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Szanowni Czytelnicy,

Witamy w 30 ju˝ numerze biuletynu Info-Radmor. Zapraszamy do
lektury m.in. artyku∏u opublikowanego w zesz∏ym roku w miesi´czniku
„RAPORT. Wojsko, Technika, ObronnoÊç” traktujàcy o potrzebie wymia-
ny systemu ∏àcznoÊci w polskich si∏ach zbrojnych i szansie wykorzys-
tania mo˝liwoÊci polskich firm. Przedstawiamy te˝ nowoÊci w ofercie
dla odbiorców przemys∏owych, firm transportowych i innych, które
chcà zastosowaç system ∏àcznoÊci cyfrowej TETRA. Dla nich w∏aÊnie
jest przeznaczony system Claricor, umo˝liwiajàcy zbudowanie najpierw
niewielkiej sieci ∏àcznoÊci i w miar´ potrzeb rozbudowywanie jej, nawet
do 5 tys. abonentów.  

Mo˝ecie Paƒstwo przeczytaç równie˝ o tym co dziej si´ w firmie. 
W ciàgu ostatniego roku zmiany nastàpi∏y w wyposa˝eniu technologicz-
nym, zwi´kszajàcym nasz potencja∏ produkcyjny – zainstalowane zos-
ta∏y nowoczesne automaty do uk∏adania elementów, automat monta˝owy
oraz kondensacyjny piec lutowniczy. Tradycyjnie ju˝ przedstawiamy
relacje z udzia∏u firmy w imprezach wystawienniczych i targowych
oraz z wydarzeƒ kulturalnych i sportowych, które w miar´ mo˝liwoÊci
staramy si´ wspomagaç.

Zapraszamy do lektury wszystkich artyku∏ów w naszym biuletynie.

Redakcja
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Polska nigdy nie mia∏a systemu ∏àcznoÊci taktycznej, nad którym
posiadalibyÊmy pe∏nà kontrol´. Zawsze opieraliÊmy si´ na rozwià-
zaniach zagranicznych, co wiàza∏o si´ z ograniczeniem lub brakiem
dost´pu do kodów êród∏owych i pe∏nej dokumentacji. To wreszcie
mo˝e si´ zmieniç. Polskie przedsi´biorstwa biorà bowiem udzia∏ 
w opracowywaniu europejskiego standardu ∏àcznoÊci radiowej,
ESSOR.

Konsorcjum polskich przedsi´biorstw, z udzia∏em gdyƒskiego Rad-
moru, posiada ju˝ demonstrator nowej radiostacji i finalizuje prace
nad specjalistycznym oprogramowaniem. W najbli˝szych latach
powinno to zaowocowaç dostawami dla Wojska Polskiego w∏asnych
szerokopasmowych radiostacji programowalnych. Da∏yby one skoko-
wo wi´ksze mo˝liwoÊci przesy∏u danych, wyjàtkowo interesujàce
perspektywy eksportowe i wprowadzi∏oby nasz kraj do wàskiego
grona twórców oraz producentów najbardziej zaawansowanych roz-
wiàzaƒ technicznych. Co równie wa˝ne, zapewni to pe∏nà kontrol´ nad
krajowym systemem ∏àcznoÊci i dowodzenia.

Skuteczna ∏àcznoÊç jest jednym z podstawowych warunków
zwyci´stwa. Z∏amanie bolszewickich szyfrów w 1919, a póêniej
zdobycie radiostacji sowieckiej 4. Armii w Ciechanowie, 15 sierpnia
1920, okaza∏o si´ jednym z kluczowych czynników wygranej w Bitwie
Warszawskiej. Kolejnym przyk∏adem mogà byç dzia∏ania w Afryce
Pó∏nocnej w II wojnie Êwiatowej. W poczàtkowym okresie wojska Osi
odnosi∏y szereg imponujàcych zwyci´stw, g∏ównie dzi´ki przechwyty-
waniu i odszyfrowywaniu depesz alianckich. Póêniej sytuacja odwró-
ci∏a si´, po zniszczeniu niemieckiej kompanii nas∏uchowej z jej
doÊwiadczonym personelem oraz dzi´ki coraz szybszemu odczytywa-
niu przez Brytyjczyków niemiecko-w∏oskiej korespondencji kodowa-
nej za pomocà s∏ynnej Enigmy. Wreszcie ostatni przyk∏ad: amery-
kaƒski atak na Irak w 2003 z poczàtku rozwija∏ si´ w imponujàcym
tempie. Póêniej jednak jednostki pierwszorzutowe musia∏y si´ zatrzy-
maç. Oficjalnym powodem by∏y burze piaskowe, faktycznie jednak
przecià˝ona sieç ∏àcznoÊci przesta∏a w praktyce dzia∏aç, pozostawia-
jàc dowódcom mo˝liwoÊç wysy∏ania jedynie krótkich wiadomoÊci typu
sms, za pomocà ∏àczy satelitarnych.

Wszystko sprowadza si´ do maksymy Sun Tzu, Poznaj dobrze
wroga i poznaj dobrze siebie, a w stu bitwach nie doznasz kl´ski, przy
czym za dobre poznanie stanu w∏asnych si∏ odpowiada w du˝ej mierze
w∏aÊnie system ∏àcznoÊci.

Bez pe∏nej kontroli
Wojskowa ∏àcznoÊç radiowa II RP opiera∏a si´ poczàtkowo na

urzàdzeniach francuskich. Póêniej rozwini´to szereg rodzimych kon-
strukcji, jednak a˝ do wybuchu wojny z Niemcami i ZSRS wymian´
informacji na szczeblu armii zapewnia∏y przestarza∏e, licencyjne
radiostacje RKD. Na zbudowanie kompletnego, nowoczesnego systemu
zabrak∏o czasu...

W okresie PRL ca∏y sprz´t importowano ze wschodu lub pro-
dukowano na sowieckich licencjach. W latach 1980. zak∏ady Radmor
podj´∏y prób´ stworzenia w∏asnej radiostacji taktycznej. Program prz-
erwano po zbudowaniu prototypu, ze wzgl´dów politycznych.

