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Abstract: This article deals with the issue of new services providing in modern tactical 
networks, which can be achieved by applying broadband links. There were described technical 
possibilities and functional capabilities of broadband solutions, which ensure better radio 
network scalability and flexibility. Fundamental requirements for broadband radios were 
characterized and possibility of providing QoS for data transfer, voice and video services were 
verified. It was also assessed the technical aspect of simultaneous transfer of mentioned above 
services. Taking into account personal and vehicle broadband radios, exemplary 
implementations were described. Finally, attention was paid to the practical aspect of applying 
of broadband radios in Polish Land Forces. In the summary several problems were 
emphasized, e.g. relatively short communication range as well as the availability of radio 
spectrum in bands assigned for broadband wireless networks. 
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Streszczenie: W artykule odniesiono się do sygnalizowanych od wielu lat potrzeb w zakresie 
zapewnienia nowych usług wymaganych na współczesnym polu walki, do realizacji których 
wymagane są łącza szerokopasmowe. Opisano możliwości techniczne i funkcjonalne 
radiostacji szerokopasmowych zapewniające lepszą skalowalność sieci radiowych  
i elastyczność architektury. Scharakteryzowano podstawowe wymagania jakie powinny 
spełniać szerokopasmowe urządzenia łączności, aby zapewnić realizację usług transmisji 
danych, głosu i wideo lub kilku tych usług jednocześnie przy zapewnieniu ich wymaganej 
jakości. Omówiono przykładowe rozwiązania sprzętowe szerokopasmowych środków 
łączności. W końcowej części artykułu odniesiono się do możliwości wykorzystania 
radiostacji szerokopasmowych w Siłach Zbrojnych RP. Przedstawiono problemy związane  
z wykorzystaniem szerokopasmowych środków łączności w taktycznych sieciach łączności,  
w tym oferowane zasięgi oraz dostępność zakresów częstotliwości w pasmach 
przewidzianych do pracy radiostacji szerokopasmowych. 
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1. Wstęp 

W czasie prowadzonych obecnie działań wojskowych, coraz większą rolę 

odgrywają systemy pozyskiwania, przetwarzania i przesyłania informacji, 

umożliwiając dowódcom podjęcie jak najlepszej decyzji. Podstawowy rodzaj 

informacji dotyczy położenia sił własnych (ang. BFT Blue Force Tracking)  

i przeciwnika (ang. RFT Red Force Tracking) oraz ich stanu, wyposażenia  

i bieżącego potencjału bojowego.  

Do osiągnięcia celu operacji pożądane jest, aby dowódcy różnych szczebli 

dowodzenia mieli zapewniony wspólny obraz sytuacji taktycznej (ang. COP 

Common Operational Picture) [1]. Obraz taki jest bardzo pożądany, ponieważ na 

obszarze prowadzonej operacji (ang. AO Area of Operation) ułatwia 

współdziałanie różnych rodzajów wojsk, często pochodzących z państw koalicji 

oraz umożliwia optymalizację użycia ilości sił i środków [2]. Aby sprostać 

przedstawionym powyżej wymaganiom, na szeroką skalę wdrażane są nowoczesne 

systemy C4I (ang. Command, Control, Communications, Computers, and 

Intelligence) zapewniające automatyzację procesu dowodzenia i kierowania. 

Systemy te do efektywnej pracy wymagają ciągłego zasilania nowymi i aktualnymi 

danymi w celu uzyskania wiarygodnej oceny sytuacji i szybkiego podjęcia 

prawidłowej decyzji. Ewolucja w zakresie rosnących potrzeb systemów 

dowodzenia przekłada się na konkretne wymagania, jakim muszą sprostać 

współczesne systemy łączności. Szczególnego znaczenia nabierają sieci 

organizowane na szczeblu taktycznym, gdzie użytkownicy charakteryzują się dużą 

mobilnością, a zatem gdzie istnieje konieczność stosowania środków radiowych. 

Jednocześnie użytkownicy przesyłają coraz większe ilości danych, w tym danych 

czasu rzeczywistego. Do zapewnienia wymaganej jakości tych usług niezbędne są 

łącza radiowe o dużej przepływności, które można uzyskać pod warunkiem 

wykorzystania nowoczesnych radiostacji szerokopasmowych. 

W celu zdobycia przewagi informacyjnej oraz decyzyjnej nad przeciwnikiem, jak 

określił prof. M. Amanowicz: „Konieczne jest osiągnięcie istotnego postępu  

w zaspokajaniu potrzeb informacyjnych użytkowników mobilnych, 

przemieszczających się w całej przestrzeni działań bojowych i tworzących 

dynamiczne grupy zainteresowań informacyjnych. Dotyczy to w szczególności 

standaryzacji struktur sygnałowych, architektury programowalnej radiostacji 

taktycznej (ang. SDR- Software Defined Radio), rozwoju koncepcji „radia 

inteligentnego” (ang. Cognitive Radio), poprawy wykorzystania zasobów 

widmowych dla potrzeb komunikacji z użytkownikami mobilnymi, doskonalenie 

protokołów sieci bezprzewodowych, w tym mobilnych sieci doraźnych (ang. 

