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Abstract: The net aspect of implementation of IP radios in the Polish Army have 

been presented in the article. The present organization of radio nets and 

unavoidable change of it are described at the beginning. Then, IP radios currently 

used and planned to use, are considered. At least, the concept of the radio net 

configuration implemented in the KAKTUS Electronic Warfare System is showed 

as one of the possible solutions of the problem. The article summary underlines the 

gains from IP radio nets use and challenges that producers of IP radios must face. 
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Streszczenie: Tematem artykułu jest implementacja sieci radiowych IP w Siłach 

Zbrojnych RP. Opracowanie powstało na kanwie obserwowanego w ostatnich 

latach dynamicznego rozwoju technologii, który umożliwił wykorzystanie  

w sieciach radiowych transmisji danych opartych o protokół TCP/IP. W artykule 

omówiono urządzenia radiowe IP wykorzystywane i przewidywane do 

wykorzystania w SZ RP, dotychczasową organizację systemu łączności radiowej 

szczebla taktycznego zakładającą funkcjonowanie sieci i kierunków radiowych oraz 

konieczne zmiany w tej organizacji mające na celu optymalne wykorzystanie 

możliwości płynących z zastosowania protokołu IP w sieciach radiowych.  

W dalszej części przedstawiono koncepcję organizacji sieci radiowych IP na 

przykładzie wojskowego systemu KAKTUS. W podsumowaniu dokonano oceny wad 

i zalet przedstawionych rozwiązań i wskazano perspektywy wykorzystania urządzeń 

radiowych IP w taktycznych sieciach łączności. 
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1 Wstęp 

Dynamiczny wzrost zapotrzebowań na świadczenie szerokiej klasy usług,  

w szczególności czasu rzeczywistego, oraz konieczność różnicowania wymagań 

związanych z ich jakością w warunkach ograniczeń przepustowości i dostępności 

zasobów militarnych sieci łączności, wymusiły ewolucję sposobu realizacji usług. 

W radiowych sieciach taktycznych stosowano nowe rozwiązania, które jednak nie 

obejmowały implementacji stosu protokołów TCP/IP ze względu na fakt 

nieprzystosowania urządzeń do transmisji tego rodzaju. Poziom technologiczny 

tych urządzeń uniemożliwiał jego wbudowanie, a oferowana szybkość transmisji 

była niewystarczająca. Obserwowany w ostatnich latach dynamiczny rozwój 

technologii umożliwił wykorzystanie w sieciach radiowych transmisji danych 

opartych o protokół TCP/IP. Klasyczne systemy łączności radiowej nie posiadają 

już potencjału rozwojowego i przechodzą do historii, w szczególności ze względu 

na rodzaje usług, których współcześni użytkownicy oczekują, a których nie ma 

możliwości zaimplementować. Logicznym rozwiązaniem w tej sytuacji jest 

wprowadzenie nowej organizacji łączności radiowej, która zapewniłaby ich dalszy 

rozwój i umożliwiła sprostanie stawianym wymaganiom. Można wskazać wiele 

argumentów na to, że przydatnymi do tego celu są sieci ad-hoc (sieć organizowana 

doraźnie o zdecentralizowanej architekturze). Przebudowa łączności radiowej jest 

możliwa z uwagi na to, że aktualnie wielu producentów oferuje zaawansowane 

radiostacje IP implementujące rozwiązania niezbędne do budowy sieci 

samoorganizujących. 

W artykule omówiono urządzenia radiowe IP wykorzystywane i przewidywane do 

wykorzystania w SZ RP, dotychczasową organizację systemu łączności radiowej 

szczebla taktycznego zakładającą funkcjonowanie sieci i kierunków radiowych 

oraz konieczne zmiany w tej organizacji mające na celu optymalne wykorzystanie 

możliwości płynących z zastosowania protokołu IP w sieciach radiowych.  

W dalszej części przedstawiono koncepcję organizacji sieci radiowych IP na 

przykładzie podsystemu łączności systemu Walki Elektronicznej KAKTUS.  

W podsumowaniu dokonano oceny wad i zalet przedstawionego rozwiązania  

i wskazano perspektywy wykorzystania urządzeń radiowych IP w taktycznych 

sieciach łączności. 