Po upadku Uk∏adu Warszawskiego gdyƒski Radmor otrzyma∏ licen-
cj´ na nowoczesne radiostacje Thalesa (wówczas Thompson-CSF)
rodziny PR4G. W 2005 oba podmioty zawar∏y umow´ o produkcji kole-
jnej generacji tego sprz´tu, tym razem radiostacji w technologii
F@astnet. Wojsko zacz´∏o tak˝e kupowaç radiostacje amerykaƒskiego
Harrisa. Obecnie podsystem ∏àcznoÊci radiowej tworzà w du˝ym stop-
niu urzàdzenia UKF rodziny PR4G typu RRC 9200, RRC 9500,
radiostacje osobiste UKF R-3501 (w∏asne opracowanie Radmoru),
radiostacje KF rodziny Falcon RF 5200, RF 5800 oraz zautomaty-
zowane wozy dowodzenia ZWD. Ten cyfrowy sprz´t zast´puje analo-
gowe systemy rodem z ZSRS.
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Radiostacje programowalne

dla Polski
Historyczna szansa
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Demonstrator technologii nowej, programowalnej radiostacji szeroko-
pasmowej, rozwijany przez Radmor w ramach programu ESSOR. 
Jest to w istocie komputer du˝ej mocy obliczeniowej z podzespo∏ami 
do przesy∏ania danych. Koszt wytworzenia seryjnych radiostacji b´dzie
wi´kszy ni˝ obecnie produkowanych. Ca∏kowite koszty serwisowania
opartego na nich systemu ∏àcznoÊci taktycznej powinien byç jednak
mniejszy ni˝ obecnie, ze wzgl´du na ograniczenie liczby typów radiostacji
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Faktem jest jednak, ˝e nawet nad najnowszymi typami urzàdzeƒ
produkowanych w kraju nie mamy pe∏nej kontroli. Dla przyk∏adu,
radiostacje pochodzàce z Francji majà funkcj´ zmiany kluczy drogà
radiowà (Over the Air Rekeying – OTAR). Trudno podejrzewaç sojusz-
ników o ch´ç nag∏ego rozregulowania polskiego systemu ∏àcznoÊci,
jednak taka mo˝liwoÊç – teoretycznie – istnieje. W przypadku produk-
tów Harrisa, kontrola nad nimi jest jeszcze mniejsza, gdy˝ radiostacje
te nie sà produkowane w Polsce i nie sà znane wszystkie aspekty tech-
niczne tych urzàdzeƒ. Je˝eli dodamy do tego mo˝liwoÊç potencjalnego
ukrycia w urzàdzeniu lub oprogramowaniu ró˝nego rodzaju funkcji, 
w tym np. ujawnienia lokalizacji, zmian kluczy czy cz´stotliwoÊci, to
jasnym staje si´, jak istotne zagro˝enie wià˝e si´ z oparciem ∏àcznoÊ-
ci radiowej wy∏àcznie na imporcie.

Nie jest to science fiction. W 1991 Amerykanie bez trudu odnaleêli
miejsca wojennej dyslokacji wielu irackich instytucji wojskowych 
i cywilnych. WczeÊniej sprzedali im kserokopiarki z nadajnikami
okreÊlajàcymi aktualne po∏o˝enie. W ostatnim czasie zaÊ dosz∏o –
przynajmniej wed∏ug dokumentów powiàzanego z CIA oÊrodka lobbin-
gowego Stratfor, a ujawnionych na WikiLeaks – do ciekawej wymiany
mi´dzy Rosjà a Izraelem. W zamian za kody êród∏owe sprzedanych do
Iranu zestawów przeciwlotniczych Tor-M1, Rosjanie mieli uzyskaç
podobne dane o bsl Hermes 450, które wczeÊniej Tel Awiw dostarczy∏
Tbilisi. W konsekwencji dwa z nich zosta∏y zestrzelone nad Abchazjà,
a w czasie otwartej wojny z Rosjà w 2008, Gruzini w ogóle wycofali si´
z ich bojowego wykorzystania.

ESSOR
Sytuacja ta mo˝e si´ zmieniç za sprawà uczestnictwa Polski w

European Secure Software defined Radio Programme (ESSOR), 
a wi´c programie stworzenia europejskiej radiostacji programowalnej.
Zosta∏ on zainicjowany w 2006 przez Finlandi´, Francj´, Hiszpani´,
Szwecj´ i W∏ochy. Pod koniec 2008 przystàpi∏a do niego tak˝e Polska.
Prace prowadzone sà pod egidà Europejskiej Agencji Obrony (EDA) 
i pod bezpoÊrednim nadzorem agencji OCCAR.

Nazwa przedsi´wzi´cia jest nieco mylàca. Nie chodzi bowiem wy-
∏àcznie o stworzenie konkretnego urzàdzenia, ale przede wszystkim
standardu, który pozwala∏by na interoperacyjnoÊç systemów ∏àcznoÊ-
ci ró˝nych paƒstw UE. Standard ten odnosi si´ zarówno do rodziny
radiostacji (Software Defined Radio, SDR), ich oprogramowania (Soft-
ware Communication Architecture – SCA), a tak˝e sieciowego, sze-
rokopasmowego, koalicyjnego waveformu o du˝ej przep∏ywnoÊci
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Trzy generacje produktów: od prawej montowana na sowieckiej licencji plecakowa R 105D, prototyp radiostacji taktycznej z lat 1980. 
oraz dor´czna R-3501
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danych (High Data Rate Waveform – HDR WF). Rozwiàzania europe-
jskie powiàzano z amerykaƒskim przez zapewnienie zgodnoÊci z opu-
blikowanà specyfikacjà SCA, opracowanà w ramach programu Joint
Tactical Radio System (JTRS).

Pod koniec 2007 sygnatariusze porozumienia zdecydowali o przez-
naczeniu na ten cel 100 mln Euro. Ârodki pochodzà z bud˝etów naro-
dowych. OkreÊlono tak˝e partnerów przemys∏owych. Sà to fiƒski Elek-
trobit, francuski Thales, hiszpaƒska Indra, w∏oski Selex, szwedzki
Ericsson i polski Radmor.