MANET- Mobile Ad-hoc Network), a także uzyskania pełnego wsparcia jakości 

świadczonych usług”. [3] 

2. Potrzeby i możliwości funkcjonalne 

Jedną z cech nowoczesnych radiostacji jest możliwość szybkiej i prostej 

organizacji sieci doraźnych (ang. Ad hoc networks). Sieci takie mogą być 
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wykorzystywane podczas stanów zagrożenia lub podczas usuwania skutków klęsk 

żywiołowych, zapewniając współdziałanie wojska, policji, straży pożarnej i grup 

ratunkowych. Główną zaletą takiego rozwiązania jest zapewnienie doraźnej 

łączności użytkownikom różnej kategorii na obszarach, gdzie brak jest 

infrastruktury telekomunikacyjnej lub została ona uszkodzona. Ponieważ 

użytkownicy takiej sieci z definicji są mobilni i często przemieszczają się jako 

grupa lub pojedyncze obiekty, zatem sieć taka powinna charakteryzować się 

możliwością rozpoznawania otoczenia, wykrywania nowych lub brakujących 

węzłów. W przypadku gdy jeden z węzłów sieci znajdzie się poza zasięgiem węzła 

docelowego powinna istnieć możliwość retransmisji. Obecnie w takich sytuacjach 

bardzo często stosuje się radiostacje osobiste IP, zapewniające łączność foniczną  

z zasięgiem łączności wynoszącym od kilkuset metrów do pojedynczych 

kilometrów. Bardzo często sieci bezprzewodowe organizowane doraźnie są 

rozważane jako efektywny sposób integracji sieci sensorów [4]. 

Inną kategorię radiostacji stanowią radiostacje szerokopasmowe umożliwiające 

tworzenie sieci o strukturze kratowej (ang. Mesh networks). Sieci takie są bardzo 

pożądane ze względu na elastyczność architektury, polegającą na możliwości 

automatycznego rozpoznawania otoczenia i tworzenia tras routingu. W tego typu 

sieci każdy z węzłów sieci jest jednocześnie węzłem pośredniczącym. W sytuacji 

gdy jeden z węzłów kraty przestanie funkcjonować, np. wskutek przemieszczenia 

lub uszkodzenia, sieć posiada zdolność wykrycia tego stanu i dokonania 

odpowiednich zmian tras rutingu. 

Sieci typu Mesh budowane na bazie radiostacji szerokopasmowych mogą być 

stosowane na szczeblu taktycznym gdzie mogą stanowić uzupełnienie lub 

rozszerzenie sieci szkieletowej opartej na radioliniach. Jednak stosowanie 

radiostacji szerokopasmowych jest uzasadnione przy odległościach wynoszących 

między węzłami maksymalnie do kilkunastu kilometrów, ponieważ wraz ze 

wzrostem odległości spada efektywna prędkość transmisji. Korzyścią takiego 

rozwiązania jest za to większa elastyczność sieci, rozumiana jako możliwość 

swobodnego przebazowania węzła i automatycznej rekonfiguracji tras routingu 

(rys. 1) [4].  

Szerokopasmowość radiostacji powoduje, że transmisja sygnałów radiowych musi 

być przeniesiona w zakres częstotliwości rzędu kilkaset MHz. Najczęściej rozważa 

się wykorzystanie I pasma taktycznego pokrywającego zakres od 225 MHz do 380 

MHz. Migracja do tego pasma wiąże się ze zmniejszeniem zasięgów łączności  

a także z niewykorzystaniem tych pasm częstotliwości, które tradycyjnie były 

wykorzystywane przez siły zbrojne. Powoduje to zwiększone nasycenie środków 

radiowych w paśmie przewidzianym dla pracy tych radiostacji. Wymagać to będzie 

większej dyscypliny w zakresie planowania częstotliwości a także ograniczenia 

promieniowanej mocy. Stąd też warte uwagi są rozwiązania pracujące w innych 

zakresach częstotliwości, np. radiostacja R35010 firmy Radmor gdzie 

wykorzystuje się nielicencjonowane pasmo 2405-2480 MHz lub radiostacja 

SpearNet firmy ITT pracująca w zakresie 1,2-1,4GHz. 
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Rys. 1 Automatyczna zmiana punktu dostępowego w sieci Mesh. 

 

Radiostacje używane do budowy szerokopasmowych sieci radiowych IP muszą 

spełniać następujące wymagania [1]: 

1) mieć pasmo częstotliwości UHF; 

2) mieć wbudowany Router IP; 

3) zapewnić możliwość konstruowania szerokopasmowej mobilnej sieci 

szkieletowej, w tym: 

a) transmisji punkt-punkt, punkt-wielopunkt i rozsiewczej, 

b) zgodności z założeniami wspólnej architektury technicznej (TCP/IP, 

SNMP i interfejs do sieci LAN); 

4) dysponować zaawansowanym protokołem transmisyjnym, w tym 

możliwością: 

a) negocjowania mocy nadajnika, 

b) adaptacji szybkości transmisji w eterze, 

c) adaptacyjną FEC (ang. Forward Error Correction). 
 

Ze względu na swoje zalety, bezprzewodowa transmisja szerokopasmowa jest 

wykorzystywana m.in. do przesyłania danych pozyskiwanych przez sieci 

sensorów, które obecnie znajdują coraz większe zastosowanie  

w wielu dziedzinach życia, w tym w wojskowości, przemyśle, systemach ochrony  

i monitoringu itp. Wykorzystywane w takich sieciach moduły radiowe 

charakteryzują się możliwością rozpoznawania otoczenia, pracy w trybie ad-hoc, 
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automatycznej rekonfiguracji sieci, retransmisji i/lub routingu sygnałów 

alarmowych, niewielkiego poboru mocy, odporności na zakłócenia, itp. Ponieważ 

transmitowane dane są wrażliwe na opóźnienia (sygnały alarmowe, strumienie 

wideo), nieuniknione jest stosowanie technik szerokopasmowych. 

