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System taktycznej łączności pola walki RADION® 
 

System taktycznej łączności pola walki RADION® pozwala na realizację bezpiecznej łączności danych i fonicznej pomiędzy elementami oddziałów i pododdziałów 
taktycznych, od szczebla drużyny do szczebla batalionu, z zapewnieniem łączności do elementów szczebla operacyjnego (np. brygady). 

System RADION® złożony jest z urządzeń podzielonych funkcjonalnie w sposób zapewniający elastyczną i skalowalną konfigurację różnych wariantów systemu, 
o różnym stopniu złożoności, dostosowanych do aktualnych potrzeb Użytkownika. Z pomocą stosunkowo niewielu elementów można konfigurować i implementować 
bardzo wiele wariantów systemu RADION® zależnych od wymaganej przepustowości, niezawodności dostarczenia informacji, wymagań na poziom zabezpieczenia 
informacji, możliwości współpracy z obiektami starszej i nowszej generacji. 

Urządzenia systemu RADION® wykonane są zgodnie z wymaganiami grup mechaniczno-klimatycznych N.7, N.9, N.11, N.13 i N.14, co pozwala na ich instalację 
i użytkowanie w szerokim spektrum obiektów: aparatowniach przewoźnych, wozach wsparcia, wozach bojowych, namiotach, bunkrach i innych umocnionych 
budowlach, praktycznie w dowolnym miejscu. 

System RADION® wykorzystuje do realizacji łączności utajnionej terminale spełniające wymagania protokołów SCIP, zapewniając na polu walki szyfrowanie 
informacji od abonenta do abonenta na wymaganym poziomie poufności. W przypadku wykorzystania kryptografii koalicyjnej zapewnia interoperacyjność oddziałów 
na poziomie wymiany informacji utajnionej. System RADION® pozwala jednocześnie na wykorzystanie utajniaczy IP-CRYPTO (lub NINE), jak również na dołączenie 
systemów wykorzystujących utajnianie grupowe za pomocą urządzeń GUU. 

System RADION® do realizacji łączności radiowej wykorzystuje m.in. szerokopasmową sieć taktyczną pola walki (SST) złożoną z programowanych radiostacji 
szerokopasmowych R-450C (SDR – software defined radio), z dostępem do podsystemu radioliniowego, realizującą skuteczną wymianę danych przez 
zautomatyzowane systemy dowodzenia i kierowania, przy zapewnieniu odpowiedniej pojemności i niezawodności dostawy fonii, wideo, danych telemetrycznych, 
informacji z sensorów, uogólnionego obrazu sytuacji operacyjnej, itp., na szczeblu taktycznym.   

System RADION® stanowi dogodną platformę teleinformatyczną do osadzenia systemów zarządzania polem walki (BMS) lub pokrewnych (np. BFT), oferując 
mechanizmy współpracy na poziomie middleware’u w celu zapewnienia efektywnego zarządzania siecią łączności oraz uzyskania na bieżąco informacji o stanie 
kanałów komunikacyjnych. 

 

W skład systemu RADION® wchodzą m.in. urządzenia: 

R-450C – radiostacja tworząca razem z innymi takimi radiostacjami szerokopasmową siec taktyczną pola walki (SST), w której wykorzystano protokoły i waveformy 
zapewniające zestawianie sieci ad-hoc w warunkach bojowych; 

RP-110 – router pokładowy integrator, wyposażony w różnorodne interfejsy WAN, zapewniający współpracę z radiostacją R-450C oraz radioliniami R-450A-01, -02; 

VT-10SCIP – terminal VoIP-SCIP, pozwalający na utajnioną komunikację punkt-punkt, zarówno w systemie narodowym, jak i koalicyjnym, w tym współpracę 
z innymi systemami poprzez bramki VG-30SCIP. 

R-450A-01 i -02 – nowe wykonania radiolinii R-450 zapewniające większą przepustowość, większą odporność na zakłócenia oraz większe zasięgi; 

RP-101 – wydajny router IP strony czerwonej, współpracujący z urządzeniami klasy IP-CRYPTO; 

ŁK-24VC – łącznico-krotnica VoIP oraz aparatów analogowych i MB, posiadająca także interfejsy do współpracy z radiostacjami wąskopasmowymi; 

ŁK-24VC-EX – dodatkowa łącznico-krotnica, zapewniająca usługi kompatybilne z urządzeniami systemu STORCZYK, posiadająca łącznicę i krotnicę systemu 
STORCZYK, wbudowane modemy aparatów AC-16F oraz router do współpracy z węzłem pakietowym WP-40A4 – wszystko w celu zabezpieczenia 
współpracy z obiektami poprzedniej generacji poprzez grupowe urządzenie utajniające GUU. 

MSH-4 – switch SHDSL zapewniający ekspansję sieci lokalnej obiektu na odległość do 5 kilometrów poprzez łącza SHDSL o przepływności do 2 Mb/s. Pozwala 
uniknąć wprowadzania routerów w przypadku dołączania oddalonych stanowisk dowodzenia/kierowania; 

ŁK-24V – łącznico-krotnica VoIP, wyposażona również w wejścia abonenckie CA, ISDN i trakt E1, oraz switch rutujący i możliwość konfiguracji VLAN-ów, 
przeznaczona do organizacji stanowisk dowodzenia w miejscach typu namioty, doraźnie organizowane stanowiska, itp. 

SUS-8 – serwer usług sieciowych, stanowiący platformę dla pakietu oprogramowania zarządzającego i nadzorującego pracę systemu RADION®, jak również dla 
oprogramowania aplikacyjnego Użytkownika: BMS, BFT, systemy kierowania baterią armat lub rakiet, system CA lub stacja generac ji kluczy, serwer 
proxy dla współpracy między klauzulami i wiele innych. 

SRP-10 – stacja robocza pokładowa, stanowiąca platformę dla osadzenia oprogramowania aplikacji osoby funkcyjnej, współpracująca przy wysyłaniu danych 
z terminalem VT-10SCIP, wykorzystując SCIP do utajnienia informacji.  
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