2 Ewolucja zapotrzebowania na usługi sieciowe i sposobów realizacji 

Wzrost zapotrzebowania na usługi oferowane przez systemy łączności 

bezprzewodowej powodował przyśpieszony rozwój prac nad technologiami 

zapewniającymi niezawodną transmisję danych przez kanały radiowe. Skuteczność 

prowadzenia operacji wojskowych zależy nie tylko od stopnia uzbrojenia  

i mobilności walczących jednostek, ale również od dostępu do informacji 

gromadzonych przez różne podsystemy działające na obszarze prowadzonej misji. 

Do osiągnięcia celu operacji wskazane jest, aby dowódcy różnych szczebli 

dowodzenia mieli zapewniony wspólny i aktualny obraz sytuacji taktycznej. 

Wymagania, jakim muszą sprostać współczesne systemy łączności wskazują, że 
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rozwój wojskowych systemów telekomunikacyjnych ukierunkowany jest na 

technologie szerokopasmowe, najczęściej bazujące na protokole IP.  

Dotychczasowe sieci radiowe szczebla taktycznego CNR (Combat Net Radio) były 

budowane w oparciu o radiostacje wąskopasmowe pracujące w zakresie 

częstotliwości UKF i KF. Z uwagi na ograniczenia wynikające z szerokości pasma 

i niestety, na ogół dość duży poziom zakłóceń w kanałach radiowych, usługi czasu 

rzeczywistego i wymagające prędkości większych niż 64 kbit/s np. transmisja 

wideo, nie były zapewniane przez podsystem radiowy. Natomiast usługi takie jak: 

FTP, transmisja krótkich wiadomości (tzw. chat), transmisja grafiki  

i nieruchomych obrazów, poczta elektroniczna mogły być realizowane za pomocą 

taktycznych sieci radiowych. 

W celu realizacji wybranych usług opartych na protokole TCP/IP, opracowano 

różnego rodzaju punkty dostępowe, czy bramy (gateway’e), których głównym 

zadaniem była integracja systemów radiowego i radioliniowo – przewodowego. 

Tego typu rozwiązania były i są nadal proponowane przez różne firmy w tym także 

przez Wojskowy Instytut Łączności, w którym opracowano Radiowy Punkt 

Dostępowy (RPD) UKF/KF wykorzystany zarówno w systemie KROKUS jak  

i w Mobilnym Zintegrowanym Węźle Łączności (MZWŁ) TURKUS (Rys. 1). 

 

 
 

Rys. 1 Otoczenie systemowe MZWŁ TURKUS 

 

RPD umożliwia abonentom sieci CNR wyposażonym w odpowiednie terminale 

oraz radiostacje wymianę danych i połączenia głosowe z abonentami sieci 

LAN/WLAN. Realizuje następujące usługi: 

 simpleksową transmisję głosu; 

 transmisję danych: 

a) raportów GPS; 
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b) transmisję plików; 

c) transmisję krótkich bloków danych; 

d) pocztę elektroniczna; 

e) komunikator (chat). 

W systemie STORCZYK wykorzystano opracowany przez firmę KenBIT Blok 

Sprzężenia Radiowego (BSR), który jest elementem podsystemu dostępu 

radiowego zakresu KF/UKF. Integruje on usługi systemu radioliniowo-

przewodowego i systemu radiowego, zapewniając usługi foniczne i transmisję 

danych opartych o protokół TCP/IP. Firma wdrożyła również do SZ RP Sieć 

Wymiany Danych Związku Taktycznego (SWD ZT), która ma za zadanie 

zapewnienie wymiany danych operacyjnych pomiędzy zarówno abonentami 

przewodowymi jak i radiowymi. 

Firma Harris również dysponuje rozwiązaniami integrującymi sieci radioliniowo-

przewodowe z sieciami radiowymi, np. Tactical Network Access Hub RF – 6010, 

który realizuje radiowy dostęp wielokanałowy w oparciu o cztery współpracujące  

z nim radiostacje (pasma KF lub UKF). 

3 Urządzenia radiowe IP 

Obserwowany w ostatnich latach dynamiczny rozwój technologii umożliwił 

wykorzystanie w sieciach radiowych transmisji danych opartych o protokół 

TCP/IP, co pozwala na rezygnację ze stosowania urządzeń integrujących typu 

punkty dostępowe (opisane w pkt. 2). Powszechne stosowanie protokołu IP 

związane jest zarówno z potrzebami użytkowników jak i z postępami 

miniaturyzacji, cyfryzacji urządzeń radiowych z zaawansowaną techniką 

mikroprocesorową włącznie oraz rozwojem koncepcji bezprzewodowych sieci ad-hoc.  