3. Przegląd rozwiązań sprzętowych 

Pokładowe radiostacje szerokopasmowe 

W radiokomunikacji wojskowej coraz większą rolę odgrywają urządzenia radiowe 

działające w oparciu o protokół IP, którego implementacja pozwala na realizację 

usług takich jak VoIP (ang. Voice over IP) czy transmisja wideo, bez konieczności 

stosowania bram dostępowych (ang. gateway). Wprowadzanie usług czasu 

rzeczywistego wiąże się z koniecznością zapewnienia łączy o wysokiej 

przepustowości.  

Pierwszym krokiem w stronę IP na polu walki jest wykorzystanie obecnie 

eksploatowanych w SZ RP urządzeń mogących prowadzić transmisję IP. 

Przykładem takiego urządzenia jest radiostacja F@stNet firmy Thales. Radiostacja 

ta pracuje w kanale wąskopasmowym, który ogranicza możliwości transmisyjne, 

ale w porównaniu do systemów szerokopasmowych oferuje znacznie większy 

zasięg oraz większą odporność na zakłócenia. 

Najnowsza wersja firmware’u zaproponowana dla radiostacji typu F@stNet 

wprowadza szereg nowych rozwiązań umożliwiających pełniejsze wykorzystanie 

jej w sieci IP. Zmiany wprowadzone w najnowszym oprogramowaniu można 

podzielić na dwa obszary [5]: 

1) Zmiany dotyczące trybów pracy:  

a) Statyczne TDMA - nowy sposób sterowania trybem poprzez protokół SNMP; 

b) Tryb MUX został zastąpiony trybem I-MUX - zmieniający m. in. sposób 

synchronizacji radiostacji; 

2) Nowe funkcje: 

a) DHCP - umożliwiający automatyczne pobranie adresu IP z serwera DHCP 

znajdującego się w sieci; 

b) SNTP - radiostacja może pełnić rolę serwera czasu; 

c) IP Firewall - zaimplemetowana w celu filtracji niepotrzebnego ruchu; 

d) IP NAT - udostępnienie jednego zewnętrznego adresu IP dla wielu urzadzeń; 

e) Możliwość procentowego przydzielenia pasma dostępnego w kanale danych 

do jednej z dwóch kolejek ruchu IP; 

f) SMS - możliwość wysyłania SMS-ów tworzonych za pomocą klawiatury 

radiostacji, rozsyłanych rozgłoszeniowo; 

g) Możliwość wyświetlenia na wyświetlaczu radia pozycji otrzymanych od 

zdalnych abonentów; 

h) Priorytet: głos czy dane - wybieralny z panelu czołowego lub przez SNMP. 

 

Warto zwrócić uwagę, że choć radiostacja typu F@stNet może działać w oparciu  

o protokół IP, to jednak ze względu na wąskopasmowy tryb pracy nie jest w stanie 
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realizować usług czasu rzeczywistego takich jak transmisja głosu czy wideo.  

W związku z tym konieczne staje się wprowadzenie do systemów szczebla 

taktycznego urządzeń szerokopasmowych. Ponadto, radiostacje takie pozwalają na 

tworzenie samoorganizujących się sieci, które umożliwiają przepływ danych bez utraty 

połączenia oraz bez konieczności ingerencji użytkownika w konfigurację sieci.  

Przykładami szerokopasmowych radiostacji pokładowych są: radiostacje HCDR 

(ang. High Capacity Data Radio) produkowane przez firmę ITT, radiostacje 

WM600 firmy Kongsberg, FlexnetOne firmy THALES oraz R-450C firmy 

Transbit. Ich podstawowe parametry przedstawiono w tabeli 1. 

 

Tabela 1 Wybrane parametry techniczne pokładowych radiostacji szerokopasmowych 

Radiostacja HCDR WM600 FlexnetOne R450C 

Producent ITT Kongsberg THALES/R.Collins TRANSBIT 

Zakres częstotliwości 
225-450 

MHz 

225 – 450 

MHz 

30 – 512 

MHz 

225 – 400 

MHz 

Zasięg 10 km brak danych 10km do 40 km 

Max. szybkość 

transmisji danych 
500 kbit/s 2,5 Mbit/s 

64kbit/s dla VHF 

6Mbit/s dla UHF 
2 Mbit/s 

Max. moc nadajnika 20 W 5 W 50 W 20 W 
 

Spośród radiostacji wymienionych w tabeli, na szczególną uwagę zasługuje 

radiostacja szerokopasmowa R-450C firmy Transbit. Zbudowana w oparciu  

o technologię SDR radiostacja R-450C umożliwia budowę mobilnych, 

samoorganizujących się sieci IP (MANET). W trybie MANET stacje tworzą 

samoorganizującą się sieć IP z funkcją skoku pośredniego. Oznacza to, że możliwa 

jest transmisja pakietów IP pomiędzy dwoma stacjami, które nie mają 

bezpośredniej widoczności radiowej. Dodatkowo radiostacja posiada wbudowany 

szereg funkcjonalności pozwalających na efektywne przesyłanie danych na polu 

walki: 

1) Radiostacja w sposób automatyczny ustala optymalne parametry interfejsu 

radiowego w zależności od jakości połączenia. Automatycznie ustalana jest 

modulacja, szerokość kanału radiowego, moc oraz algorytmy korekcji danych; 

2) W zależności od ustalonych parametrów możliwe jest uzyskanie różnych 

przepływności systemowych – maksymalnie do 6Mbit/s; 

3) Urządzenie może przesyłać dowolny ruch IP – w szczególności dane systemów 

C4ISR, połączenia VoIP, pocztę, obraz z kamer; 

4) Obsługuje mechanizm QoS umożliwiający użytkownikowi ustalanie 

priorytetów ruchu w sieci IP. 