Je˝eli obowiàzujàce plany zostanà zrealizowane, program zakoƒczy
si´ w przysz∏ym roku. Kolejne 2-3 lata nale˝y zarezerwowaç na prace
wdro˝eniowe z poszczególnych krajach i pierwsze dostawy. Wtedy
mo˝na oczekiwaç rozpocz´cia budowy w strukturach Wojska Polskie-
go w pe∏ni rodzimego, nowoczesnego systemu ∏àcznoÊci taktycznej.
MielibyÊmy nad nim ca∏kowità kontrol´ – polskie przedsi´biorstwa
bioràc udzia∏ w pracach ESSOR posiadajà wiedz´ o ca∏ym systemie 
i zdolnoÊç do zmian gwarantujàcych jego zabezpieczenie, przy zacho-
waniu interoperacyjnoÊci z sojusznikami. Dysponujemy pe∏nà doku-
mentacjà, w tym algorytmów, kluczy i kodów êród∏owych.

Radiostacje programowalne
Przez dziesi´ciolecia tworzono radiostacje specjalistyczne, przez-

naczone nie tylko dla ró˝nych rodzajów si∏ zbrojnych, ale i poszczegól-
nych zastosowaƒ. Inne wykorzystywano w samolotach bojowych, inne
w czo∏gach, stacjach radiolokacyjnych, inne wreszcie dla pododdzi-

a∏ów artylerii czy piechoty. W rezultacie w polskich si∏ach zbrojnych
(zresztà nie tylko w nich) funkcjonuje obecnie kilkadziesiàt typów
urzàdzeƒ ∏àcznoÊci radiowej.

Na poczàtku wieku zacz´∏y pojawiaç si´ w powszechnym u˝yciu
radiostacje nowego typu, programowalne i szerokopasmowe. Ich idea
sprowadza si´ do wykorzystania jednego urzàdzenia, które mo˝e
zmieniaç charakterystyki przekazu danych, korzystajàc z nowoczes-
nego oprogramowania. Podobnie jak dzieje si´ w komputerach, które
mogà s∏u˝yç do ró˝nych celów, przy wykorzystaniu odmiennych
aplikacji.

Analogii z komputerami osobistymi jest jednak wi´cej. Pierwsze,
które pojawi∏y si´ na rynku (np. Atari, Commodore 64), pracowa∏y
wy∏àcznie przy pomocy dedykowanych programów operacyjnych.
Dopiero stworzenie systemu Windows oraz przyj´cie przez producen-
tów wspólnych standardów, pozwoli∏y na wymiennoÊç oprogramowa-
nia. Tà samà aplikacj´ mo˝na zastosowaç praktycznie we wszystkich
dost´pnych komputerach osobistych. Podobnie jest w przypadku
radiostacji programowalnych – standardy ESSOR czy JTRS powinny
umo˝liwiç bardzo elastyczne stosowanie radiostacji, niemal wymien-
nie.

OczywiÊcie nie jest mo˝liwe i zasadne stworzenie jednej, w pe∏ni
uniwersalnej radiostacji. Inne wymiary, masy czy odpornoÊç na drga-
nia powinny mieç urzàdzenia pok∏adowe (w tym okr´towe), dor´czne
czy przeznaczone dla najwy˝szych szczebli dowodzenia. B´dà one
jednak mia∏y wspólny trzon zarówno odnoÊnie poszczególnych podze-
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Schemat pokazujàcy istot´ dzia∏ania amerykaƒskiego pierwowzoru ESSOR, JTRS. Nowoczesne radiostacje programowane stworzà uzupe∏niajàcà si´,
spójnà sieç ∏àcznoÊci
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spo∏ów, jak i oprogramowania. Nie wyeliminujà te˝ ca∏kowicie klasy-
cznych radiostacji wàskopasmowych, a wi´c takich, które zapewniajà
wi´kszy dystans przesy∏ania informacji. Nale˝y si´ jednak spodzie-
waç, ˝e zamiast kilkudziesi´ciu typów, przysz∏y podsystem ∏àcznoÊci
radiowej zadowoli si´ kilkoma odmianami urzàdzeƒ, co musi prze-
∏o˝yç si´ na obni˝enie kosztów produkcji i – przede wszystkim –
serwisowania.

SieciocentrycznoÊç
Radiostacje programowalne majà wi´ksze mo˝liwoÊci przesy∏u

danych. Dla przyk∏adu, urzàdzenia rodziny PR4G pierwszej generacji
mogà przekazywaç informacje z szybkoÊcià kilkunastu kb/s. Progra-
mowalne w technologii F@stnet – kilkudziesi´ciu kb/s. To z kolei
przek∏ada si´ na zwi´kszenie potencjalnych mo˝liwoÊci systemów
wspomagania dowodzenia. W istocie ca∏a idea sieciocentrycznoÊci
zale˝y od charakterystyk przepustowoÊci Êrodków ∏àcznoÊci: im sà
one lepsze, tym lepsza wymiana informacji. Przywo∏ane ju˝ problemy
z amerykaƒskim systemem dowodzenia w Iraku w 2003 sà tego
najlepszym przyk∏adem.

Tymczasem urzàdzenia rozwijane w programie ESSOR b´dà dys-
ponowaç przepustowoÊcià rz´du 1 Mb/s. Co wi´cej, ka˝da z nowych
radiostacji, dzi´ki automatycznej rekonfiguracji i protoko∏owi IP, b´dzie
dzia∏a∏a jak w´ze∏ sieci. Oznacza to, ˝e informacja b´dzie mog∏a roz-
chodziç si´ w dowolnym kierunku, szukajàc odbiorcy, przy czym

ka˝da radiostacja w zasi´gu ∏àcznoÊci, b´dzie jà przekazywaç dalej, a˝
dotrze do adresata. W ten sposób zniknie w du˝ej mierze problem dys-
tansu mi´dzy wysy∏ajàcym a odbierajàcym dane. Dopóki sieç radio-
stacji b´dzie wystarczajàco g´sta (bez zrywania zasi´gu pomi´dzy
dwoma najbli˝szymi urzàdzeniami), dane b´dà mog∏y docieraç 
w ka˝de miejsce ugrupowania wojsk, bez koniecznoÊci u˝ywania de-
dykowanych stacji przekaênikowych. W opisanej sytuacji problemem
stanie si´ nadmiar informacji. Podobnie jak w standardzie Link 16,
wprowadzono w zwiàzku z tym automatycznà hierarchizacj´ wa˝noÊ-
ci danych.

