłacić przy wymianie całego sprzętu. W rozwiązaniu 

proponowanym przez OBR CTM najdroższe elementy, takie jak: wzmacniacz 

mocy, sprzęgacz antenowy oraz zespół nadawczo odbiorczy, będą mogły zostać 

zachowane. 
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