Osobiste radiostacje IP 

Radiostacje osobiste przeznaczone są do zapewnienia łączności pomiędzy 

żołnierzami drużyny czy zespołu bojowego w niewielkich sieciach radiowych. 

Zastosowanie osobistych radiostacji szerokopasmowych pozwala na realizację 
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wielu usług w czasie rzeczywistym, na przykład jednoczesne przesyłanie raportów 

GPS i transmisję głosu.  

Dzięki wykorzystaniu takich radiostacji możliwa jest realizacja szerokiej gamy 

usług, a tym samym możliwe jest zasilanie systemów dowodzenia większą ilością 

informacji, co pozwala na optymalizację wykorzystania sił i środków. 

Na rynku osobistych radiostacji IP można spotkać szereg urządzeń 

umożliwiających transmisję szerokopasmową. W tabeli 2 przedstawiono 

podstawowe parametry techniczne wybranych osobistych radiostacji 

szerokopasmowych. 
 

Tabela 2 Wybrane parametry techniczne osobistych radiostacji szerokopasmowych 

Radiostacja RF-7800S-TR SpearNet R35010 

Producent HARRIS ITT RADMOR 

Zakres częstotliwości 350 – 450 MHz 1,2 – 1,4 GHz 2,405 – 2,480 GHz 

Ilość kanałów 14 8 16 

System pracy DSSS DSSS DSSS 

Zasięg 800 m 1 km 800 m 

Max. szybkość transmisji 

danych 
256 kbit/s 6 Mbit/s 57,6 kbit/s 

Max. moc nadajnika do 1 W do 600 mW 400 mW 

Algorytm szyfrowania AES AES AES (opcja) 
 

Innym rozwiązaniem w stosunku do przedstawionych powyżej jest urządzenie  

PSI-Ψ integrujące telefon komórkowy, szerokopasmową radiostację osobistą oraz 

przenośny komputer PDA. PSI-Ψ realizuje w ISW (Indywidualny System Walki) 

żołnierza funkcje nawigacyjne, sensoryczne, komunikacyjne, audio-wizualne, 

kontrolne oraz informacyjne. W związku z tym PSI- Ψ jest elementem 

zapewniającym wymianę informacji pomiędzy żołnierzem, a jego osprzętem 

optoelektronicznym oraz radioelektronicznym w czasie rzeczywistym, zwiększając 

jednocześnie bezpieczeństwo oraz efektywność działania żołnierza [6]. 
 

 

 
 

Rys. 2 Osobisty Informator Żołnierza PSI-Ψ 
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Osobisty Informator daje możliwość wykorzystania osprzętu będącego na 

wyposażeniu żołnierza, zapewnienia komunikację między żołnierzami w grupie 

(drużynie) oraz dostarcza żołnierzowi informacje o aktualnej sytuacji na polu 

walki. Zcentralizowanie całego urządzenia pozwala na ograniczenie liczby 

czynności, które żołnierz musi wykonać chcąc posłużyć się każdym elementem 

osprzętu osobno, co w konsekwencji powoduje skrócenie czasu utraty koncentracji 

na polu walki i przyczynia się do poprawy bezpieczeństwa.  

4. Przykładowe implementacje 

Indywidualny Systemu Walki TYTAN  

Celem projektu TYTAN jest opracowanie systemu łączącego w jedną funkcjonalną 

całość wszystkie elementy uzbrojenia i wyposażenia żołnierza. Ma to być system  

o otwartej architekturze, pozwalający na elastyczną konfigurację różnych 

elementów wyposażenia i uzbrojenia, a w przyszłości na integrację nowych [7]. 

Projekt jest w fazie kończenia pierwszego etapu, tj. analiz i badań 

potwierdzających spełnienie parametrów technicznych ISW (Indywidualnego 

Systemu Walki) zawartych w WZTT (Wstępnych Założeniach Taktyczno-

Technicznych). W skład systemu TYTAN wchodzą trzy główne elementy: 

 naręczny panel kontrolny komputera osobistego żołnierza, 

 centralny komputer połączony z systemem BMS, 

 środki łączności indywidualnej (radiostacja szerokopasmowa). 

Przewiduje się, że te trzy elementy w przyszłości będą jednym urządzeniem, 

Osobistym Informatorem Żołnierza mocowanym w razie potrzeby na 

przedramieniu. 

Na pierwszym etapie realizacji projektu TYTAN, jako środek łączności 

indywidualnej przewidziano radiostację R35010. Docelowym elementem 

pełniącym funkcję środka łączności ma być wspomniane wcześniej urządzenie 

OIZ. 

Podstawowe funkcje przewidziane dla OIZ [6]: 

 realizacja funkcji komunikacyjnych; 

 łączność radiowa z modulacją OFDM; 

 tworzenie sieci ad hoc typu MANET, 

 możliwość zastosowania interoperacyjnego (waveform HDR WF); 

 odporność na zakłócenia naturalne i celowe. 

Podstawowe parametry techniczne przewidziane dla OIZ: 

 masa - ok. 950 g; 

 zasięg łączności radiowej - 1000 m; 

 rodzaj modulacji - xOFDM; 

 zakres częstotliwości pracy - od 200MHz do 600 MHz. 

