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LATEST TECHNICAL SOLUTIONS FOR TACTICAL
LEVEL COMMAND POSTS AND POSSOBILITY OF
MAKING USE OF IT
MOŻLIWOŚCI ZASTOSOWANIA NOWOCZESNYCH
ROZWIĄZAŃ TECHNICZNYCH NA STANOWISKACH
DOWODZENIA POZIOMU TAKTYCZNEGO
Mariusz Frączek
Akademia Obrony Narodowej
Abstract: The analysis done on conditions of the execution of modern military
operations lead to the conclusion that the execution of assigned orders depend on
and generate the need of using more and more advanced technical means. This
should have also been reflected in equipping the workplaces for personnel at
Command Posts at tactical level. The observation made permit to think that the
nowadays land forces are within a period of constant changes targeting the
improvement of the existing conditions.
The paper describes the latest technical solutions available for the Polish Armed
Forces dedicated to military Command Posts (CP), their capabilities and way of
using at CP from battalion up to Division level. The author introduces the devices
and IT means which are exploited in military units of land forces. Also are
included author's point of wives at possible direction of development or nature of
changes which could meet field commander's need and exculpations.
Keywords: communication, IT, equipment
Streszczenie: Analiza uwarunkowań realizacji współczesnych operacji wojskowych
prowadzi do konkluzji, że wykonanie postawionych zadań związane jest
z koniecznością stosowania coraz to nowocześniejszych środków technicznych.
Powinno to również mieć swoje odzwierciedlenie w wyposażeniu miejsc pracy dla
osób funkcyjnych stanowisk dowodzenia na poziomie taktycznym. Prowadzone
obserwacje pozwalają sądzić, że obecnie wojska lądowe są w okresie ustawicznych
zmian mających na celu poprawę istniejącego stanu.
W referacie zaprezentowano możliwości użycia najnowszych rozwiązań
technicznych dostępnych w SZ RP na potrzeby stanowisk dowodzenia od poziomu
batalionu (dywizjonu) do dywizji włącznie. Autor przedstawia urządzenia i środki
teleinformatyczne, które eksploatowane są w jednostkach wojsk lądowych oraz
wskazuje prawdopodobne kierunki rozwoju i zmian w tym aspekcie w odniesieniu
do potrzeb i oczekiwań dowódców.
Słowa kluczowe: teleinformatyka, urządzenia i środki
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1. Wstęp
Realizacja zadań przez wojska lądowe wymaga stosowania coraz
nowocześniejszych
rozwiązań
technicznych
zapewniających
sprawne
funkcjonowanie stanowisk dowodzenia (SD). Powyższe powinno mieć przede
wszystkim swoje odzwierciedlenie w wyposażeniu mobilnych miejsc pracy dla
poszczególnych osób funkcyjnych na poziomie taktycznym. Proces wymiany
sprzętu i urządzeń ma charakter ustawiczny zmierzający do stopniowej poprawy
istniejącego stanu oraz dostosowywanie go w odniesieniu do zwiększających się
oczekiwań jego użytkowników.
Analiza ćwiczeń prowadzonych z wojskami, a także opracowań i doświadczeń
dotyczących przebiegu i organizacji misji poza granicami kraju wskazuje, że
największe potrzeby na SD istnieją od poziomu batalionu (dywizjonu) do dywizji
włącznie. Niewątpliwie wzrasta także zapotrzebowanie na eksploatowanie
najnowszych, dostępnych urządzeń i środków teleinformatycznych. Warto
podkreślić, iż polski przemysł zbrojeniowy wychodząc naprzeciw tym
oczekiwaniom prowadzi wielokierunkowe badania oraz proponuje rozwiązania
techniczne starające się sprostać oczekiwaniom dowódców oraz ich sztabów. Autor
w swych rozważaniach postara się wskazać na ten sprzęt i urządzenia, których
zastosowanie mogłoby w istotny sposób poprawić pracę osób funkcyjnych biorąc
pod uwagę zapewnienie zdolności do wymiany informacji podczas funkcjonowania
w aspekcie szeroko rozumianej sieciocentryczności, jak również w kontekście
spełnienia wymagań operacyjno-taktycznych1 oraz techniczno-eksploatacyjnych2
stawianych sieci teleinformatycznej. Zasadniczym obiektem rozważań są mobilne
miejsca pracy, wybrane wozy dowodzenia (wchodzące w skład zespołów urządzeń
teleinformatycznych3) oraz nowoczesne technologie.

2. Mobilne miejsca pracy
Zasadniczym przeznaczeniem mobilnych miejsc pracy jest zabezpieczenie pracy
dla osób funkcyjnych po rozwinięciu stanowisk dowodzenia po opuszczeniu przez
nich wozów dowodzenia lub innych pojazdów. Warto zaznaczyć, że w zależności
1

