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Abstract: This article discusses long-range HF radios capable of working in IP 
mode currently used by Polish Armed Forces. It shows how to configure radio 
systems to be implemented in long-range communications. Supplementary a brief 
description of 150 Watts and 400 Watts HF radio systems was presented. The 
article presents requirements for configuration of communication systems to work 
in IP mode (STANAG 4538 - mode 3G ALE). and the differences between modes in 
terms of their usefulness for IP transmission. Subsequently the possibility of using 
Link Quality Analysis in dynamic management of spectrum allocation process was 
discussed. Project ssumptions were presented for development of a database for 
LQA results recording and of the best frequency selection algorithm for specific 
parameters (distance, type of antennas, SNR). 
 

Keywords: HF communication, dynamic spectrum management, frequency broker, 
IP data radio transmission 

 

Streszczenie: W artykule omówiono wykorzystywane w SZ RP środki łączności 
dalekosiężnej pracujące w zakresie KF, mające potencjalną możliwość pracy  
z wykorzystaniem trybu IP. Przedstawiono sposób konfiguracji systemów 
radiowych do realizacji łączności dalekosiężnej na terenie RP wraz z krótką 
charakterystyką systemów radiowych o mocy 150 W oraz 400 W. W artykule 
przedstawiono wymagania na konfigurację systemów łączności do pracy  
z wykorzystaniem trybu IP. Wskazano różnice między poszczególnymi trybami 
pracy pod kątem ich przydatności w procesie wykorzystania transmisji IP. 
Zaprezentowano możliwości wykorzystania Analizy Jakości Połączenia LQA  
w procesie dynamicznego zarządzania przydziałem częstotliwości. Przedstawiono 
założenia na opracowanie bazy danych do rejestracji wyników analizy LQA  
w trakcie seansów radiowych oraz opracowanie algorytmu doboru najlepszych 
częstotliwości dla określonych parametrów (odległość, rodzaj anten, SNR). 
 

Słowa kluczowe: komunikacja w zakresie KF, dynamiczne zarządzanie widmem, 
broker częstotliwości, radiowa transmisja danych IP. 
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1. Wstęp  

W chwili obecnej spośród radiostacji produkowanych przez firmę Harris w SZ RP 
wykorzystywane są następujące typy radiostacji: 
 Falcon I Falcon I (RF-5022 oraz RF-5200 oraz RF-1140B wraz z kontrolerem 

ALE typu RF-7210A); 
 Falcon II (RF-5800H-MP) w konfiguracjach stacjonarnych oraz pokładowych 

o mocy 400 W 
Systemy radiowe serii Falcon I pozwalają na wymianę korespondencji radiowej  
w sieciach radiowych pracujących na pojedyńczej częstotliwości oraz w trybie 
Automatycznego Zestawiania Połączenia – (ang. ALE). Systemy radiowe serii 
Falcon I pozwalają na transmisję danych z wykorzystaniem modemów 39 
częstotliwościowych (ang. 39 Tone) oraz modemów szeregowych (ang, Serial)  
z prędkością do od 74 bps do 2400 bps (w zależności od warunków 
propagacyjnych). Każdy system jest wyposażony w oprogramowanie do transmisji 
danych RF-6710 Wireless Massaging Terminal lub RF-6750 Wireless Getaway,  
co pozwala na wykorzystanie protokołu transmisji danych STANAG 5066. 
Jednocześnie możliwe jest wykorzystanie powyższych systemów łączności  
w sieciach wymiany danych STANAG 5066 IP CLIENT.  