Aktualnie w Siłach Zbrojnych RP użytkuje się kilka typów urządzeń radiowych 

różnych producentów posiadających możliwość pracy w radiowej sieci IP,  

a w niedalekiej przyszłości planowane jest wdrożenie kolejnych. Podstawowymi 

urządzeniami zakresu częstotliwości UKF stosowanymi w SZ RP są radiostacje  

z rodziny PR4G, natomiast zakresu KF radiostacje firmy Harris. 

3.1 Radiostacje firmy RADMOR 

PR4G (F@stnet) 

Od kilku lat dostępna jest nowa generacja radiostacji UKF rodziny PR4G, 

nazywana F@stnet, która umożliwia transmisję danych zgodnie z protokołem 

TCP/IP. Wojsko Polskie posiada na wyposażeniu radiostacje plecakowe RRC-9210 

oraz radiostacje pokładowe RRC-9310AP, które w zakresie pracy z protokołem IP 

posiadają analogiczne możliwości. 

F@stnet to hoppingowe radiostacje nowej generacji oferujące szybką transmisję 

danych (do 43 kbit/s w trybie CNR – Combat Net Radio), wyposażone w karty IP 

umożliwiające transmisje pakietowe w kanale wąskopasmowym 25kHz  

z szybkością do 19,2 kbit/s. Sterowanie i monitorowanie pracy radiostacji odbywa 

się z wykorzystaniem protokołu SNMP. Implementacja najnowszej wersji 
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oprogramowania radiostacji wprowadza szereg nowych rozwiązań związanych  

z wykorzystaniem urządzeń do pracy z protokołem IP. Radiostacja udostępnia dwa 

tryby pracy IP:  

 I-MUX – zastąpił tryb MUX – przewidziany do jednoczesnej transmisji 

mowy i danych IP w tym samym kanale radiowym. Oferuje transmisję 

danych z szybkością do 4,8 kbit/s, która odbywa się w sposób simpleksowy 

lub w trybie wyzwalanego TDMA. Synchronizacja pracy hoppingowej 

odbywa się z wykorzystaniem radiostacji pełniącej w sieci funkcję NCSa. 

Podstawowa metoda synchronizacji zakłada jednak wykorzystanie 

odbiornika GPS. Przejście radiostacji do pracy w trybie I-MUX inicjowane 

jest przez radiostację główną. W dowolnym momencie możliwe jest dodanie 

i usuwanie radiostacji z sieci, co odbywa się poprzez odpowiedni rozkaz  

z radiostacji NCS. W najnowszej wersji oprogramowania firmowego 

radiostacji zapewniona jest automatyczna zmiana (rozesłanie) tras routingu 

po rekonfiguracji sieci radiowej; 

 IP PAS – przewidziany wyłącznie do transmisji danych z szybkościami do 

19,2 kbit/s. Synchronizacja pracy hoppingowej odbywa się w sposób 

rozproszony, nie wymaga sygnału z radiostacji NCS (w sieci nie istnieje 

stacja nadrzędna). Możliwa jest retransmisja danych z użyciem maksymalnie 

5 przęseł. Pojedyncza radiostacja pracuje wówczas jako retransmiter. Dzięki 

takim możliwościom uzyskuje się znaczne powiększenie zasięgu sieci, 

aczkolwiek należy liczyć się ze znacznym wzrostem opóźnień przesyłanych 

danych – tryb dedykowany do transmisji danych czasu nierzeczywistego. 

Maksymalna liczba radiostacji w sieci radiowej pracującej w trybie IP PAS 

jest ograniczona. Każda radiostacja w sieci w sposób automatyczny 

aktualizuje dane dotyczące topologii sieci, do której należy („zna” swoje 

otoczenie). W przypadku braku łączności bezpośredniej, automatycznie 

nawiązywana jest łączność z inną radiostacją w sieci.  