Wymagania operacyjno-taktyczne - w ujęciu operacyjno-taktycznym: terminowość
wymiany informacji, wierność wymiany informacji, skrytość wymiany informacji. Źródło:
Janczak J., Wisz A., System łączności brygady, AON, Warszawa 2004.
2
Wymagania techniczno-ekspolatacyjne - gotowość bojowa, zdolność przepustowa
(przepustowość), trwałość, mobilność oraz bezpieczeństwo. Źródło: Janczak J., Wisz A.,
System łączności brygady, AON, Warszawa 2004.
3
Zespoły urządzeń teleinformatycznych - są przeznaczone do pracy dla osób
funkcyjnych stanowisk dowodzenia, są złożonymi z urządzeń teletransmisyjnych
i informatycznych komponentami technicznymi zapewniającymi obieg informacji we
wszystkich rodzajach działań bojowych. Źródło: M. Frączek, Bezpieczeństwo wymiany
informacji w sieci teleinformatycznej brygady zmechanizowanej, rozprawa doktorska,
Warszawa AON 2009.
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od poziomu dowodzenia, powinny one spełniać inne wymagania, zwłaszcza
w zakresie ich mobilności. Należy zatem dokonać wskazania ich typów
w zależności od stopnia i możliwości ich zastosowania. W opinii autora, podział
ten, ze względu na potrzeby dowódców, mógłby być następujący:
 poziom dywizji - Mobilny Moduł Stanowiska Dowodzenia;
 poziom brygady (pułku) - Mobilny Moduł Stanowiska Dowodzenia
(opcjonalnie dla brygad), kontenerowy Autobus Sztabowy AS250 KM lub
Mobilny Moduł Stanowiska Dowodzenia - wersja 4;
 poziom batalionu (dywizjonu) - Kontener Dowódczo-Sztabowy (KDSz-6),
kontenerowy Autobus Sztabowy AS250 KM lub Mobilny Moduł Stanowiska
Dowodzenia - wersja 4.
Podkreślenia wymaga, że ich faktyczna ilość i rodzaj mobilnego miejsca pracy
uzależniona byłaby od faktycznych potrzeb ich użytkowników, natomiast
charakterystykę poszczególnych środków zaprezentowano poniżej.
Mobilny Moduł Stanowiska Dowodzenia (MMSD - zdjęcie 1 oraz 2)
przeznaczony jest do zabezpieczenia miejsc pracy dowódczo-sztabowej
wykorzystujących zautoma-tyzowany informatyczny system wspomagania na
stanowiskach dowodzenia poziomu taktycznego i operacyjnego w warunkach
polowych. Autor za właściwe uznaje, że jego eksploatacja powinna mieć miejsce
przede wszystkim od poziomu dywizji wzwyż, jednakże w uzasadnionych
przypadkach może on znaleźć zastosowanie na SD brygad (zwłaszcza
samodzielnych).
Mobilny Moduł Stanowiska Dowodzenia MMSD stanowi zestaw kontenerów
pełniących funkcje: kontenera dowódczo-sztabowego (KD-S), kontenera
dowódczo-socjalnego (KD-Socj.) oraz kontenera technicznego (KT). Zasadnicze
wyposażenie kontenerów modułu MMSD stanowi moduł zasilania, klimatyzacji,
filtrowentylacji, osuszacz (będące na wyposażeniu każdego kontenera),
wariantowo 2 zespoły prądotwórcze o mocy 75 kVA (będące na wyposażeniu KT)
oraz urządzenia informatyczne stanowiskowe i systemowe (będące głównie na
wyposażeniu kontenera KD-S) oraz środki łączności. Urządzenia informatyczne
systemowe zamontowane są w specjalnym stojaku z amortyzowanymi kasetami
panelowymi przedziału technicznego kontenera KD-S. Do transportu kontenerów
przewidziano samochód powiększonej mobilności dużej ładowności Jelcz S 662.D
oraz przyczepę transportową dużej ładowności ZASŁAW D-659. W skład modułu
MMSD wchodzą następujące podstawowe urządzenia wymienione w tabeli 1.
Zasadnicze dane taktyczno-techniczne:
 Wymiary modułu MMSD w zestawie - samochód JELCZ z kontenerem KD-S
wraz z przyczepą z kontenerem KD-Socj. lub KT: długość 17,430 m/
szerokość 2,500 m/ wysokość - 3,998 m.
 Masa maksymalna modułu MMSD w zestawie - samochód JELCZ
z kontenerem KD-S oraz przyczepą z kontenerem KD-Socj. lub KT - 39000 kg.
 Masa maksymalna kontenerów KD-S, KD-Socj. i KT z wyposażeniem - 12000 kg.
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 Napięcie zasilania kontenerów KD-S, KD-Socj. i KT - 3x230/400V AC.
 Moc elektryczna kontenera KT przy pracy 1 z dwóch zespołów
prądotwórczych będących na jego wyposażeniu – 75kVA.
 Czas rozwinięcia jednego modułu MMSD do pracy około 90 minut.

Zdjęcie 1. Mobilny Moduł Stanowiska Dowodzenia
Źródło: Materiały reklamowe Wojskowych Zakładów Łączności nr 1