 

 
 

Rys. 1 Przykładowy zestaw nadawczo-odbiorczy, 150 watów, RF-5200 firmy Harris 

 
Systemy radiowe serii Falcon II – RF-5800H-MP występują w wersjach 
plecakowych (o mocy 20 Watów) oraz stacjonarnych i pokładowych o mocach 125 
watów, 150 watów oraz 400 watów. Radiostacje te są w pełni kompatybilne  
z urządzeniami wcześniejszej generacji Falcon I. Dodatkowym trybem pracy 
radiostacji RF-5800H-MP jest praca w oparciu o STANAG 4538 (zwany potocznie 
3-cią generacją trybu ALE) w którym zaimplementowano usługę transmisji danych 
IP oraz system Automatycznego Raportowania Pozycji w oparciu o wbudowany 
odbiornika GPS (system ten wykorzystywany jest od dwóch lat w PKW Afganistan 
do określania położenia śmigłowców Mi-8, Mi-17 oraz Mi-24 przy łączności 
dalekosiężnej). Dodatkowo wykorzystane jest specjalne oprogramowanie do 
transmisji danych IP o nazwie RF-6705 Tactical Chat IP, który pozwala na 
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transmisję danych pomiędzy sieciami radiowymi i przewodowaymi 
(oprogramowanie jest zoptymalizowane do transmisji IP w łączności radiowej 
dalekosiężnej, jak również w kanał radiowych UKF, SATCOM oraz sieciach 
LAN). W celu ujednolicenia kompatybilności radiostacji serii Falcon I oraz Falcon 
II został wykorzystany tryb pracy 3G PLUS, który pozwala radiostacjom  
RF-5800H-MP na jednoczesną pracę w trybach ALE/3G bez konieczności zmiany 
trybu pracy przez operatora.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Rys. 2 Przykładowa lokalizacja systemów łączności serii Falcon I  

(stan na rok 2004) 
 

2. Wybrane środki łączności radiowej KF wykorzystywane w SZ RP 

umożliwiające transmisję w trybie IP 

Radiostacje serii RF-5800H-MP w wersji stacjonarnej (RF-5800H-B003) 

ukompletowane są w wzmacniacze mocy 400 watów oraz sprzęgacze antenowe, 

które można zamontować w maksymalnej odległości 75 metrów od systemu 

nadawczo-odbiorczego. Pozwalają na utrzymanie łączności w kraju oraz w rejonie 

działań PKW Afganistan. Jest to jedna z podstawowych wersji systemów łączności 

stacjonarnej oraz pokładowej na platformie wozu dowodzenia ZWD-3. 

Przedstawiony poniżej system łączności umożliwia transmisję daych w trybie IP 

dalekosiężną poprzez dwa porty komunikacyjne – sterownik NRDI (Harris) wraz  

z kablem transmisji szeregowej PPP oraz port Ethernetowy, który jest dostępny na 

bloku zasilania Nadajnika/Odbiornika. Standardowe ukompletowanie składa się 

jedynie z kabla szeregowego PPP, natomiast okablowanie do transmisji danych 

przez port Ethernetowy radiostacji nie jest wykorzystany przez żadne jednostki SZ 

RP (nie wchodzi w ukompletowanie systemu). 
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Rys. 3 Standardowa konfiguracja systemu stacjonarnego/pokładowego  

RF-5800-B003 o mocy 400 watów 

3. Konfiguracja radiostacji RF-5800H-MP do pracy w trybie IP 

Konfiguracja radiostacji RF-5800H-MP do pracy w trybie 3G/IP wymaga 

zastosowania oprogramowania RF-6550H-RPA (ang. Radio Programming 

Application). Każda radiostacja dostarczana do SZ RP jest ukompletowana w kabel 

do programowania oraz powyższe oprogramowanie. Konieczność posiadania 

oprogramowania RPA wynika z faktu, iż nie jest możliwe programowanie 

radiostacji w trybie 3G z poziomu pulpitu czołowego radiostacji. Możliwe jest natomiast 

programowanie przez pulpit czołowy pozostałych trybów pracy (FIX, HOP, ALE). 
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Poniżej została przedstawiona uproszczona procedura służące do prawidłowego 

zaprogramowania radiostacji w trybie 3G. 

 Należy zdefiniować częstotliwości nadawczo-odbiorcze dla sieci radiowej. 