Z nowych funkcji zaimplementowanych w radiostacjach F@stnet warto dodatkowo 

wymienić: 

 Klient DHCP (Dynamic Client Configuration Protocol) – zapewnia 

możliwość automatycznego pobrania adresu IP z serwera DHCP; 

 IP Firewall – zapora sieciowa realizująca filtrowanie pakietów według 

ustalonych kryteriów. Jest to funkcja szczególnie istotna ze względu na 

pracę radiostacji w kanałach wąskopasmowych; 

 IP NAT (Network Address Translation) – funkcja polegająca na logicznym 

udostępnieniu adresu IP dla wielu komputerów; 

 ICMP Source Quench – obsługa pakietów ICMP w celu zmniejszenia 

obciążenia kanału radiowego; 

 Zestawy konfiguracji IP – możliwość wykorzystania jednego z czterech 

predefiniowanych kompletnych zestawów parametrów umożliwiających 

pracę w sieci IP; 
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 Kompresja pakietów IP – kompresja nagłówków IP i UDP/TCP w celu 

zmniejszenia liczby transmitowanych danych; 

 Możliwość przydzielania pasma dla poszczególnych kolejek danych IP. 

 

R-3507 

R-3507 to pierwsza polska radiostacja skonstruowana w oparciu o technologię 

SDR (Software Defined Radio). Architektura tego urządzenia przygotowana 

została do współpracy z interfejsem programowym ESSOR SCA (projekt 

europejskiego standardu architektury Software Communication Architecture). 

Radiostacja stanowi bazę do implementacji opracowywanego waveformu ESSOR 

HDR WF (sieciowy waveform IP). 

Radiostacja pracuje w zakresie częstotliwości 20 – 520 MHz z mocą 5W. 

Obsługiwane tryby pracy zależne są od waveformu, obecnie obejmują pracę 

wąskopasmową, szerokopasmową, obsługę wielodostępu TDMA. Radiostacja 

posiada wbudowany interfejs Ethernet oraz zapewnia transmisję danych  

z szybkością do 1 Mbit/s. 

3.2 Radiostacje firmy Harris 

RF-5800H 

Radiostacja RF-5800H-MP FALCON II przeznaczona jest do pracy cyfrowej  

i analogowej w sieciach i kierunkach radiowych na szczeblu taktycznym  

w zakresie KF i UKF. W SZ RP jest wykorzystywana jako radiostacja zakresu 

krótkofalowego. 

RF-5800H nie posiada, w przeciwieństwie do radiostacji F@stnet, wbudowanej 

karty IP. Istnieje jednak możliwość dołączenia radiostacji do sieci Ethernet za 

pomocą komputera PC wyposażonego w kartę sieciową. Połączenie między  

RF-5800H i komputerem realizowane jest z wykorzystaniem złącza J3  

w radiostacji i portu RS-232C w komputerze. Pomiędzy urządzeniami zestawiane 

jest połączenie typu PPP. Uzyskany w ten sposób zestaw (komputer + radiostacja) 

jest bramą dostępową (gatewayem) wyposażoną w dwa interfejsy sieciowe – 

Ethernet do sieci LAN i radiowy do pracy w sieci wykorzystującej radiostacje 

Harris. 

Uzyskana w ten sposób funkcjonalność umożliwia abonentom sieci radiowej 

komunikowanie z abonentami sieci lokalnej i odwrotnie – abonent sieci lokalnej 

posiada możliwość wymiany informacji z dowolnym abonentem sieci radiowej. 

Dodatkowo, jeżeli zestawy złożone z radiostacji RF-5800H i komputera  

z odpowiednim oprogramowaniem zapewniają dostęp do więcej niż jednej sieci 

lokalnej, abonenci sieci lokalnych mogą komunikować się ze sobą wykorzystując 

łącza bezprzewodowe utworzone przez radiostacje firmy Harris. 

Radiostacja RF-5800H pełniąca funkcję gatewaya zachowuje w dziedzinie 

transmisji głosu funkcjonalność pozostałych radiostacji w sieci, podniesienie 

mikrotelefonu i uruchomienie tangenty pozwala wymienić informacje foniczne  

z innymi abonentami sieci radiowej. 
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RF-7800 

Radiostacje serii RF-7800 obejmują kilka typów urządzeń klasyfikowanych jako 

seria Falcon III firmy Harris. Z punktu widzenia tematyki artykułu wyróżnić należy 

modele: 

 RF-7800V-HH - radiostacja doręczna pola walki. Pracuje w rozszerzonym 

zakresie częstotliwości UKF od 30MHz do 108MHz z mocą maksymalną 

10W. Jest interoperacyjna z radiostacjami serii Falcon II firmy Harris  

(w Polsce z RF-5800H) oraz z radiostacjami nowej serii Falcon III. 