Nowy system ∏àcznoÊci taktycznej wprowadzi rewolucj´ nie tylko 
w sferze przesy∏u informacji, ale przede wszystkim w systemach
wspomagania dowodzenia. Dzisiaj jest to kluczowy problem niemal
wszystkich polskich programów zbrojeniowych. Np. opóênienie
wyboru takiego systemu spowalnia program ˝o∏nierza przysz∏oÊci
Tytan. Tymczasem ju˝ teraz decydenci powinni oswoiç si´ z myÊlà, ˝e
wprowadzenie szerokopasmowych radiostacji programu ESSOR,
stworzy zupe∏nie nowe, skokowo wi´ksze mo˝liwoÊci.

W istocie ju˝ teraz nale˝a∏oby przygotowywaç za∏o˝enia do wi´k-
szoÊci realizowanych i przygotowywanych programów pod kàtem
zastosowania nowych radiostacji i wielokrotnie wi´kszej przepusto-
woÊci, a co za tym idzie – zwi´kszenia mo˝liwoÊci systemów dowo-
dzenia. Tym bardziej, ˝e do uzyskania pierwszych urzàdzeƒ nowej
generacji wystarczy jedynie kilka lat.

➤➤

W amerykaƒskim programie partnerem General Dynamics jest Thales. Spó∏ka ta jest obecnie najwi´kszym podmiotem na europejskim rynku ∏àcznoÊci
taktycznej, z bogatymi doÊwiadczeniami w rozwijaniu radiostacji programowalnych. Obecnie oferuje ona systemy oparte o technologi´ FlexNet. 

W Polsce jednym z jej reprezentantów jest radiostacja plecakowa RRC 9210, produkowana licencyjnie przez Radmor

Fo
t. 

Pa
w

e∏
 K

. M
al

ic
ki



W R Z E S I E ¡  2 0 1 2 • 7

Bo nam ucieknà...
Pionierami stworzenia uniwersalnego systemu przesy∏u danych,

opartego na radiostacjach programowalnych sà Amerykanie. Zdecy-
dowali si´ na jego stworzenie w 1997, nazywajàc przedsi´wzi´cie
Joint Tactical Radio System. Podobnie jak w póêniejszym programie
ESSOR, stworzyli standard urzàdzeƒ i oprogramowania, a tak˝e
waveformów. Niestety, pod koniec ub.r., z powodu znacznego prze-
kroczenia kosztów i terminów, Pentagon zdecydowa∏ si´ na skaso-
wanie podprogramu ∏àcznoÊci taktycznej (JTRS GMR). W jego rezulta-
cie g∏ównie wojska làdowe mia∏y otrzymaç 87 tys. radiostacji, by
zastàpiç 30 obecnie u˝ywanych typów urzàdzeƒ. Koszty takiej wymia-
ny liczono na dziesiàtki mld USD, co okaza∏o si´ nie do zaakceptowa-
nia w obecnych realiach bud˝etowych.

Niepowodzenie to nie Êwiadczy jednak o wadliwej idei. Problem
polega na tym, ˝e program rozpocz´to w czasie, kiedy mo˝liwoÊci
techniczne by∏y o wiele mniejsze ni˝ dzisiaj. Ka˝dy, kto Êledzi rozwój
komputerów osobistych wie, ˝e dekad´ temu dysponowa∏y one zaled-
wie promilem obecnych mo˝liwoÊci. Amerykanie w zwiàzku z tym
muszà ponownie zdefiniowaç cz´Êç za∏o˝eƒ i zmodyfikowaç program.
Dokonali bowiem swoistego falstartu... Na uwag´ zas∏uguje fakt, ˝e
wiele przedsi´wzi´ç JTRS jest nadal kontynuowanych, szczególnie
odnoÊnie marynarki wojennej i wojsk lotniczych.

O tym, ˝e od tworzenia spójnego systemu ∏àcznoÊci opartego 
o radiostacje programowalne nie ma odwrotu, Êwiadczà tak˝e przy-
k∏ady innych paƒstw NATO. W∏asne rozwiàzania opracowujà Niemcy
i Turcja. Londyn natomiast – nie majàc w praktyce w∏asnych zak∏a-
dów ∏àcznoÊci (zosta∏y wykupione przez Thalesa) – zdecydowa∏ si´ na
zwiàzanie w tej kwestii z Waszyngtonem.

Polska znalaz∏a si´ w grupie paƒstw – liderów w opracowywaniu
nowego standardu ∏àcznoÊci. PodkreÊliç przy tym nale˝y, ˝e rozwiàza-
nia wypracowane w ESSOR stanà si´ prawdopodobnie obowiàzujàce 
w ramach UE. Je˝eli nie wykorzystamy tej szansy, za kilka lat b´-
dziemy kupowali gotowe rozwiàzania od tradycyjnych ju˝ dostawców
wyposa˝enia wojskowego.
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Ta sama RRC 9210 ze wzmacniaczem mocy WZM 126AP tworzy RRC
9310. Na zdj´ciu w kabinie wyrzutni WR-40 Langusta, wraz z elementa-
mi systemu Fonet. Mimo du˝ych mo˝liwoÊci tych radiostacji i ogromnego
zainteresowania wojska, u˝ytkownik powinien pami´taç, ˝e systemy two-
rzone w ramach programu ESSOR b´dà mia∏y skokowo wi´ksze mo˝liwoÊ-
ci, a mogà byç dost´pne ju˝ za kilka lat.

Fo
t. 