Radiostacja pozwala na maksymalne zaprogramowanie 64 częstotliwości dla 

trybu 3G w zakresie od numeru kanału 100 do 163. Zakres częstotliwości od 

1.6 MHz do 29.9999 MHz. Modulacja wykorzystywana przez tryb 3G to USB 

(ang. Upper Side Band, J3E). Maksymalna ilość częstotliwości dla jednej 

grupy nie może przekroczyć wartości 10 kanałów. Możliwe jest natomiast 

zdefiniowanie dla jednej sieci do 24 grup kanałowych – co pozwala na 

wykorzystywanie częstotliwości odpowiednich do warunków propagacyjnych 

lub pory dnia. Każda grupa kanałów może posiadać swoją nazwę własną 

identyfikującą porę dnia, godzinę wykorzystania.  

 Należy zdefiniować grupę kanałów (lub grupy) , która będzie posiadała nazwę 

własną oraz wybrane dla tej grupy numery częstotliwości. 

 Należy zdefiniować adresy stacji radiowych, które będą wykorzystywać tryb 

3G. Nazwy stacji staną się jednocześnie adresami radiowymi. Maksymalna 

długość adresu radiowego nie może przekroczyć 15-stu znaków. 

 Jeżeli jest to konieczne, możliwe jest zaprogramowanie klucza 

kryptograficzego CITADEL o mocy 128 bitów dla starszych radiostacji wersji 

RF-5800H-MP lub kluczy AES 128/256 lub CITADEL 128/256 dla nowych 

wersji radiostacji RF-5800H-MP. 

 Tryb 3G (STANAG 4538) wykorzystuje zdefiniowany modem XDL (High-

Slow-Data-Link), który wykorzystywany jest do transmisji danych  

z wykorzystaniem oprogramowania RF-6710 lub RF-6750 lub RF-6760 jak 

również do transmisji danych IP przez dowolne aplikacje komercyjne. Modem 

wykorzystuje adaptacyjny protokół wymiany danych regulując prędkość 

transmisji w oparciu o analizę SNR (Signal-Noise-Ratio), tj. Sygnał-Szum  

w zakresie prędkości od 75 bps do 4800 bps w radiostacjach starszych wersji 

lub w zakresie 75 bps do 9600 bps posiadających zaktualizowane 

oprogramowanie firmowe. 

 Należy zdefiniować sieć radiową (nazwa sieci stanie się adresem radiowym 

wywołania na tzw. Okólnik. Wybrane adresy radiowe, grupę kanałową oraz – 

jeżeli jest to konieczne – moduł szyfrujący wraz z numerem klucza. Należy 

również zdefiniować stację NCS (Net Control Station), która będzie 

realizowała usługę synchronizacji skanowania kanałów radiowych.  

 Należy zdefiniować adres IP dla sieci radiowej oraz wskazać, która radiostacja 

będzie podłączona do sieci LAN (za pomocą routera CISCO lub Taktycznego 

Routera RF-6010). 

 Tworzenie tablicy routingu dla radiostacji bazowej, która wymaga wymiany 

danych z innymi sieciami IP tworzona jest w oknie definiowania stacji 

radiowych, dla radiostacji, które będą świadczyły usługę bramy dostępowej 

pomiędzy siecią radiową a siecią LAN. 
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Rys. 4 Definiowanie kanałów do pracy w trybie 3G 

 

 

 
 

Rys. 5 Definiowanie adresów IP 

4. Możliwości wykorzystania analizy LQA do efektywnego 

zarządzania przydziałem częstotliwości 

Radiostacja RF-5800H-MP wykorzystuje funkcję analizy jakości połączenia – 

LQA (ang. Link Quality Analysis) w celu oceny jakości kanałów radiowych  

w trakcie wymiany korespondencji. Wynik analizy dla każdego kanału radiowego 

(częsotliwości) jest skumulowaną podczas całego okresu transmisji sygnału średnią 
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stosunku sygnału, szumu oraz zniekształceń do szumu, SINAD (ang. Signal + 

Noise + Distortion to Noise + Distortion Ratio) oraz bitowej stopy błędów - BER 

(ang. Bit Error Rate). Wyniki zawierają się w zakresie 0 do 100, gdzie 100 jest 

wynikiem najlepszym. Wyniki są przechowywane dla każdego adresu 3G, dla 

którego była przeprowadzana analiza LQA. 