Zaprojektowano ją do realizacji usług fonicznych oraz transmisji danych. 

Umożliwia transmisję danych z szybkością do 192 kb/s, co czyni ją 

najszybszą dostępną radiostacją UKF pola walki. Udostępnia szereg 

interfejsów w tym także Ethernet. Radiostacja wyposażona została  

w aplikację Tac-chat IP umożliwiającą wymianę wiadomości 

multimedialnych pomiędzy abonentami sieci radiowej – transmisję obrazów, 

wymianę plików dużych rozmiarów; 

 RF-7800M-MP - szerokozakresowa radiostacja pola walki zapewniająca 

realizację zabezpieczonej transmisji fonicznej oraz wymianę danych. Pracuje 

w zakresie częstotliwości od 30MHz do 2GHz z mocą maksymalną 20W. 

Radiostacja wykorzystuje kanały o szerokości 25kHz w paśmie od 30 do 

512Mhz oraz szersze w paśmie od 225MHz do 2GHz. RF-7800M posiada 

architekturę radia programowego (Software Radio), dzięki czemu  

w przyszłości będzie możliwa implementacja dodatkowych modulacji oraz 

zmiana funkcjonalności. Radiostacja posiada wbudowany interfejs Ethernet, 

a do transmisji danych w sieci radiowej wykorzystuje specjalizowany 

protokół ANW2 (Harris Adaptive Networking Wideband Waveform). Istotną 

funkcjonalnością radiostacji jest wsparcie dla obsługi sieci ad-hoc. W trybie 

wąskopasmowej transmisji danych radiostacja zapewnia szybkość do 16 

kbit/s, w trybie transmisji szerokopasmowej do 3 Mbit/s przy modulacji 

GMSK i 5 Mbit/s przy modulacji QAM. Podobnie jak radiostacje F@stnet, 

RF-7800M wykorzystuje tryb wielodostępu TDMA. Istotna różnicą jest 

obsługa protokołu MANET – OLSR, zapewniana w radiostacjach firmy 

Harris. 

3.3 Radiostacja firmy Transbit 

R-450C jest szerokopasmowym, mobilnym systemem dostępowym 

przeznaczonym do pracy w paśmie VHF/UHF (225 – 400 MHz), który może być 

zastosowany do: 

 realizacji szerokopasmowej, komórkowej sieci dostępowej, dzięki której 

stacje abonenckie uzyskują dostęp do zasobów sieci i mogą korzystać  

z różnych usług multimedialnych; 

 budowy sieci transmisyjnej o wysokiej pojemności – wielokrotność 2048 kb/s; 

 zestawiania połączeń typu punkt-punkt i bezpośrednich połączeń pomiędzy 

stacjami abonenckimi, bez udziału stacji bazowej. 
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Radiostacja udostępnia dla użytkownika interfejs Ethernet 100BaseFX. Praca może 

być realizowana w układzie systemu dostępowego lub w układzie horyzontalnej 

linii radiowej. Uzyskiwana pojemność traktu – do 2048 kb/s. 

3.4 Radiostacja firmy ITT 

High Capacity Data Radio (HCDR) jest najmłodszym członkiem rodziny 

produktów firmy ITT. To szerokopasmowa radiostacja pracująca w zakresie 

częstotliwości 225 – 400 MHz. Dzięki implementacji protokołów sieciowych 

możliwe jest tworzenie i zarządzanie samoorganizujących sieci lub klastrów. Ze 

względu na implementację protokołu IP, możliwa jest integracja z innymi 

systemami wyposażonymi w interfejs do sieci Ethernet. Radiostację 

zaprojektowano w oparciu o architekturę otwartą co pozwala w przyszłości na 

dostosowanie jej funkcjonalności do nakładanych wymagań. Sieć zbudowana  

w oparciu o to urządzenie oferuje przepływność użytkową na poziomie kilkuset 

kbit/s. Radiostację wyposażono w zintegrowany router TCP/IP oraz zapewniono 

obsługę interfejsów użytkownika: Ethernet i RS-423/422 (możliwość zestawienia 

połączeń PPP). Zaimplementowane oprogramowanie wspiera wymianę pakietów 

IP typu Unicast i Multicast. 