Sercem systemu TYTAN jest centralny komputer, którego zadaniem jest integracja 

wielu grup funkcji, takich jak: 

 zobrazowanie położenia na tle mapy cyfrowej; 

 zobrazowanie i transmisję informacji: 
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 z czujników do monitorowania: funkcji życiowych, skażeń, zasilania  

w energię; 

 ostrzegania i identyfikacji. 

 komunikacja z innymi użytkownikami sieci radiowej wewnątrz drużyny i do 

szczebla nadrzędnego; 

 odtwarzanie komunikatów głosowych, obrazów i informacji tekstowych; 

 kontrola funkcjonalności (tryby pracy, status urządzenia, itp.). 

Całość systemu będzie zarządzana za pomocą Oprogramowania Specjalistycznego 

Systemu Zarządzania Polem Walki. Już na obecnym etapie twórcy systemu widzą 

konieczność integracji tego oprogramowania z Systemem Zarządzania Polem 

Walki szczebla taktycznego, którego wdrożenie jest planowane wraz  

z powstającym systemem BMS. 

System zarządzania walką szczebla batalionu BMS 

System zarządzania walką szczebla batalionu (BMS) umożliwi stworzenie 

komponentu bojowego, efektywnie korzystającego z możliwości cyfrowych 

środków dowodzenia i łączności stosowanych na współczesnym polu walki. 

Zakłada się, że system BMS powinien dostarczyć dowódcom i osobom 

funkcyjnym batalionu piechoty zmotoryzowanej odpowiednio wyselekcjonowane  

i zestawione informacje adekwatne do poszczególnych szczebli dowodzenia [8]. 

Dla systemu BMS przewidywane jest wykorzystanie dwóch typów radiostacji 

szerokopasmowych, pokładowej i osobistej. 

Poniżej scharakteryzowano sposoby wykorzystania radiostacji szerokopasmowych 

dla typowych obszarów działań batalionu i jego elementów składowych  

w następujących relacjach:  

 żołnierz ↔ żołnierz – na odległościach do 500 m (osobiste radiostacje 

szerokopasmowe z retransmisją); 

 żołnierz ↔ szeregowy wóz bojowy KTO – na odległościach do 500 m (osobiste 

radiostacje szerokopasmowe z retransmisją);  

 drużyna ↔ pluton – na odległościach do 5 km (50% radiostacje VHF, 50% 

pokładowe radiostacje szerokopasmowe);  

 pluton ↔ kompania – na odległościach do 15 km (40% radiostacje VHF; 30% 

pokładowa radiostacje szerokopasmowe, 30% pokładowe radiostacje 

szerokopasmowe z retransmisją);  

 kompania ↔ batalion – na odległościach do 30 km (65% radiostacje VHF; 

10% pokładowe radiostacje szerokopasmowe; 25% pokładowe radiostacje 

szerokopasmowe z retransmisją oraz w przyszłości terminal satelitarny);  

 batalion ↔ brygada – na odległościach do 150 km (90% radiostacje HF; 10% 

radiostacje VHF oraz zastosowanie terminala satelitarnego). 

Z powyższego wynika, że dla BMS wymagana jest szerokopasmowa pokładowa 

radiostacja IP w ukompletowaniu przeznaczonym do zabudowy na platformie 

mobilnej. Radiostacja powinna być pod względem konstrukcyjnym przygotowana 
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do wykorzystania na platformach transportowych przeznaczonych na  każdy 

szczebel organizacyjny batalionu, jako pokładowy środek łączności. 

Radiostacja powinna pełnić rolę w pełni funkcjonalnego węzła radiowej sieci IP do 

transmisji danych na najniższych szczeblach dowodzenia. Dodatkowo wymagane 

jest zapewnienie zdolności zorganizowania systemu łączności radiowej, 

umożliwiającego szerokopasmową wymianę danych od poziomu plutonu wzwyż, 

zapewniając dowódcom szczebla taktycznego dowodzenie i wymianę danych  

w ruchu i na postoju. 

Pożądane jest, aby zasięg łączności bezpośredniej pomiędzy dwoma radiostacjami 

w terenie płaskim-odkrytym z minimalną użyteczną szybkością transmisji 128 

kbit/s był nie mniejszy niż 10 km w sytuacji, gdy jedno z urządzeń znajduje się na 

postoju a drugie w ruchu oraz 5 km, gdy obydwa urządzenia znajdują się  

w ruchu. Użyteczna szybkość transmisji osiągana w relacji punkt-punkt na 

odległościach zerowych powinna wynosić nie mniej niż 1024 kbit/s. 

Zakłada się, że liczba radiostacji możliwych do zaprogramowania w ramach jednej 

sieci radiowej powinna być nie mniejsza niż 450. W rzeczywistości warunek ten 

jest trudny do spełnienia w ramach jednej sieci ze względu na generowanie zbyt 

dużej ilości ruchu utrzymaniowego.  

Zakres programowego przestrajania radiostacji powinien obejmować pasmo  

w przedziale 225 - 400 MHz dla niekonfliktowego współdzielenia pasma 

częstotliwości pomiędzy różnymi sieciami radiowymi pracującymi w tym samym 

podzakresie częstotliwości. Radiostacja powinna posiadać możliwość adaptacyjnej 

redukcji mocy nadajnika. Wskazane jest nawet, aby radiostacja posiadała 

możliwość wymuszenia przez użytkownika redukcji mocy nadajnika do ściśle 

określonego poziomu zapewniającego wymaganą szybkość transmisji dla 

założonego zasięgu łączności. Pożądane jest, aby radiostacja posiadała możliwość 

pracy ze stałym poziomem prędkości transmisji danych niezależnie od rodzaju 

prowadzenia działań taktycznych. 