Pa
w

e∏
 K

. M
al

ic
ki



R
A
P
O
R
T
 
W
T
O

Koszty i korzyÊci
Prace w ramach ESSOR kosztujà polskich podatników kilka mln

USD. To praktycznie nieistotna kwota, w porównaniu do korzyÊci, jakie
daje wspó∏tworzenie nowego standardu ∏àcznoÊci taktycznej. Wi´k-
szym wyzwaniem b´dzie przeprowadzenie fazy wdro˝eniowej. Ocenia
si´, ˝e paruletnie prace, zakoƒczone uzyskaniem sprawnych radio-
stacji w standardzie produkcji seryjnej i z pe∏nym oprogramowaniem,
b´dà wymaga∏y ok. 200 mln z∏. To równie˝ niewielka kwota.

Ile poch∏onà dostawy kompletnego systemu dla Si∏ Zbrojnych RP?
Pewnà wskazówkà sà szacunki dotyczàce zatwierdzonego ju˝ progra-
mu Contact, realizowanego we Francji. Ocenia si´, ˝e w ciàgu najbli˝-
szych 22 lat wprowadzenie standardu wypracowywanego w ramach
ESSOR poch∏onie 3-4 mld Euro. Dla Polski, z racji mniejszej liczebnoÊ-
ci si∏ zbrojnych oraz ni˝szych kosztów pracy, suma ta powinna byç
kilkukrotnie mniejsza.

Uzyskana z tych kalkulacji kwota kilku mld z∏ z pozoru jest ogrom-
na. Jednak bioràc ogólny okres wymiany sprz´tu ∏àcznoÊci, mo˝na
szacowaç roczne wydatki na oko∏o 100 milionów z∏otych. Przy bud˝ecie
na zakup nowego sprz´tu dla WP rz´du 5 mld z∏ (obecnie) do 10 mld z∏
(w niedalekiej przysz∏oÊci), suma ta staje si´ relatywnie ma∏à. Ko-
rzyÊci, jakie przyniesie wprowadzenie standardów ESSOR b´dà jed-
nak wielokrotnie wi´ksze.

Po pierwsze, generacyjna wymiana sprz´tu ∏àcznoÊci i tak jest nie-
unikniona. Lepiej realizowaç jà w oparciu o w∏asny przemys∏ ni˝
import. Po drugie, nowe radiostacje w zdecydowany sposób zwi´kszà
potencja∏ bojowy si∏ zbrojnych. Mniejsze b´dà tak˝e koszty serwisowa-
nia zaledwie kilku, a nie kilkudziesi´ciu typów radiostacji. Wreszcie,
otworzà si´ przed Polskà zdecydowanie wi´ksze mo˝liwoÊci
eksportowe. Nie musi to dotyczyç kompletnych systemów. Wystarczy
przypomnieç, ˝e wspó∏czesne uzbrojenie jest integralnie po∏àczone 
z ∏àcznoÊcià. Radiostacje montowane sà w czo∏gach, transporterach,
dzia∏ach samobie˝nych, otrzymujà je nawet pojedynczy ˝o∏nierze.
Stajà si´ tak powszechne jak odtwarzacze CD w samochodach oso-
bowych. Tak wi´c ka˝da transakcja eksportowa b´dzie z koniecznoÊci
dotyczy∏a tak˝e systemów ∏àcznoÊci. I lepiej, by mo˝na wtedy by∏o
oferowaç w∏asny sprz´t, ni˝ – jak np. w przypadku sprzeda˝y czo∏gów
PT-91M do Malezji – korzystaç z zagranicznego poddostawcy.

Status programu
Realizacja programu ESSOR wchodzi w ostatnià faz´ – fina∏ prac

przewidywany jest na 2013. Ze strony polskiej w przedsi´wzi´cie
zaanga˝owane jest konsorcjum, którego liderem jest gdyƒski Radmor.
Obecnie spó∏ka ta dysponuje ju˝ demonstratorem radiostacji. Urzàdze-
nie jest w istocie komputerem o du˝ej mocy obliczeniowej, z podze-
spo∏ami do przesy∏u danych. Trwajà prace nad dopracowaniem opro-
gramowania. To wymagajàce przedsi´wzi´cie, mowa bowiem o mil-
ionach wierszy. Uda∏o si´ ju˝ sfinalizowaç prace nad specyfikacjà
waveformów.

Konsorcjum w sk∏adzie Wojskowa Akademia Techniczna,
Wojskowy Instytut ¸àcznoÊci, Centrum Techniki Morskiej, spó∏ka ITTI
z Radmorem jako liderem, wygra∏o tak˝e przetarg Narodowego Cen-
trum Badaƒ i Rozwoju na opracowanie studium wykonalnoÊci nt.
dostarczenia rodzimego systemu ∏àcznoÊci taktycznej. W przypadku
pozytywnych decyzji, w program mogà zostaç zaanga˝owane w zasa-
dzie wszystkie polskie podmioty zajmujàce si´ przesy∏em danych, 
w tym ich szyfrowaniem. W gr´ wchodzi, oprócz podmiotów tworzà-
cych Konsorcjum, przede wszystkim WB Electronics (od 2011 w∏aÊci-
ciel Radmoru), Transbit, KenBIT oraz Wojskowe Zak∏ady ¸àcznoÊci 
1 i 2. Lista ta nie jest jednak zamkni´ta. Nowy system nie b´dzie si´
bowiem ogranicza∏ wy∏àcznie do wojska. Jest projektowany tak, by
wspó∏dzia∏aç z systemami ∏àcznoÊci cywilnej, w tym w standardzie
TETRA, a wi´c przeznaczonym dla s∏u˝b ratowniczych i bezpieczeƒ-
stwa publicznego. Dzi´ki temu nie powtórzà si´ sytuacje, np. z powodzi
w 1997, kiedy jedynym Êrodkiem porozumiewania si´ ˝o∏nierzy ze
stra˝akami i policjantami by∏y telefony komórkowe, cz´sto prywatne...