4 Organizacja sieci radiowych IP 

Klasyczna łączność radiowa opiera się na sieciach i kierunkach radiowych. Sieci 

radiowe z natury zapewniają łączność pomiędzy wieloma korespondentami 

radiowymi w trybie okólnikowym („wszyscy słyszą wszystkich”), przez co 

doskonale nadają się do przekazywania informacji od jednego nadawcy do wielu 

odbiorców. Przesyłanie informacji pomiędzy dwoma korespondentami sieci 

odbywa się w warunkach „słyszalności” przez innych korespondentów, co nie 

zawsze jest dopuszczalne. Niedomaganie to usuwa łączność na kierunku 

radiowym, który jest siecią złożoną z dwóch korespondentów. W przypadku 

istnienia dużej liczby potencjalnych korespondentów organizuje się wiele sieci 

radiowych, do których korespondenci dobierani są wg odpowiednich kryteriów. 

Sieci te w razie potrzeby integruje się metodami technicznymi i organizacyjnymi 

tworząc w ten sposób wielosieciowy system łączności radiowej. W najprostszym 

przypadku dla integracji sieci stosuje się kablowe połączenie dwóch radiostacji,  

z których każda pracuje w innej sieci. Sieci lub systemy łączności radiowej 

integruje się również z systemami łączności przewodowej przy pomocy urządzeń 

radiodostępowych (pkt 2). 

Implementacja w urządzeniach radiowych protokołu IP spowodowała jakościowe 

zmiany w zakresie funkcjonowania sieci radiowych. Aktualnie radiostacje 

wojskowe IP można wykorzystywać do budowy sieci radiowych tworzonych 

doraźnie (ad-hoc). Zasadniczymi cechami sieci ad-hoc są niezawodność  

i redundancja połączeń. Gdy jeden z węzłów przerywa pracę, pozostałe 

automatycznie zastępują utracone połączenia nowymi. Najistotniejszym 

wymaganiem na urządzenie radiowe takiej sieci jest zdolność do przetwarzania 



Bogusław Grochowina,  Jarosław Milewski,  

Paweł Skarżyński, Robert Urban, Kamil Wilgucki 

 
83 

informacji o zmieniającej się w sposób ciągły konfiguracji połączeń i generowania 

na tej podstawie aktualnych tras routingu. W literaturze najczęściej spotyka się dwa 

rodzaje sieci ad-hoc: sieci typu mesh (ang. Wireless Mesh Networks) oraz MANET 

(ang. Mobile Ad hoc NETworks). 

Rodowód pojęcia MANET [[3]] jest związany ze stowarzyszeniem IETF (Internet 

Engineering Task Force), w którym sieć tego typu rozpatrywana jest z poziomu 

warstwy sieciowej modelu ISO-OSI, nie definiując warstw niższych. Zalecenie 

IETF RFC 2501 [[1]] charakteryzuje MANET jako samo-konfigurującą się sieć,  

w której każdy węzeł posiada zdolność routingu, ponadto zakłada się, że  

w warstwach niższych można implementować różne standardy obsługi 

mechanizmów warstwy łącza danych i warstwy fizycznej. Podobnie jak  

w przypadku sieci przewodowych, protokół IP wsparty odpowiednim protokołem 

routingowym ma być łącznikiem umożliwiającym funkcjonowanie 

implementowanych rozwiązań warstw niższych. Sieć MANET (rys. 2) może 

występować jako sieć niezależna lub posiadać bramy do sieci zewnętrznych. 

 

 
Rys. 2 Przykładowa architektura sieci MANET 

 

Z kolei pojęcie sieci typu mesh związane jest głównie z działalnością 

standaryzacyjną organizacji IEEE (Institute of Electrical and Electronics 

Engineers) i odnosi się do rozwiązań odpowiadających funkcjonalności warstwy 

łącza danych. Pozostałe założenia są zbliżone do przyjmowanych w sieciach typu 

MANET. Jest to także sieć samo-konfigurująca, ale o nieco innej strukturze  

(rys. 3). Wyróżnia się tutaj dwa rodzaje węzłów – routery i hosty (mesh clients) 

[[4]]. O ile klienci sieci mesh charakteryzują się wysoką mobilnością, o tyle 
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routery przewidywane są do pracy statycznej. Routery posiadać mogą 

funkcjonalność zarówno bramy, jak też mostu łącząc ze sobą różne sieci 

bezprzewodowe. 