Zdjęcie 2. Widok modułu MMSD na stanowisku pracy w konfiguracji
dwóch kontenerów dowódczo-sztabowych oraz kontenera socjalnego
Źródło: Materiały reklamowe Wojskowych Zakładów Łączności nr 1
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Tabela 1. Podstawowe wyposażenie MMSD
Rodzaj wyposażenia
Kontener Dowódczo-Sztabowy KDS
Kontener Dowódczo-Socjalny KD-Socj. lub kontener KT
Samochód powiększonej mobilności dużej ładowności Jelcz S 662.D
Przyczepa transportowa dużej ładowności ZASŁAW D-659
Komputer Operatora
Komputer przenośny
Drukarka A4
Drukarka komputerowa A3
Monitor Operatora Ciekłokrystaliczny MOC
Przełącznik ethernetowy ETH
Blok Konwerterów Optycznych BKO
Rzutnik komputerowy (projektor multimedialny)
Moduł wprowadzeń liniowych MWL-PS-10
Moduł wprowadzeń liniowych MWL-PS-5
Moduł wprowadzeń liniowych MWL-PKS
Zespół światłowodowy ZS-1x
Aparat telefoniczny specjalny ATS-2/D
System zasilania MMSD-APC z układem nadzoru i monitorowania
Ekran przenośny
Telewizor LCD
Radiotelefon 31019-80K z zestawem WD
Radiometr DPO
Stolik operatora
Krzesło
Zestaw Mebli

Ilość
1
1
1
1
12*
1
1
1
12*
3
1
1
2
2
3
3
14*
1
1
1
1**
1**
12*
12*
1

* Ostateczną liczbę stanowisk operatorskich ustala zamawiający (KD-S umożliwia
podłączenie 24 stanowisk operatorskich)
** Opcja na życzenie zamawiającego
Źródło: Karta katalogowa MMSD
Możliwości funkcjonalno-przyłączeniowe:
1. Moduł MMSD umożliwia dołączenie:
a) 3-linii światłowodowych od lokalnej sieci komputerowej typu Ethernet,
zgodnej ze standardem 10/100Base–T (organizowanej w zespołach
funkcjonalnych SD z wykorzystaniem np.: aparatowni AZSŁ4) do kontenera
dowódczo-sztabowego KD-S poprzez 3 moduły przyłączeniowe (CTOS);

4

AZSŁ - Aparatownia Zarządzania Systemem Łączności
189

Latest technical solutions for tactical level command posts...
Możliwości zastosowania nowoczesnych rozwiązań technicznych...
b) 2-linii kablowych (na kablu skrętkowym PKS-4x2x0,34) typu Ethernet,
zgodnej ze standardem 10/100Base–T do kontenera dowódczo-socjalnego
KD-Socj. poprzez 2 moduły przyłączeniowe MWL-PKS;
c) 1-linii kablowej (na kablu skrętkowym PKS-4x2x0,34) typu Ethernet,
zgodnej ze standardem 10/100Base–T do kontenera technicznego KT
poprzez 1 moduł przyłączeniowy MWL-PKS.
Zestaw obiektowych punktów dystrybucyjnych znajdujących się na wyposażeniu
kontenera (switch-e warstwy 3) umożliwia przyłączenie do centralnego punktu
dyspozytorskiego (CPD) lub innego obiektowego punktu dyspozytorskiego (OPD),
a także sprawne zarządzanie siecią wewnętrzną.
2. Moduł MMSD umożliwia przyłączenie do sieci LAN:
a) do 24 komputerów klasy PC w kontenerze dowódczo-sztabowym KD-S
poprzez gniazda zespolone na złączu typu MIL;
b) do 5 komputerów przenośnych (Notebook-ów) w kontenerze dowódczosocjalnym KD-Socj. poprzez złącza typu RJ45 (w tym 4 w przedziale
operacyjnym i 1 w przedziale socjalnym).
Kontener Dowódczo-Sztabowy (KDSz-6 - zdjęcie 3 oraz 4.) jest propozycją
rozwiązania problemów z miejscami pracy dla osób funkcyjnych na poziomie
batalionu (dywizjonu). Może z powodzeniem zastąpić wysłużone autobusy
sztabowe na podwoziu Star 660 (AS-2). Kontener ten był zaprezentowany oraz
testowany podczas realizacji ćwiczenia pk. PIERŚCIEŃ 07. Jego wartości
użytkowe podlegały ocenie kadry naukowo-dydaktycznej oraz studentów AON.
Konstrukcja zewnętrzna przypomina znane w wojskach lądowych produkty
Wojskowych Zakładów Łączności nr 1, natomiast jego wyposażenie dostosowane
jest do potrzeb oficerów sztabu batalionów.
W ocenie autora, KDSz-6 może być eksploatowany również w ramach misji
pokojowych (w uzasadnionych przypadkach, jako miejsce pracy dowódcy
kompanii). Umożliwia zorganizowanie miejsc pracy osób dla sześciu osób
funkcyjnych wszędzie tam, gdzie zastosowanie rozkładanych kontenerów typu
MMSD-4 lub AS-250KM, ze względu na warunki prowadzenia działań lub liczbę
osób funkcyjnych na SD, jest niecelowe.
przygotowanych miejscach (budynkach, namiotach itp.). Zestaw KDSz-6 stanowi
pojazd z kabiną kontenerową oraz przyczepą z urządzeniami zasilającymi
i niezbędnym osprzętem.
Kontener KDSz-6 jest w pełni mobilny, o krótkim czasie rozwijania
(przygotowania do pracy) i zwijania, zapewnia szczelność elektromagnetyczną.
6 miejsc pracy jest wyposażonych w urządzenia łączności i informatyki
zapewniające możliwość pracy grupowej i prowadzenie odpraw. Poprzez
zastosowanie urządzeń wynośnych zapewnia się organizację wykorzystania
dodatkowych miejsc pracy w pobliskich pomieszczeniach lub doraźnie