Przedstawiciele konsorcjum deklarujà, ˝e gotowe urzàdzenia b´dà
mog∏y zostaç dostarczone u˝ytkownikowi w ciàgu zaledwie kilku lat od
rozpocz´cia programu, a w 2020 mo˝na spodziewaç si´ dost´pnoÊci
pe∏nej gamy radiostacji i oprogramowania dla kompletnego systemu
∏àcznoÊci taktycznej. Wydaje si´, ˝e przedsi´wzi´cie – ze wzgl´du na
znaczenie i wp∏yw na inne przedsi´wzi´cia modernizacyjne – powin-
no uzyskaç status programu narodowego.

Micha∏ Likowski
RAPORT-wto

Od czterech lat RADMOR bierze udzia∏ w realizacji programu
ESSOR (European Secured Software defined Radio). Jest to europe-
jski program badawczo-rozwojowy, którego g∏ównymi celami sà:
■ zdefiniowanie standardu architektury komunikacji programowej

ESSOR SCA, który b´dzie bazowa∏ i b´dzie skoordynowany ze
standardem SCA 2.2.2 (Software Communications Architecture)
opracowanym przez Stany Zjednoczone w ramach programu
JTRS

■ opracowanie nowego, bezpiecznego, szerokopasmowego wave-
formu sieciowego o wysokiej przep∏ywnoÊci danych (HDR-High
Data Rate), przeznaczonego do operacji koalicyjnych 

■ przeprowadzenie testów interoperacyjnoÊci pomi´dzy platforma-
mi z zaportowanym waveformem HDR

Poza RADMOR S.A. w realizacji programu bierze udzia∏ 5 czo∏o-
wych firm europejskich dzia∏ajàcych w obszarze ∏àcznoÊci woj-
skowej. Wyniki programu zostanà zweryfikowane na platformach

demonstracyjnych b´dàcych w dyspozycji ka˝dej z firm realizujà-
cych program. Platforma demonstracyjna, którà posiada RADMOR,
powsta∏a w ramach odr´bnego projektu narodowego. 

Dzi´ki udzia∏owi w programie ESSOR RADMOR posiada du˝à
wiedz´ w zakresie technologii SDR, metodyki wytwarzania wavefor-
mów oraz architektury SCA. Posiada równie˝ platform´ demonstra-
cyjnà, którà mo˝na traktowaç jako baz´/punkt wyjÊcia do opraco-
wania komercyjnej radiostacji programowalnej. Mo˝na zatem po-
wiedzieç, ˝e jako firma jesteÊmy ju˝ dobrze przygotowani do opra-
cowywania i produkcji radiostacji programowalnych oraz aplikacji
w postaci waveformów. Radiostacje te stanowià nowà jakoÊç w ∏àcz-
noÊci wojskowej, a o ich zaletach mówi powy˝szy artyku∏, który
ukaza∏ si´ w numerze 11/2012 miesi´cznika RAPORT-wto.

Tomasz Gil
Kierownik projektu ESSOR

➤➤
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Jesienià 2012 r. na poligonie wojskowym w okolicach ˚agania
odby∏a si´ kolejna edycja warsztatów ∏àcznoÊci i informatyki pod
kryptonimem „ASTER 12”. Przedsi´wzi´cie to organizowane jest od
2008 roku przez pu∏kownika Miros∏awa Gruszk´, Komendanta
Centrum Wsparcia Mobilnych Systemów Dowodzenia (CWMSD).
Warsztaty odbywajà si´ przez ca∏y rok, w co najmniej dwóch eta-
pach. Tylko podczas jednego z nich przewidziano mo˝liwoÊç
prezentacji nowych rozwiàzaƒ i technologii w dziedzinie teleinfor-
matyki. Pozosta∏e etapy to çwiczenia jednostek szczebla operacyjno
strategicznego.

W warsztatach ASTER, Radmor bierze czynny udzia∏ od samego
poczàtku tj. od 2008 roku. Warsztaty realizowane sà w formie prakty-
cznych dzia∏aƒ polegajàcych na zorganizowaniu systemu ∏àcznoÊci 
i informatyki w warunkach poligonowych. Majà one na celu przybli˝yç
oficerom CWMSD i innych instytucji wojskowych produkty z dziedziny
nowych technologii. W ostatnich, zesz∏orocznych, warsztatach bra∏y
udzia∏ polskie i zagraniczne firmy oraz instytuty naukowe rekomen-
dowane przez Departament Polityki Zbrojeniowej Ministerstwa Obrony
Narodowej. Wszystkim uczestnikom zapewniono jednakowe, bardzo
specyficzne, warunki do pracy i przeprowadzenia prezentacji - namio-
ty na miejscowym poligonie.

Uczestnicy mieli mo˝liwoÊç przedstawienia swoich dokonaƒ w oÊ-
miu obszarach tematycznych:
■ Wirtualizacja Êrodowiska w oparciu o technologie Commercial on

the Shelf;
■ Dost´p do sieci LAN poprzez Wi-Fi z wykorzystaniem us∏ugi zdal-

nego uwierzytelniania;
■ Mobilne systemy satelitarne;
■ Technologia Microsoft Office SharePoint Server w zakresie integracji

Systemów Wsparcia Dowodzenia i Kierowania Ârodkami Walki;
■ Rozwiàzania w zakresie Battlefield Management System i Blue

Force Tracking;
■ Integracja Bezza∏ogowych Ârodków Rozpoznawczych z Systemami

Wsparcia Dowodzenia i Kierowania Ârodkami Walki;
■ Szerokopasmowe radiostacje – pok∏adowe i osobiste; 
■ Rozwiàzania w zakresie szerokopasmowych transmisji danych

opartych na technologii WiMAX. 

Podczas warsztatów RADMOR przedstawi∏ system szkolenia opera-
torów radiostacji F@stnet powsta∏y na bazie trena˝era TS 2RC9219F.
Nasze firmowe stanowisko odwiedzi∏ Dowódca 11. Lubuskiej Dywizji
Kawalerii Pancernej i Szef Zarzàdu Dowodzenia i ¸àcznoÊci G-6. Po
przedstawieniu mu trena˝era wyrazi∏ swojà aprobat´ i uznanie dla
prezentowanego rozwiàzania szkolenia operatorów radiostacji. Przez
ca∏y czas trwania warsztatów trena˝er poddawany by∏ testom, które
przeprowadzali specjaliÊci z CWMSD i jednostek ∏àcznoÊci. Nasz sys-
tem szkoleniowy uzyska∏ pozytywne oceny wojskowych fachowców.  