 

 
 

Rys. 3 Przykładowa architektura bezprzewodowej sieci mesh 

 

5 Wykorzystanie urządzeń radiowych IP w taktycznych sieciach 

łączności 

Sieci radiowe typu mesh lub MANET pozwalają pokryć zasięgiem duże obszary, 

przy innowacyjnym wykorzystaniu infrastruktury. Właściwość tą wykorzystano  

w podsystemie łączności radiowej systemu Walki Elektronicznej (WE) KAKTUS 

stosując radiostacje F@stnet firmy Radmor, a który opracowano w Wojskowym 

Instytucie Łączności. 

Radiostacje F@stNet znajdują się na uzbrojeniu Sił Zbrojnych już od kilku lat, ale 

nie wykorzystywano ich dotychczas do transmisji IP ze względu na to, że nie 

posiadały mechanizmu automatycznej budowy tablic routingowych, które należało 

tworzyć dla każdego nowego wariantu sieci przewidzianej do użycia. Proces 

budowy statycznych tablic routingu był zadaniem pracochłonnym, szczególnie 

uciążliwym w sytuacji częstej reorganizacji sieci radiowych. Wychodząc 
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naprzeciw tym potrzebom w ramach projektu KAKTUS opracowano aplikacje 

automatycznie generujące tablice routingu i aktualizujące je w radiostacjach przez 

co istotnie uprościło się planowanie sieci radiowych i konfiguracja radiostacji 

F@astNet dla transmisji z wykorzystaniem protokółu IP (rys. 4). 

System KAKTUS składa się z modułu operacyjnego i dwóch bliźniaczych 

modułów taktycznych. Sieci radiowe UKF IP tworzą awaryjny podsystem 

łączności w stosunku do łączności radioliniowej i szerokopasmowej WLAN, 

realizowanej przez tzw. Podsystem Dostępu Przewodowego (PDB). Liczba 

korespondentów w sieciach jest niewielka. W modułach taktycznych 

korespondenci znajdują się w granicach zasięgu swoich radiostacji („każdy ma 

łączność z każdym”). W module operacyjnym odległości pomiędzy niektórymi 

korespondentami przekraczają zasięgi radiostacji i konieczna jest retransmisja, 

która w trybie IP jest szczególnie efektywna. W sieciach istnieje zapotrzebowanie 

na usługę transmisji danych ze sporadycznym zapotrzebowaniem na transmisję 

mowy. Moduły realizują zadania WE po rozwinięciu, przez ustalony okres czasu. 

Sieci radiowe modułów są zintegrowane za pomocą routerów z sieciami LAN, 

WLAN i łączami radioliniowymi. Routery wybierają trasy przesłania pakietów na 

zasadzie priorytetów, które w przypadku relacji radiowych realizowanych  

w oparciu o radiostacje F@stNet są najniższe. Ze względu na zaplanowany 

charakter połączeń, zintegrowanie z pozostałą częścią infrastruktury 

telekomunikacyjnej modułów oraz dopuszczając brak dynamicznego routingu  

i rozpoznawania otoczenia, sieci radiowe UKF IP systemu KAKTUS można 

zakwalifikować jako sieci typu mesh. 

W sieciach modułów radiostacje pracować mogą w trybie IP-MUX (dane i fonia) 

lub IP PAS (tylko dane ale z większą szybkością transmisji). Tablice routingu 

zapisywane są w radiostacjach na etapie ich przygotowania do pracy 

(programowania). Sieci radiowe UKF IP zapewniają transmisję z szybkością 9600 

bit/s (maksymalnie 19200 bit/s), która jest wystarczającą dla przejęcia wybranych 

relacji sieci WLAN w sytuacjach tego wymagających. 
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Rys. 4 Przykładowa sieć radiowa IP zbudowana przy wykorzystaniu radiostacji F@stNet 

 