190

Mariusz Frączek

Zdjęcie 3. Ogólny widok KDSZ-6
Źródło: Zdjęcie wykonane podczas ćwiczenia pk. PIERŚCIEŃ 07

Zdjęcie 4. Ogólny widok wnętrza KDSZ-6
Źródło: Zdjęcie wykonane podczas ćwiczenia pk. PIERŚCIEŃ 07
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Kontenerowy autobus sztabowy AS250 KM5 (zdjęcie 5) jest jedną z propozycji
polskiego przemysłu obronnego w zakresie doposażenia wojsk z nowoczesne
i mobilne miejsce pracy osób funkcyjnych w warunkach polowych od poziomu
pododdziału w górę. W porównaniu z MMSD cechuje go prostsza konstrukcja oraz
większa mobilność, ponieważ nie wymaga zdejmowania z pojazdu, przez co jego
rozwiniecie i zwinięcie zajmuje mniej czasu (kontener posiada hydrauliczne
podpory). Posiada konstrukcję zapewniającą łatwą adaptację wyposażenia do
różnych poziomów dowodzenia. Cechuje go możliwość prezentacji i przetwarzania
danych w ramach lokalnej LAN oraz sieci rozleglej WAN poprzez dołączenie do
systemów STORCZYK, SZAFRAN i JAŚMIN. Posiada także przyłącza kablowe
do sieci jawnej i niejawnej. Podstawowe wyposażenie AS250KM:
 8 podstawowych i 2 dodatkowe miejsca robocze z listwami przyłączeniowymi
do sieci LAN Ethernet 10/100 Mb/s, gniazdami analogowej sieci
telefonicznej, telefonii internetowej VoIP oraz zasilaniem 230V (2 gniazda
standardowe i jedno odseparowane);
 kolorowa laserowa drukarka sieciowa oraz urządzenie wielofunkcyjne
(drukarka/ skaner);
 sieciowy projektor z centrum multimedialnym z możliwością aktywnego
zapisu zmian w prezentacji;
 stół podświetlany do map;
 przyłącza światłowodowe PKŚ CTOS oraz V-35 DTE/DCE i E-1 sieci LAN i WAN;
 koncentrator linii komputerowych LANBOX LB-10K PKS;
 polowy koncentrator sieci komputerowych LANCENTER LC-10K (WP)
z serwerem i macierzą RAID5, zarządzanym switch-em i rozbudowanym
routerem i zasilaczem UPS (możliwa opcja z trzema serwerami i macierzami
RAID5).
Mobilny Moduł Stanowiska Dowodzenia wersja 4 (MMSD-4 - zdjęcie 5) jest
najnowszą propozycją w zakresie możliwości zabezpieczenia potrzeb osób
funkcyjnych stanowisk dowodzenia od poziomu batalionu (dywizjonu) wzwyż - do
dywizji włącznie. Jego zasadnicza konstrukcja zbliżona jest do AS250KM.
Zasadnicze wyposażenie MMSD-4 to:
 10 podstawowych miejsc pracy z listwami przyłączeniowymi do sieci LAN
Ethernet 10/100 Mb/s, gniazdami analogowej sieci telefonicznej, telefonii
internetowej VoIP oraz zasilaniem 230V (2 gniazda standardowe i jedno
odseparowane);
 10 przenośnych laptopów;
 kolorowa laserowa drukarka sieciowa oraz urządzenie wielofunkcyjne
(drukarka/ skaner);
 sieciowy projektor z centrum multimedialnym z możliwością aktywnego
zapisu zmian w prezentacji;
5

Wspólna konstrukcja firmy Centrex sp. z o.o., PI-W ARMPOL oraz Radiotechnika
Marketing z 2008 roku.
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 stół podświetlany do map;
 monitor/telewizor LCD do 50 cali;
 Interfejsy oraz linie przyłączeniowe:
- 2 linie światłowodowe 100Base-Fx (CTOS);
- 4 linie kablowe (na kablu skrętkowym PKS-4x2x0,34) typu ETHERNET,
zgodne ze standardem 10/100/1000Base–Tx oraz 1 linia XDSL;
- 8 linii do urządzeń wynośnych od radiostacji;
- 12 linii telefonicznych od aparatowni RWŁC-10/T

Zdjęcie 5. Ogólny widok AS250 KM
Źródło: Zdjęcie wykonane podczas konferencji Zakładu Systemów Teleinformatycznych
w dniu 5.11.2008 roku

MMSD-4 jest przewożony na podwoziu pojazdu marki JELCZ. Każdy moduł
posiada własny zespół spalinowo-elektryczny 3x400/230V AC (z tolerancją od
195,5V do 253V napięcia fazowego). Dodatkowo posiada dwa UPS do
podtrzymania pracy urządzeń informatycznych. Istnieje również możliwość
zasilania z sieci energetycznej. Jego wyposażenie pozwala na pracę w każdych
warunkach atmosferycznych, a czas rozwinięcia i przygotowania do pracy wynosi
około 12 minut. Autor uważa za stosowne podkreślić, że podczas ćwiczenia pk,
PIERSCIEŃ 2011 organizowanym w Wydziale Zarządzania i Dowodzenia
Akademii Obrony Narodowej po raz pierwszy dokonano połączenia dwóch
odrębnych modułów (poprzez ich zestawienie) w celu zapewnienia pracy dla
ćwiczącego sztabu 723 bzmot 72 BZ. Jego wyposażenie oraz eksploatacja zostało
oceniono bardzo wysoko przez oficerów Wyższego Kursu TaktycznoOperacyjnego.
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Zdjęcie 5. Ogólny widok MMSD-4
Źródło: Zdjęcie wykonane podczas ćwiczenia PIERŚCIEŃ 2011