Radiostacja RF-5800H-MP wykorzystuje dwa rodzaje analizy jakości połączenia – 

LQA. Pierwszą metodą jest wymiana sygnałów pomiędzy korespondentami 

radiowymi (analiza typu EXCHANGE). Drugą metodą jest analiza próbkowania 

(analiza typu SOUND).  

W przypadku analizy wymiennej, sygnalizacja sygnału testowego jest 

dwukierunkowe. Stacja wykonująca analizę LQA wymusza na wybranej radiostacji 

nadawanie sygnału zwrotnego na każdej częstotliwości zawartej w planie kanałów 

3G. Dzięki tej analizie obydwie stacje radiowe będą posiadały zaktualizowaną 

matrycę jakości kanałów w aktualnie wykorzystywanej grupie. W trakcie 

kolejnego zestawiania połączenia radiostacja automatycznie wybierze numer 

kanału, który posiada najwyższą wartość analizy LQA. Jest to najczęściej 

wykorzystywana forma analizy kanałów radiowych w sieciach radiowych 3G. 

W przypadku analizy jednokierunkowej stacja nadaje na każdej częstotliwości 

sygnał pomiarowy, który jest odbierany przez wybraną radiostację (lub wszystkie 

radiostacje w sieci), dokonując jednocześnie pomiar jakości połączenia. Stacja 

nadająca sygnał nie będzie posiadała wyników analizy jakości połączenia  

z wybranym korespondentem, ponieważ analiza typu SOUND nie wymusza 

automatycznego zwrotu sygnału testowego. Jest metoda stosowana przez jednostki 

specjalne, które działają w warunkach wysokiego ryzyka namierzenia źródła 

sygnału radiowego.  

W oparciu o analizę jakości łacza zaimplemetowaną w radiostacjach rodziny Harris 

możliwe jest stworzenie systemu monitorującego jakość łacza gromadzącego 

wyniki analizy i dokonującego wyboru optymalnej częstotliwości transmisji. 

System taki wykorzystywać będzie broker częstotiwości, którego zadaniem będzie 

gromadzenie wszystkich wyników analiz jakości łącza w bazie danych o określonej 

strukturze i na ich podstawie wytwarzanie optymalnych planów łaczności dla 

określonych relacji radiowych.  

W bazie danych pojedyńczy wynik testu LQA opisywany będzie za pomocą 

położenia geograficznego środków radiowych, wyników testów LQA dla 

poszczególnych częstotliwości, rodzajów zastosowanych anten oraz mocy środków 

radiowych. 

Na Rys. 6 przedstawiono schemat przykładowego systemu który na podstawie 

zgromadzonych testów LQA ze zbioru dostępnych częstotliwości dokonuje wyboru 

optymalnej częstotliwości dla danej relacji łączności. Sercem takiego systemu jest 
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broker częstotliwości który na podstawie zgromadzonych w bazie danych wyników 

lokalnych testów LQA, zbioru dostępnych częstotliwośc oraz opisu 

poszczególnych relacji łączności dokonuje obliczeń pozwalających wyznaczyć 

optymalną częstotliwość dla danej relacji łączności oraz za pomocą modułu 

dystrybucji danyhc radiowych przesłać plan łączności do odpowiednich radiostacji  

 

KF

Moduł obliczania 
optymalnego FOT

Moduł analizy 
testu LQA

Baza danych

Baza danych 
testów LQA

KF

KF

KF

KF

Lokalne testy LQA

Lokalne testy LQA

Lokalne testy LQA

Lokalne testy LQA

Broker częstotliwości

 
Rys. 6 Przykładowy system wykorzystujący testy LQA 

 

Poniżej przedstawione zostanie sposób wykonania komendy 

EXCHANGE oraz jej wynik działania dla następujących zdefiniowanych 

kanałów:  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Po wykonaniu testu LQA za pomocą komendy 3G Exchange rd1 gdzie rd1 jest 

nazwą radiostacji korespondenta z którego chcemy wykonać test jakości łącza 

LQA następuje automatyczne wykonanie testów.  