Wspomniane wcześniej oprogramowanie wykonane w WIŁ nie jest pakietem 

przewidzianym wyłącznie dla systemu KAKTUS. Można je również wykorzystać 

do zaplanowania innych sieci radiowych szczebla taktycznego, w których 

niewielka przepływność jest akceptowalna, a statyczność tablic routingu nie 

zagraża funkcjonowaniu sieci (sieci o małej dynamice ruchu). Jako kandydatów 

można w tym przypadku wskazać sieci niewielkich pododdziałów wojskowych 

operujących na niedużym obszarze. Dalsze rozszerzenie stosowania radiostacji 

F@stNet związane jest zapewne z uaktualnieniem oprogramowania radiostacji do 

nowej wersji cechującej się w szczególności routingiem dynamicznym. Nie należy 

przez to jednak uważać, że oprogramowanie tego typu jak zaimplementowane  

w systemie KAKTUS staje się zbędne, gdyż cechą wszystkich nowoczesnych 

radiostacji jest konieczność wprowadzenia przed ich uruchomieniem dużej ilości 

danych konfiguracyjnych, a co bez zastosowania specjalnego oprogramowania jest 

niezwykle uciążliwe i może wpływać na poprawność konfiguracji.  

Należy zauważyć, że nawet najnowsza wersja oprogramowania radiostacji 

F@stNet nie zapewnia spełnienia wszystkich wymagań stawianych przed sieciami 

mesh/MANET przez co oprogramowanie pomocnicze powinno być nadal 

rozwijane i stosowane w zależności od potrzeb. Wniosek ten dotyczyć może także 

innych radiostacji IP. 

6 Podsumowanie 

Możliwość budowy sieci radiowych w oparciu o radiostacje IP stała się faktem. Na 

rynku dostępnych jest coraz więcej urządzeń tego typu i trwają intensywne prace 

nad ich udoskonaleniem. Wojsko Polskie dysponuje radiostacjami z wbudowanym 

interfejsem umożliwiającym podłączenie ich do sieci Ethernet zapewniając w ten 
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sposób integrację sieci radiowych z sieciami lokalnymi rozwijanymi na 

stanowiskach dowodzenia. 

Projektanci, dysponując takimi radiostacjami, rozważają budowę radiowych sieci 

opartych na koncepcji mesh lub MANET realizując w ten sposób bezprzewodowy 

przesył danych z użyciem transmisji wieloetapowej. Możliwość takiej transmisji 

pozwala na znaczne powiększenie zasięgu działania sieci radiowych bez 

konieczności przyłączania ich węzłów do sieci stałych. System łączności radiowej 

powinien wykorzystywać specjalne algorytmy umożliwiające sterowanie 

routingiem pakietów, dynamiczne zarządzanie zasobami radiowymi oraz 

adaptacyjną korekcję błędów transmisji. Niezbędne jest wprowadzenie 

dodatkowych mechanizmów kontroli, umożliwiających bezpieczną transmisję 

danych w rozproszonej infrastrukturze oraz uwierzytelnianie urządzeń radiowych. 

Największe wyzwanie stanowi obecnie możliwość realizacji usług z zachowaniem 

wymaganej jakości (QoS - Quality of Service). Problem szczególnie dotyczy usług 

czasu rzeczywistego i transmisji danych krytycznych (specjalnego znaczenia) co 

powoduje, że producenci urządzeń radiowych IP uporać się muszą z szeregiem 

zagadnień mających bezpośredni wpływ na niezawodność działania sieci radiowej. 

Funkcjonujące dotychczas systemy łączności radiowej nie posiadają już potencjału 

rozwojowego i przechodzą do historii, w szczególności ze względu na rodzaje 

usług, których współcześni użytkownicy oczekują, a których nie ma możliwości 

zaimplementować w tych systemach. Powszechne wykorzystanie technologii IP 

pozwala integrować poszczególne podsystemy łączności na bazie tej technologii  

i udostępnia ujednolicony interfejs dla ich użytkowników, co obniża koszty 

budowy systemu i upraszcza jego funkcjonowanie. Należy jednocześnie zauważyć, 

że nowoczesne radiostacje IP zachowują kompatybilność z radiostacjami 

dotychczas eksploatowanymi. 

Pomimo dostępności nowych technologii, wymiana sprzętu wojskowego 

realizowana jest sukcesywnie, w sposób zaplanowany, ponieważ tego typu 

urządzenia są kosztowne z uwagi na specyficzne wymagania sprzętowe i potrzebę 

zapewnienia bezpieczeństwa oferowanych usług. Dlatego też punkty dostępowe do 

klasycznych sieci radiowych będą miały zastosowanie w wojskowych systemach 

łączności, dopóki starsze rozwiązania nie zostaną całkowicie wyparte przez 

urządzenia wspierające protokół TCP/IP. 
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