Organizowanie takich warsztatów, bioràc pod uwag´ potrzeby wojs-
ka oraz mo˝liwoÊç ich bezpoÊredniego przedstawienia przedstawicie-
lom polskiego przemys∏u, jest niezwykle potrzebne i korzystne dla obu
stron. Dynamiczny rozwój technologii IT wymusza na ̋ o∏nierzach ciàg∏e
Êledzenie trendów, zdobywanie nowej wiedzy i wykorzystywanie jej
przy modernizacji technicznej systemów dowodzenia i kierowania
Êrodkami walki. Kontynuowanie w kolejnych latach tej tradycji spotkaƒ
przedstawicieli firm z bezpoÊrednimi u˝ytkownikami proponowanych
rozwiàzaƒ na pewno przyczyni si´ do lepszego zrozumienia potrzeb
˝o∏nierzy i szybszego wprowadzania rozwiàzaƒ odpowiadajàcych ich
szczególnym wymaganiom. 

Henryk Wolszlegier
Biuro Systemów

Przemys∏ obronny
na poligonie

ASTER 2012 
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W ostatnim czasie Radmor wprowadzi∏ do swojej oferty nowà pozy-
cj´ – Claricor, czyli system TETRA opracowany przez firm´ Cassi-
dian. Jest to kolejny, po radiotelefonach i modemach, produkt tej
firmy, który mo˝emy zaprezentowaç naszym Klientom.

Jest to rozwiàzanie przeznaczone do budowy ma∏ych i Êrednich
sieci, g∏ównie dla firm transportowych, przemys∏owych oraz przed-
si´biorstw us∏ugowych. Producent, firma Cassidian, ma ogromne
doÊwiadczenie w dostarczaniu systemów ∏àcznoÊci, w tym o zasi´gu
ogólnonarodowym, oferujàcych m.in. bezpiecznà komunikacj´ g∏oso-
wà, transmisj´ danych, po∏àczenia indywidualne i grupowe oraz funk-
cje dyspozytorskie. Claricor jest systemem skalowalnym tj. umo˝li-
wiajàcym rozbudow´ sieci od pojedynczego w´z∏a do rozleg∏ej i w pe∏-
ni rozwini´tej infrastruktury, obs∏ugujàcej do 5000 abonentów. Firma
Cassidian przedstawi∏a bardzo bogate referencje dotyczàce wdro˝eƒ tej

wersji systemu TETRA na ca∏ym Êwiecie. WÊród nich sà tak spek-
takularne lokalizacje jak kosmodrom Bajkonur, pola naftowe w Za-
chodniej Syberii, czy Petronas Twin Towers w Kuala Lumpur.

Niewàtpliwà zaletà systemu Claricor jest szybka i ∏atwa instalacja,
a jej koszty mo˝na w du˝ym stopniu ograniczyç dzi´ki wykorzystaniu
jako elementy sieciowe niektórych standardowych, dost´pnych od
r´ki, produktów komercyjnych (np. routery,  bramki GSM i analogo-
we). Rozwiàzanie opiera si´ na rozproszonej architekturze IP opra-
cowanej zgodnie z zasadà „no single point of failure” (ang. brak poje-
dynczego punktu awarii). Tak wi´c w przypadku wystàpienia prob-
lemów w jednej ze stacji, pozosta∏a cz´Êç sieci pracuje bez zak∏óceƒ.
Claricor wykorzystuje stacje bazowe TB3, o unikatowych w∏aÊciwoÊ-
ciach odbiorczych, uzyskanych dzi´ki zastosowaniu szeÊciokrotnego
odbioru zbiorczego. Zwi´kszona czu∏oÊç odbiornika pozwala na ogra-
niczenie liczby stacji bazowych wymaganych do pokrycia zasi´giem
okreÊlonego obszaru, co przek∏ada si´ na znaczàce ograniczenie kosz-

TETRA
Nowe stacje bazowe

Radmor wzbogaca ofert´

System Claricor uzupe∏nia asortyment radiotelefonów 
TETRA Cassidiana, oferowanych przez Radmor
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tów uruchamianej sieci. U˝ytkownik mo˝e cieszyç si´ doskona∏à ja-
koÊcià us∏ug, nawet przy korzystaniu z radiotelefonu dor´cznego o ni˝-
szej mocy znajdujàc si´ na granicy zasi´gu. 

System Claricor jest idealnym uzupe∏nieniem bogatego asortymen-
tu radiotelefonów Cassidiana oferowanych dotychczas przez Radmor.
Urzàdzenia te przypominajà dost´pne na rynku telefony komórkowe,
ale wyposa˝one sà w szereg funkcji dedykowanych u˝ytkownikom 
z sektora transportu, handlu i przemys∏u. Solidna budowa i ∏atwoÊç
u˝ycia sprawiajà, ˝e radiotelefony te sà bardzo popularne wÊród Klien-
tów. Niezale˝ne testy wykaza∏y, ˝e cechuje je najbardziej przyjazny
u˝ytkownikowi interfejs (dost´pny w ponad 20 j´zykach). Radia wyko-
rzystujà szereg technologii, takich jak XHTML, WAP 2.0, Java™,
umo˝liwiajàc pozycjonowanie u˝ytkowników, wysy∏anie zapytania do
baz danych, przesy∏anie obrazów, przydzielanie i raportowanie zadaƒ,
dost´p do Internetu, komunikacj´ g∏osowà i komunikacj´ przy pomocy
wiadomoÊci tekstowych. 