Transmisja głosu i transmisja danych powinna odbywać się jednocześnie. Zasięg 

łączności bezpośredniej pomiędzy dwoma radiostacjami w terenie płaskim  

i otwartym powinien być nie mniejszy niż 500 m przy założeniu, że obydwaj 

korespondenci spieszeni są w ruchu. Zasięg łączności bezpośredniej w terenie 

zurbanizowanym powinien być nie mniejszy niż 150 m lub 2 kondygnacje 

budynku, przy założeniu, że obydwaj korespondenci spieszeni są w ruchu. 

Szybkość transmisji danych dla użytkownika końcowego powinna być nie 

mniejsza, niż 128 kbit/s. Użyteczna przepływność osiągana w relacji punkt – punkt 

na odległościach zerowych powinna wynosić nie mniej, niż 512 kbit/s.  

Radiostacja osobista podobnie jak radiostacja pokładowa, dla pokrycia zasięgiem 

przewidywanego terenu działania (szczególnie w terenie zurbanizowanym) 

powinna pozwolić na utworzenie elastycznej wielowęzłowej sieci radiowej 

posiadającej po zaprogramowaniu do pracy cechy samoorganizacji, 

samokonfigurowalności i retransmisji (MANET). Każda radiostacja powinna być 

w stanie automatycznie wykrywać inne radiostacje znajdujące się w jej zasięgu  
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w celu nawiązania z nimi współpracy a także umożliwiać budowę nowej sieci 

radiowej w etapie początkowym realizowanym zaraz po uruchomieniu lub włącza 

nowo wykrytą stację do pracującej sieci radiowej w czasie pracy sieci radiowej, 

tzw. late entry. W przypadku wyłączenia radiostacji z sieci radiowej pozostałe 

radiostacje powinny automatycznie przeprowadzić rekonfigurację topologii sieci 

(gdy jest ona niezbędna) i pokryć chwilowo powstałą nieciągłość sieci.  

 

System Rozpoznania i Walki Elektronicznej 

Łącza o wysokiej przepustowości są niezbędne wszędzie tam, gdzie są przesyłane 

dane wrażliwe na opóźnienia (ang. Low Latency Data). Zwykle są to dane 

dostarczane z systemów rozpoznania lub z sensorów. W takiej sytuacji, pomimo że 

rozmiar przesyłanych informacji jest niewielki, istotny jest czas dostarczenia 

informacji. Z tego względu pojawia się konieczność zastosowania środków 

szerokopasmowych. 

Przykładem szerokopasmowego systemu łączności wykorzystywanego na rzecz 

systemu rozpoznania jest Podsystem Dostępu Bezprzewodowego (PDB), 

opracowany w Wojskowym Instytucie Łączności. 

PDB jest szerokopasmowym systemem łączności umożliwiającym rozwinięcie 

sieci bezprzewodowych integrujących elementy stanowisk dowodzenia lub 

zapewniających pokrycie wybranych obszarów lokalną siecią dostępową [10].  

W szczególności, PDB może być stosowany w sieciach wykorzystujących protokół 

IP do zapewnienia: 

 łączności w obrębie stanowiska dowodzenia podczas jego rozwijania; 

 bezprzewodowej integracji sieci lokalnych stanowiska dowodzenia; 

 realizacji bezpośredniego dostępu do zasobów sieci osobom funkcyjnym 

znajdującym się w obszarze węzła łączności stanowiska dowodzenia; 

 bezprzewodowego dowiązania dedykowanej grupy użytkowników, obiektów, 

wozów dowodzenia do stacjonarnych lub polowych węzłów łączności. 

Obecnie, z uwagi na oferowane zasięgi łączności i przepływności oraz 

gwarantowaną odporność urządzeń na czynniki środowiskowe i zakłócenia 

elektromagnetyczne, PDB jest wdrażany do wojska w ramach Zautomatyzowanego 

Systemu Rozpoznawczo-zakłócającego KAKTUS, gdzie pełni rolę podstawowego 

środka łączności w module taktycznym. 

Głównym obiektem modułu taktycznego jest Wóz Dowodzenia Walką 

Elektroniczną (WD WE ZT), który odpowiada za dowodzenie i kierowanie pracą 

podległych obiektów i podsystemów za pomocą zautomatyzowanej wymiany 

komend i meldunków. W skład modułu taktycznego wchodzą n/w elementy 

wymagające zapewnienia łączności: 

 Wóz Dowodzenia Walką Elektroniczną; 

 Namierniki Radiowe (NR HF/VHF/UHF ZT); 

 Stacje Zakłóceń (SZ HF/ VHF/UHF ZT); 

 Aparatownia Radioodbiorcza (ARO KU). 
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WD WE ZT pełni w systemie podwójną rolę, tzn. oprócz sterowania działaniem 

obiektów modułu realizuje funkcje Namiernika Radiowego. Przykładowe 

rozwinięcie modułu taktycznego systemu KAKTUS przedstawiono na rys. 3. 