3. Najnowsze wozy dowodzenia
Na wyposażeniu wojsk lądowych znajduje się wiele typów wozów dowodzenia
(WD), które były użytkowane w warunkach poligonów i ćwiczeń, a także
w misjach poza granicami kraju. Najbardziej znane z nich to Zautomatyzowany
Wóz Dowodzenia IRYS 2000 zwany inaczej ZWD-3 (na podwoziu typu
HONKER), Zautomatyzowany Wóz Dowódczo-Sztabowy ZWDSz (na podwoziu
MTLB) oraz ZWD-1 (na podwoziu BWP).
Według autora, doświadczenia związane z przygotowaniem i funkcjonowaniem
polskich kontyngentów wojskowych (PKW) na Bałkanach, w Republice Iraku,
Afganistanie oraz Czadzie zaowocowało koncepcją stworzenia ujednoliconej
platformy WD na potrzeby wszystkich rodzajów wojsk i służb, opartych
o rozwiązania modułowe. To zainspirowało przemysł obronny do zaprezentowana
swych propozycji, a także podjęcia tematu budowy WD na bazie kołowego
transportera opancerzonego (KTO) ROSOMAK (zdjęcie 6), czy też w oparciu
o lekki opancerzony samochód patrolowy (LOSP) ŻUBR.
Pierwotna koncepcja budowy i wyposażenia WD na podwoziu KTO ROSOMAK6
opierała się o następujące założenia:
 samodzielne prowadzenie działań przez moduły /grupy bojowe/;
 częste zmiany położenia na polu walki;
6

Opracowano na podstawie danych Zarządu Dowodzenia i Łączności G-6 Dowództwa
Wojsk Lądowych.
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wielofunkcyjność i modułowość wozu dowodzenia;
zdolność do przerzutu;
funkcjonowanie w ekstremalnych warunkach;
sposoby prowadzenia działań bojowych oraz jednolity wygląd zewnętrzny
wszystkich wozów dowodzenia i wozów bojowych w ugrupowaniu bojowym.
Z kolei w zakresie systemu teleinformatycznego wóz dowodzenia powinien
zapewnić:
 wymianę informacji bezpośredniej w relacjach systemu dowodzenia:
z przełożonym, z podwładnym oraz współdziałanie;
 możliwość dowiązania się do polowego radioliniowo–przewodowego systemu
teleinformatycznego;
 możliwość budowy sieci LAN;
 możliwość wykorzystania dostępnych usług sieciowych;
 integrację systemów wymiany informacji.
Zakłada się, że platforma teleinformatyczna dla wszystkich wozów dowodzenia
musi być jednorodna, zapewniając pełną kompatybilność w zakresie wymiany
informacji w zautomatyzowanych systemach dowodzenia i kierowania środkami
walki (ZSyD i KŚW). Oznacza to, iż bez względu na rodzaj wojsk dla którego
wyposażenie zostanie wprowadzony, będzie umożliwiał wymianę informacji ze
wszystkimi elementami ugrupowania bojowego brygady zmechanizowanej (BZ).
Poprzez dążenie do modułowości na zasadzie doposażenia wozu w dodatkowy
środek łączności w miejsce zawczasu przygotowane i okablowane lub też
wymontowanie niepotrzebnego środka.

Zdjęcie 6. Ogólny widok WD na KTO ROSOMAK
Źródło: Zdjęcie wykonane podczas ćwiczenia PIERŚCIEŃ 2011
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Zasadnicze wyposażenie zautomatyzowanego wozu dowodzenia na KTO
zaproponowane przez J. Janczaka zobrazowano na rysunku 7:
1. Radiostacja pokładowa KF/UKF.
2. Radiostacja pokładowa UKF (2szt.).
3. Radiostacja szerokopasmowa (np. HCDR).
4. Integrator IP – 1.
5. Telefon satelitarny – 1.
6. Komputer stanowiska pracy – 2.
7. Terminal komputerowy z możliwością pracy jako urządzenie wynośne dla
każdej osoby funkcyjnej - 2.
8. Terminal dowódcy wozu dowodzenia – 1.
9. Odbiornik GPS (HGPST model T) - 1.
Dotychczasowe obserwacje poczynione w jednostkach wojskowych oraz podczas
ćwiczeń poligonowych jednoznacznie wskazują, że zasadniczo eksploatowane są
dwa typy wozów dowodzenia - ZWDSz oraz ZWD. Powyższe prowadzi autora do
wniosku, że gdyby pokusić się o ich specyfikację na bazie WD na KTO mogłyby
one posiadać na swym wyposażeniu sprzęt łączności i informatyki ujęty w tabeli 2.
Warto również zauważyć, iż ze względu na specyfikę wykonywanych zadań WD
na bazie KTO ROSOMAK, powstała nowa kategoria wozów, które nazywane są
wozami dowódczo-bojowymi (WD-B).