Numer kanału Częstotliwość [MHz] 

100 3 

101 3,5 

102 4 

103 4,5 

104 5 

105 5,5 

106 6 
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Aby sprawdzić wyniki testów należy wywołać komendę 3g  rank  rd1 pokazującą 

ostatnio wykonane testy LQA z radiostacją rd1. Przykładowe wyniki LQA 

zamieszczone zostały poniżej. 

 
ALE3G RANK RD1 CH 100 SCORE 100 

ALE3G RANK RD1 CH 101 SCORE 100 

ALE3G RANK RD1 CH 104 SCORE 100 

ALE3G RANK RD1 CH 102 SCORE 30 

ALE3G RANK RD1 CH 103 SCORE 30 

ALE3G RANK RD1 CH 106 SCORE 27 

ALE3G RANK RD1 CH 105 SCORE 25 

 

Na podstawie wykonanych testów możemy stwierdzić na których zdefiniowanych 

kanałach radiowych uzyskamy lepszą jakość łączności (większa wartość),  

a których częstotliwości (kanałów) nie należy wykorzystywać do realizacji 

łączności. Zgromadzenie wyników analizy LQA w okreslonym czasie i kierunku 

radiowym tworzy matrycę propagacji fal radiowych w wybranym kierunku 

radiowym według czasu lokalnego, co pozwoli na eliminację częstotliwości 

nieefektywnych dla łączności oraz znacznie przyśpieszy czas zestawiania 

połączenia.  

5. Podsumowanie i wnioski 

W artykule przedstawiono obecnie wykorzystywane w SZ RP środki łączności 

dalekosiężnej pracujące w zakresie KF mające potencjalną możliwość pracy  

z wykorzystaniem trybu IP. Przedstawiono sposób konfiguracji systemów 

radiowych do realizacji łączności dalekosiężnej na terenie RP wraz z krótką 

charakterystyką systemów radiowych o mocy 150 W oraz 400 W. 

W chwili obecnej możliwe jest korzystanie ze środków łączności dalekosiężnej 

pracujące w zakresie KF umożliwiających wykonanie testów jakości łącza LQA, 

jednak funkcjonalność ta nie jest wykorzystywana. Wykorzystanie testów jakości 

łącza LQA może w znaczący sposób poprawić jakość łączności radiowej,  

a w niektórych sytuacjach umożliwić jej nawiązanie. Zapewnienie odpowiedniej 

jakości łączności jest zadaniem priorytetowym. Dopiero właściwej jakości 

łączność umożliwia realizację usług o odpowiedniej jakości. Aby zapewnić wysoką 

jakość łączności radiowej w chwili obecnej niezbędne jest użycie brokera 

częstotliwości, który na podstawie zgromadzonych testów jakości łącza, 

algorytmów planowania falowego oraz modułu dynamicznej dystrybucji danych 

radiowych generuje plany częstotliwości i dokonuje dynamicznego przydziału 

częstotliwości w kierunkach i sieciach radiowych. Wykorzystanie brokera 

częstotliwości w znaczącym stopniu zmniejszy czas potrzebny na realizację 

połączenia oraz zmniejszy ryzyko wykrycia sygnału radiowego przez środki WE 

przeciwnika. 

Broker częstotliwości o opisanych wcześniej funkcjach powstaje obecnie  

w Zakładzie Radiokomunikacji i Walki Elektronicznej Wojskowego Instytutu 



Possibility of using ip data transmission via radio.... 

Możliwości wykorzystania transmisji danych ip w sieciach radiowych.... 
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Łączności. W ramach przewidywanego na lata 2010÷2012 projektu rozwojowego 

MNiSW nr OR 00018712 p.t. „Koncepcja koordynowanego dynamicznego systemu 

zarządzania widmem dla infrastruktury bezprzewodowej wykorzystywanej  

w systemach zapobiegania zagrożeniom terrorystycznym” opracowywany jest 

demonstrator technologii, który umożliwi przeprowadzenie badań niezbędnych 

przed opracowaniem docelowego rozwiązania. 
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