Szerokopasmowe łącza PDB stosowane są do transmisji danych między WD WE 

ZT i Namiernikami Radiowymi. Do WD WE ZT dowiązują się bezpośrednio dwa 

sąsiednie namierniki radiowe NR ZT 1 oraz NR ZT 2. Natomiast NR ZT 3 

dowiązuje się do WD WE ZT pośrednio poprzez NR ZT 2, tworząc układ tzw. 

mostu z dwoma przęsłami. Dzięki zastosowaniu szerokopasmowego łącza PDB 

zminimalizowano opóźnienia występujące przy retransmisji. W układzie mostu 

bezprzewodowego stosowane są anteny sektorowe, przez co nie wymaga się ich 

precyzyjnego kierunkowania, natomiast zapewniona jest duża elastyczność wyboru 

lokalizacji obiektów. 
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Rys. 3 Przykładowe rozwinięcie modułu taktycznego systemu KAKTUS 

Sieci sensorów 

Zintegrowane bezprzewodowo sieci sensorów znajdują obecnie zastosowanie  

w wielu dziedzinach: wojskowości, medycynie, nadzorze ruchu drogowego, 

automatyzacji procesów przemysłowych, ochronie mienia, itp. W praktyce 

najczęściej wykorzystuje się czujniki ruchu, temperatury, wilgotności, dźwięków. 

Najważniejsze cechy sensorów to: 

 niewielkie rozmiary fizyczne; 

 efektywne protokoły komunikacji bezprzewodowej (routing, retransmisja); 

 zdolność do samoorganizacji i reorganizacji w przypadku uszkodzenia 

węzłów; 

 zasilanie z akumulatora (niewielki pobór mocy); 

 łatwość maskowania. 
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Przykładem systemu wykorzystującego zintegrowane sieci sensorów jest 

Wielosensorowy System Rozpoznania i Dozorowania (WSRiD), który jako 

element mobilny, przeznaczony jest do rozpoznawczego wsparcia zadań 

realizowanych przez grupy bojowe w PKW [11]. 

W skład WSRiD wchodzi m.in. zestaw czujek akustosejsmicznych, które pracują  

w ramach sieci bezprzewodowej. Czujki akustosejsmiczne są w pełni 

zintegrowanym sensorem umożliwiającym wykrycie oraz klasyfikowanie celu. Ich 

zadaniem jest wykrywanie poruszających się pojedynczych osób, grup ludzi bądź 

też pojazdów i przekazywanie raportów do stanowiska operatora znajdującego się 

w pojeździe WSRiD. 

Sensor 1 Sensor 5

Sensor 2

Sensor 3

Sensor 4

Sensor 6

Sensor 7

Strefa monitorowana

WSRiD

Sensor 8Retransmisja 

alarmu

Wykryty obiekt

PDB

E W

Detekcja
Alarm

 
Rys. 4 Zintegrowana bezprzewodowo sieć sensorów akustosejsmicznych 

 

Podstawowe parametry czujek akustosejsmicznych: 

 praca w paśmie UHF; 

 samoorganizująca się sieć kratowa (mesh); 

 retransmisja alarmów w przypadku braku bezpośredniej widoczności; 

 bezpośredni zasięg łączności do 1 km. 

Każda czujka jest wyposażona w moduł GPS, dzięki czemu informacje o położeniu 

przesyłane są automatycznie do operatora na stanowisku pracy. Wykryte cele są 

automatycznie zobrazowane na wyświetlonej mapie. Czujki wyposażone są  

w akumulatory pozwalające na kilka tygodni ciągłej pracy. 

Czujki akustosejsmiczne pracują w kanale UHF tworząc sieć radiową typu mesh. 

Zapewnia to możliwość zwiększenia zasięgu radiowego poprzez wykorzystanie 

stacji pośredniczącej. Elementem centralnym jest stacja bazowa zamontowana na 

pojeździe, za pośrednictwem której sygnały alarmowe przekazywane są do 

stanowiska operatora. 
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Łącza szerokopasmowe są niezbędne w sytuacji gdy w systemie rozpoznawczym 

są stosowane zintegrowane wynośne kamery obserwacyjne. Do zapewnienia 

założonej efektywności systemu wymagane jest, aby alarm o wykryciu celu był 

przekazywany z jak najmniejszym opóźnieniem a transmitowany obraz 

charakteryzował się jakością umożliwiającą rozpoznanie i/lub identyfikację celu. 

Ponieważ wraz z jakością sygnału wideo wzrasta zapotrzebowanie na pasmo, 

zatem nieodzowne jest w tej sytuacji wykorzystanie bezprzewodowych środków 

szerokopasmowych.  
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Rys. 5 Bezprzewodowa transmisja wideo z sensorów poprzez łącze szerokopasmowe 

 

W systemie WSRiD jest stosowanych kilka zestawów kamer obserwacyjnych 

(dzienna zintegrowana z nocną), co pozwala na pokrycie wymaganego obszaru. 

Dla każdego zestawu kamer definiuje się odrębny sektor obserwacji. Jeśli w danym 

sektorze zostanie wykryty obiekt, wówczas automatycznie jest wysyłany sygnał 

alarmowy do operatora. Na stanowisku pracy znajdującym się w pojeździe 

operator może wyświetlić obraz wideo w czasie rzeczywistym. Aby dokonać 

analizy obrazu i identyfikacji obiektu, operator może wybierać źródło sygnału 

wideo, tj. wyświetlać obraz z kamery obserwacji dziennej lub nocnej. 

Rosnące zapotrzebowanie wojska na dostawy systemów BSP klasy mini są 

niewątpliwie związane z ich wysoką efektywnością w zakresie prowadzenia 

rozpoznania i dozorowania. Stąd też producenci oferują szeroką gamę rozwiązań, 

np. BlueBird - Spylite; EADS - DRAC; Elbit Systems - Skylark; IAI - Eyeview-

650; Aeronautics Defence Systems - Orbiter. Warte uwagi jest rozwiązanie 

oferowane przez firmę WB Electronics SA pod nazwą FlyEye. Należy podkreślić, 
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że jest to polska myśl techniczna i własność intelektualna, co pozwala 

producentowi na jej dalsze rozwijanie. 