Zasięg około
1 km

Radiostacja
osobista

GPS

UKF

UKF

HCDR
Radiodostęp/
minilink

Terminal Dowódcy

KIEROWCA

KF

Terminal ofic. ZD

Urządzenie
Integrator /WAN
Acces BOX

System
identyfikacji
położenia

Tablica przyłączy
optycznych, LAN/WAN
i liniowych

Możliwość montażu wg potrzeb
1.
2.
3.

Terminal ofic. ZD

ujednolicenie platformy systemu
teleinformatycznego w każdym wozie
dowodzenia zgodnie z powyższymi standardami
zintegrowanie systemu dowodzenia
i łączności w rodzajach wojsk w oparciu
o jednolitą platformę teleinformatyczną
Wykorzystanie w charakterze terminali komputerów
osobistych oficerów zespołu poprzez podłączenie ich do
sieci wewnętrznej WD.

Dodatkowo:
1. System zasilania środków teleinformatycznych
2. System ochrony przed zdalnym odpaleniem IED;
Ponadto odbiór i zobrazowanie informacji z:
1. Systemów kontroli stanu pojazdu;
2. System detekcji i ochrony przed
opromieniowaniem

Rys. 7. Schemat wariantu wyposażenia WD na KTO ROSOMAK
Źródło: J. Janczak, Organizacja sieci radioliniowo-kablowej nowej generacji
w obronie związku taktycznego, praca naukowo-badawcza
pk: „SRLKNGZT”, Warszawa AON 2008, s. 97.
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Zasadnicza różnica wynika z faktu połączenia możliwości prowadzenia działań
bojowych przez transporter kołowy oraz jednoczesne zapewnianie wymiany
informacji dla wskazanych osób funkcyjnych dla których jest dedykowane
odpowiednie do ich potrzeb wyposażenie. Powyższe wynika z faktu, iż inne
wymagania ma dowódca batalionu (dywizjonu), a inne dowódcy kompanii
(baterii), czy też dowódcy plutonów. Dokładna specyfikacja poszczególnych typów
WD-B jest niejawna i ze zrozumiałych względów nie będzie przedmiotem dalszych
rozważań.
Tabela 2 Propozycja wyposażenia w środki łączności i informatyki ZWDSz i ZWD
na KTO ROSOMAK - wariant
Rodzaj środka dowodzenia (potrzeby)
Ilość stanowisk pracy dla osób funkcyjnych
Radiostacja szerokopasmowa HCDR
Radiostacja pokładowa UKF RRC-9310
Radiostacja pokładowa KF - RF5000 lub RF5200
(RKS 8000)
5. Blok sprzężenia radiowego BSR
6
Łącznico – krotnica ŁK-24A
7
Regenerator kablowy RK-128/2
8
Integrator IP
9
Terminal dowódcy wozu dowodzenia
10 Grupowe urządzenie utajniające GUU
11 Radiowy moduł kryptograficzny
12 Urządzenie utajniające IP
13 Odbiornik GPS (np. HGPST model T)
14 Kabel PKL-2
15 Kabel PKM 5x2
16 Kabel skrętkowy PKS 2x2
17 Kabel światłowodowy CTOS 2x2
18 System łączności wewnętrznej FONET
19 Cyfrowe aparaty telefoniczne
Źródło: Opracowanie własne
Lp.
1
2
3
4.

ZWDSz
4
1
3

ZWD
2/3
1
2

1

1

1
1
1
1
1
1
4
3
1
2x750m
1 kpl
2x100m
1x100m
1 kpl
4

1
1
1
1
1
1
3
3
1
2x750m
1 kpl
2x100m
1x100m
1kpl
3

Wóz Dowodzenia ŻUBR na podwoziu lekkiego opancerzonego samochodu
patrolowego (LOSP7 - zdjęcie 7) jest propozycją budowy wozu dowodzenia, który
posiada możliwości teleinformatyczne co najmniej obecnie użytkowanych ZWD-3,
lecz zapewnia znacznie większą ochronę balistyczną. Założono, iż każdy z WD
powinien posiadać do pięciu stanowisk pracy, w tym cztery dla osób funkcyjnych.
Dwa są równorzędnymi stanowiskami pracy, pozostałe dwa to komputerowe
7

Źródło: materiały reklamowe firmy TELDAT.
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terminale taktyczne, umożliwiające ich wykorzystanie poza pojazdem. Na dzień
dzisiejszy WD ŻUBR posiada niżej wymienione wyposażenie, które składa z:
 1 radiostacji szerokopasmowej;
 2 radiostacji UKF F@snet typu R-9310 (R-9311);
 jednej radiostacji KF (RKS 8000 lub RF-5200);
 1 radiostacji doręcznej typu SpearNet (doraźnie terminala satelitarnego);
 4 komputerowych terminali taktycznych;
a ponadto z: terminala VoIP, mini BSR, WAN Access BOX-u oraz modułu
wykrywania skażeń.
Według autora, propozycja wozu dowodzenia na podwoziu LOSP jest godna
zainteresowania dla wojsk lądowych. Na korzyść za wyborem tej opcji
przemawiają następujące fakty:
 zwiększona ochrona balistyczna ich załóg (użytkowników);
 możliwość jednoczesnego prowadzenia ognia;
 mniejsze rozmiary niż KTO ROSOMAK (co nie jest bez znaczenia
w przypadku rozpoznania).
 wybór tego pojazdu jako platformy bazowej do budowy WD dla potrzeb
MSWiA na EURO 2012.
Wydaje się również słuszne, aby poczekać na stopniową wymianę ZWD-3 na WD
ŻUBR, co z pewnością ucieszyłoby użytkujących ich żołnierzy. Jednocześnie autor
ma świadomość, że należy jeszcze długo poczekać zanim WD na bazie LOSP na
stałe zagości w jednostkach wojsk lądowych. Wówczas będzie znana także
dokładnie jego specyfikacja, ponieważ obecnie funkcjonują tylko egzemplarze
pokazowe.