W większości rozwiązań systemów BSP klasy mini wyróżnia się dwa główne 

elementy, platformę powietrzną oraz naziemne stanowisko kierowania. Za pomocą 

pulpitu operator może kontrolować miniBSP, np. zmieniać lub modyfikować 

zaplanowaną wcześniej trasę lotu oraz na bieżąco kontrolować obraz z kamery. 

Aby zapewnić wymaganą jakość obrazu stosowane są dwa rodzaje kamer o dużej 

rozdzielczości, dzienna i nocna, oraz szerokopasmowe łącze radiowe.  

Przykładowo, miniBSP FlyEye wykorzystuje moduły radiowe pracujące w  paśmie 

NATO 4,4 - 5,0 GHz umożliwiające transmisję z szybkością maksymalną do 

54Mbit/s. Zasięg łączności między platformą powietrzną i stanowiskiem 

naziemnym wynosi 30km. 

 

miniBSP

Wykryty cel

Sterowanie lotem

Transmisja wideo 

Stanowisko kierowania

 
 

Rys. 6 Bezprzewodowa transmisja wideo z miniBSP poprzez łącze szerokopasmowe 

 

Ciekawy sposób wykorzystania platformy powietrznej zaproponowano w ramach 

projektu badawczego specjalnego pt. „Metody i techniki wspierające budowę 

infrastruktury telekomunikacyjnej dla potrzeb prowadzenia działań w terenie 

zurbanizowanym” realizowanego w Wojskowym Instytucie Łączności [12].  

W oparciu o opracowane scenariusze działań oraz przy uwzględnieniu wymagań na 

usługi zaproponowano architekturę systemu łączności bezprzewodowej, 

wspierającą działania w terenie zurbanizowanym. Jedno z poruszanych zagadnień 

dotyczyło możliwości wykorzystania środka latającego jako platformy dla stacji 

retransmisyjnej. Jej zadaniem jest dowiązanie do infrastruktury abonentów 

mobilnych znajdujących się poza zasięgiem bezpośredniej łączności zakresu VHF. 

W typowej sytuacji stosuje się wówczas łącza satelitarne lub wąskopasmowe 

radiostacje zakresu HF. 
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Zamontowanie na platformie powietrznej radiostacji pozwala na pokrycie 

zasięgiem obszaru o dużej powierzchni, a w konsekwencji możliwość dowiązania 

grup użytkowników znacznie oddalonych od siebie. Aby zminimalizować 

opóźnienia związane z retransmisją celowe jest zastosowanie radiostacji 

szerokopasmowej zapewniającej łącze o dużej przepływności. 

 

 

Retransmisja

BSP

Stanowisko 
dowodzenia B

Stanowisko 
dowodzenia A

 
Rys. 7 Przykład wykorzystania platformy BSP jako stacji retransmisyjnej 

 

Na rys. 7 przedstawiono sytuację, w której w wyniku prowadzonych działań część 

abonentów znajduje się w znacznym oddaleniu od stanowiska dowodzenia. Ze 

względu na przeszkody terenowe (teren zurbanizowany) i odległość, nie mają oni 

możliwości bezpośredniej komunikacji. W związku z tym celowe jest 

wykorzystanie szerokopasmowego środka retransmisyjnego umieszczonego na 

platformie powietrznej, co umożliwi obsługę znacznej grupy abonentów  

z zachowaniem wymaganej jakości usług.  

Obecnie, obserwując duże zainteresowanie wojska wykorzystaniem BSP oraz 

uwzględniając możliwości sprzętu oferowanego przez producentów, rozwiązanie 

takie jest jak najbardziej uzasadnione. Problemem pozostaje wybór odpowiedniego 

sprzętu radiowego, który powinien charakteryzować się niewielkimi gabarytami  

a jednocześnie zapewnić dużą szybkość transmisji danych, głosu i wideo. 
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5. Podsumowanie 

Artykuł jest kolejną próbą uporządkowania różnych wizji i koncepcji dotyczących 

możliwości wykorzystania szerokopasmowych środków łączności w SZ RP. 

Problematyka realizacji nowych usług z wykorzystaniem radiostacji 

szerokopasmowych jest dyskutowana od wielu lat. Dokonano syntezy oczekiwań  

i możliwości praktycznej realizacji szerokopasmowych sieci radiowych szczebla 

taktycznego. Zaprezentowano kilka systemów, w których zastosowano lub 

przewidywane jest zastosowanie radiostacji szerokopasmowych. Widoczne są 

wysiłki producentów urządzeń i systemów, mające na celu uzyskanie wymaganych 

parametrów i funkcji. Podejmowane obecnie prace są ukierunkowane na 

rozwiązanie problemów dotyczących skalowalności sieci, optymalizacji natężenia 

ruchu utrzymaniowego i zasięgów łączności. Nie mniej istotnym zagadnieniem jest 

dostępność zakresów częstotliwości w pasmach przewidzianych do pracy 

radiostacji szerokopasmowych. 

Podejmowane przez producentów wysiłki w niedalekiej przyszłości zaowocują 

rozwiązaniami sprzętowymi i zostaną w efekcie wdrożone do wojska, wnosząc 

nową jakość do taktycznych systemów łączności. 
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