Zdjęcie 7. Widok LOSP ŻUBR
Źródło: L. Stypik, Wsparcie teleinformatyczne w działaniach wojsk lądowych. W
poszukiwaniu technologii, rozwiązań, systemu – prezentacja. Wydawnictwo
pokonferencyjne 2008 r.

198

Mariusz Frączek

4. Wybrane nowoczesne technologie stosowane na SD
W opinii autora, współczesne oraz nowocześnie wyposażone stanowisko
dowodzenia poziomu taktycznego, powinno posiadać zdolność do rozwinięcia oraz
eksploatacji bezprzewodowych, radiowych sieci. Byłoby to istotnym etapem
spełnienia oczekiwań osób funkcyjnych w zakresie poprawy szybkości rozwinięcia
lokalnej sieci komputerowej. Zasadniczo rozważaniom powinny podlegać dwa
z trzech standardów rozwijania sieci bezprzewodowych WLAN (ang. Wireless
Local Area Network), do których zalicza się takie jak8:
1. IEEE (ang. Institute of Electrical and Electronics Engineers) - będący
fundamentem dla sieci WiFi (ang. Wireless Fidelity). Jest to zestaw standardów
przeznaczonych do budowy bezprzewodowych sieci komputerowych WLAN.
Standard IEEE 802.11 obejmuje grupę kilku zupełnie niezależnych protokołów
komunikacyjnych. Zasadniczymi z nich są: 802.11b, 802.11g, a także
najnowszy 802.11n. Standardy te stosują technologie widma rozproszonego,
w której sygnał pasma podstawowego jest rozpraszany w szerokim zakresie
częstotliwości w wyniku wprowadzenia innego sygnału o wysokiej
częstotliwości. Standard 802.11n powstał w 2004 roku. Swoje działanie opiera
na technologii MIMO (ang. Multiple-Input-Multiple-Output), co oznacza
w języku polskim wiele wejść, wiele wyjść. Maksymalna przepustowość dla
standardu 802.11n wynosi do 100 Mbit/s. Stosuje się w nim dodatkowe anteny
transmitujące i odbiorcze.
W wojskach lądowych trwają prace mające na celu sprawdzenie WiFi na
rozwiniętych w polu stanowiskach dowodzenia. Przykładem tego są warsztaty
łączności pk. ASTER 09 (zdjęcie 8, 9) oraz ASTER 10.
2. Rozważanym rozwiązaniem mającym na celu zapewnienie transmisji danych
nie tylko na SD, ale także w rejonie działania brygady oraz w pasie dywizji jest
zastosowanie standardu WiMAX - IEEE 802.16 (ang. World Interoperability
for Microwave Access). Jego maksymalna przepustowość wynosi 75 Mbit/s.
Współcześnie technologia ta pozwala na funkcjonowanie sieci bezprzewodowej
w odległości do 10 km od nadajnika, jednakże przewiduje się, iż może
zapewniać dostęp aż do 50 km od nadajnika. To powoduje, że można by ten
standard wykorzystać przede wszystkim dla potrzeb sieci rozległych.
8

K. Krysiak, Sieci komputerowe, Helion, wyd.2 Gliwice 2005, s. 123-124. W opinii autora
standard IrDA oraz Bluetooth ze względu na zasięg łączności, raczej nie będą brane pod
uwagę. IrDA - (ang. Infrared Data Association), transmisja danych z wykorzystaniem
podczerwieni (fala radiowa o długości 850-900mm). Maksymalna szybkość transmisji
wynosi do 4 Mb/s. Wadą jest zasięg około 1 metra, Źródło: Encyklopedia Wiedzy
Komputerowej, Komputer Świat, nr 3/03 (23). Bluetooth - system łączności radiowej na
niewielkie odległości do 10 m8, wykorzystuje pasmo częstotliwości od 2400 do 2483,5
MHz. Zakres ten podzielony jest na 79 kanałów (odstęp co 1 MHz), których zmiana
następuje z częstotliwością 1600 razy na sekundę (w celu zapewnienia odporności na
zakłócenia). Szybkość transmisji nie przekracza 1 Mbit/s8. Liczba urządzeń w sieci - 8. Sieć
organizowana doraźnie (tymczasowo) na okres pracy. Istnieje możliwość ograniczonego
użycia w autobusach sztabowych oraz doraźnych miejscach pracy.
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Zdjęcie 8, 9. Widok anten do stosowanych sieci WiFi
Źródło: zdjęcie autora wykonane podczas ćwiczenia pk. ASTER 09

Kolejnym z najważniejszych kierunków prac badawczych związanych
z eksploatacją sieci bezprzewodowych osób funkcyjnych na SD pułków, brygad
oraz dywizji jest stworzenie dedykowanego systemu telefonii GSM (ang. Global
System of Mobile Communication). System taki prawdopodobnie byłyby rozwijany
w oparciu o mobilne centrale radiokomunikacyjne MSC (ang. Mobile Switching
Centre), zawierające informacje o abonentach ruchomych przebywających w jej
zasięgu. Główne założenia systemu GSM dla SD są następujące:
 możliwość pracy w kilku pasmach radiowych (850/900/1800/1900 MHz)
o dużej przepływności;
 hierarchiczna struktura przestrzenna umożliwiająca śledzenie położenia
terminali ruchomych - mobilność abonenta;
 świadczenie usług transmisji mowy i danych poprzez zintegrowaną łączność
szeroko-pasmową UMTS (ang. Universal Mobile Telecommunication System)
 obsłużenie przesyłania danych do przepływności do 2 Mbit/s i więcej zgodnie
z protokołem IP (dostęp do sieci INTERNET, wideorozmowy oraz
wideokonferencje);
 szeroka współpraca z systemami stacjonarnymi sił zbrojnych (opcjonalnie
z siecią publiczną PSTN).

5. Wnioski końcowe
W opinii autora, zaprezentowane możliwości zastosowania nowoczesnych
rozwiązań technicznych na stanowiskach dowodzenia poziomu taktycznego nie
wyczerpują w sposób dogłębny poruszonego tematu. Autor przedstawił
najważniejsze z nich, wskazując że podstawowym miejscem pracy osób
funkcyjnych po opuszczeniu przez nich wozów dowodzenia powinny być
wszechstronnie wyposażone, nowoczesne oraz mobilne miejsca pracy. Jeśli
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natomiast realizacja zadań ma charakter dynamiczny, a w związku z tym MMSD,
MMSD-4, AS250 KM oraz KDSz-6 nie posiadają zdolności do pracy w ruchu, to
wozy dowodzenia zakupione dla potrzeb wojsk lądowych w najbliższej przyszłości
powinny ją zapewniać, a dodatkowo ich opancerzenie będzie chronić obsługi
i osoby funkcyjne sztabów. Ta zaleta nowoczesnych rozwiązań jest niewątpliwie
na korzyść KTO ROSOMAK oraz WD na bazie LOSP. Z kolei propozycja zawarta
w trzeciej części artykułu z pewnością poprawiłaby mobilność stanowisk
dowodzenia, chociażby w zakresie czasu przygotowania lokalnych sieci
komputerowych do pracy, a także zwiększenia zdolności wymiany informacji
w postaci elektronicznej.
Autor jest świadomy, że tak nakreślony obraz przyszłych rozwiązań stosowanych
na SD wymaga wielu nakładów finansowych oraz stopniowego, przemyślanego
zaopatrywania jednostek wojskowych, a także czasu niezbędnego na jego
wdrożenie. Jednocześnie należy mieć na uwadze, że powyższe związane jest
również z dalszym doskonaleniem obsług tego nowoczesnego sprzętu.
Warto podkreślić, że w przypadku bezprzewodowych sieci komputerowych oraz
sieci GSM niezbędne jest zapewnienie ochrony przekazywanych za ich pomocą
informacji. Będzie to możliwe do uzyskania nie tylko dzięki nowoczesnym
urządzeniom, lecz również w wyniku dbałości użytkowników o zasoby tej części
sieci teleinformatycznej. Na uwagę zasługuje fakt, że tendencją rozwojową
przodujących państw NATO jest, aby dodatkowo tworzenie takich sieci mogło być
realizowane poprzez wąskopasmowe oraz szerokopasmowe sieci do łączności
radiowej VHF i UHF9. W pierwszej kolejności w czasie ćwiczeń z wojskami
badane są jednak technologie WiFi i WiMAX. Pomimo potwierdzenia ich zalet
poprzez zastosowanie dostępnych rozwiązań na SD10, należy również wskazać, że
nie są one pozbawione wad, a do najważniejszych z nich zaliczono:
 trudności w zapewnieniu wymaganego poziomu bezpieczeństwa transmisji danych;
 zagrożenie zachowania ciągłości wymiany informacji wynikające
z prawdopodo-bieństwa wystąpienia zakłóceń celowych - są to bowiem
standardy wykorzystywane również w środowisku cywilnym;
 szybkość transmisji zależy od ilości użytkowników (wraz ze wzrostem ilości
użytkowników spada prędkość transmisji danych);
 zasięg łączności uzależniony jest od wysokości anten.
Autor wyraża przekonanie, iż zaprezentowane rozwiązania będą przyczynkiem do
podjęcia konstruktywnej dyskusji podczas konferencji oraz seminariów
naukowych, a także tematem rozważań w kontekście wskazania miejsc i środków,
w których powinny one znaleźć swe zastosowanie.
9

VHF - ang. Very High Frequency, zakres, 30 MHz - 300 MHz fale metrowe /ultrakrótkie
/. UHF - ang. Ultra High Frequency. zakres 300-3000 MHz, fale decymetrowe (mikrofale).
10
Por.: M. Dras, Bezprzewodowe szerokopasmowe polowe sieci komputerowe, Materiały
z międzynarodowej konferencji naukowej nt. Sieci teleinformatyczne w działaniach
sieciocentrycznych, AON, Warszawa, 2007, s. 99-101. Warsztaty łączności pk. ASTER 09,
ASTER 10, ćwiczenie pk. PIERŚCIEŃ 2011.
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