Kompletne rozwiàzanie Claricor sk∏ada si´ z cz´Êci radiowej, stacji
roboczych, bram (ang. gateways), aplikacji oraz sieci szkieletowej IP.
Ka˝dy w´ze∏ sieci sk∏ada si´ z systemu antenowego, stacji bazowej
oraz jej sterownika, a tak˝e systemu zasilania. Stacje robocze opraco-
wano w oparciu o standardowe komputery osobiste, a wykorzystywa-
ne sà do realizacji us∏ug dyspozytorskich, zarzàdzania siecià oraz
szeregu aplikacji, takich jak lokalizacja u˝ytkowników, rejestrowanie
korespondencji i jej odtwarzanie. Bramy umo˝liwiajà do∏àczenie do
zewn´trznych sieci (np. firmowe PABX, PSTN, sieç intranetowa czy
Internetowa) transmisji g∏osu i danych. U˝ytkownik poprzez sieç
TETRA mo˝e uzyskaç dost´p do danych z Internetu, natomiast z pub-
licznej sieci telefonicznej mo˝liwe jest po∏àczenie si´ z wybranym
radiotelefonem. 

Dzi´ki rozproszonej architekturze sieci IP mo˝liwe jest zapewnienie
wi´kszego bezpieczeƒstwa systemu. Referencyjna baza danych z klu-
czowymi informacjami przechowywana jest na Serwerze Zarzàdzania
Siecià Claricor. Lokalne bazy danych zawierajà kopie bazy g∏ównej i
zlokalizowane sà w ka˝dym z w´z∏ów. Sà one na bie˝àco uaktualniane
w przypadku zmiany parametrów sieci lub danych abonentów. Dzi´ki
takiemu rozwiàzaniu mo˝liwe jest wykonywanie po∏àczeƒ pomi´dzy
w´z∏ami, nawet w sytuacji utraty po∏àczenia z g∏ównà bazà danych. 

Stacje bazowe dost´pne sà w dwóch wersjach:
■ TB3 – z mo˝liwoÊcià do∏àczenia 8 noÊnych
■ TB3c – wersja kompaktowa umo˝liwiajàca pod∏àczenie 2 noÊnych.

Obie charakteryzuje maksymalna moc nadawania 25W, czu∏oÊç –
119 dB i mo˝liwoÊç wykorzystania 6 torów odbiorczych (daje to nawet
2,5-krotne zwi´kszenie zasi´gu pracy u˝ytkowników jednej stacji 
w porównaniu z minimalnymi parametrami wymaganymi przez standard).

System Claricor stanowi doskona∏e wprowadzenie do Êwiata cyfro-
wej ∏àcznoÊci radiowej dla u˝ytkowników z rozmaitych bran˝. Dzi´ki
mo˝liwoÊci ∏atwej rozbudowy idealnie dopasowuje si´ do rosnàcych
potrzeb u˝ytkowników, oferuje przy tym Êwietnà jakoÊç, doskona∏y
zasi´g pracy i pojemnoÊç sieci, a tak˝e prostot´ instalacji i obs∏ugi. 

Arkadiusz Bàczek
Biuro Systemów
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Stacje bazowe dost´pne sà w dwóch wersjach: 
standardowej TB3 (zdj´cie powy˝ej) 

oraz kompaktowej TB3c (zdj´cie obok)
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Nawet najlepszy radiotelefon nie b´dzie funkcjonowaç,
jeÊli u˝ytkownik nie zastosuje odpowiedniej dla niego
anteny. Antena musi byç ÊciÊle dopasowana do cz´stotli-
woÊci, na której pracuje radiotelefon, ale wa˝ne sà
równie˝ preferencje u˝ytkowników dotyczàce instalacji
anteny – dotyczy to zw∏aszcza anten samochodowych.
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nie ma ∏àcznoÊci
Bez anteny

Chcàc korzystaç z radiotelefonu w pojazdach, nale˝y posiadaç dob-
rej jakoÊci anten´ nadawczo-odbiorczà, którà nale˝y zamontowaç na
zewnàtrz samochodu. Ka˝da antena powinna mieç d∏ugoÊç dostoso-
wanà do cz´stotliwoÊci i d∏ugoÊci fal, jakie emitowane sà przez obs∏u-
giwane urzàdzenie. Prawid∏owe zamocowanie i zestrojenie anteny na
karoserii samochodu umo˝liwia bezproblemowe u˝ywanie radio-
telefonu. Powinno si´ jà montowaç w taki sposób, aby fale rozchodzi∏y
si´ optymalnie, bez napotykania przeszkód w okolicy anteny. Miejsce
instalacji anteny decyduje o tym, jaka b´dzie jakoÊç odbioru. Rozwià-
zaniem gwarantujàcym najlepszy odbiór przez radiotelefony wyko-
rzystywane przez s∏u˝by mundurowe, stra˝ po˝arnà, taksówkarzy czy
u˝ytkowników CB-radia jest jej zamontowanie na dachu samochodu.
Taki monta˝ zapewnia optymalne warunki pracy radiotelefonu,
zarówno cz´Êci nadawczej jak i odbiorczej. Niestety ten sposób mo-
cowania wymaga wywiercenia otworu, do którego na sta∏e przy-
twierdzana jest podstawa anteny. Wielu w∏aÊcicieli samochodów nie
chce jednak dziurawiç dachu samochodu, aby zamocowaç anten´.
Dopuszczalne jest te˝ inne rozwiàzanie np. zamontowanie anteny
zewn´trznej na podstawie magnetycznej a przewód do instalacji radio-
wej wprowadzany jest do Êrodka przez szczelin´, np. w baga˝niku.
Warto pami´taç o tym, ˝e wszystkie anteny samochodowe sà zapro-
jektowane w taki sposób, aby pracowaç w pozycji pionowej. Ka˝de
pochylenie anteny pogarsza jej skutecznoÊç. Anteny przewoêne cz´s-
to majà jednak przeguby, przy pomocy których mo˝na pochylaç anten´
w dowolnym kierunku. Przeguby sà stosowane ze wzgl´dów prakty-
cznych, najcz´Êciej kiedy trzeba szybko zdemontowaç anten´ np.
przed wjazdem do myjni. Przeguby przydatne sà równie˝ do utrzyma-
nia pionowej pozycji anteny jeÊli montujemy jà na zakrzywionych
powierzchniach.

Anteny stacjonarne montowane sà zwykle 
na budynkach na specjalnych wysi´gnikach rurowych



Do funkcjonowania sieci ∏àcznoÊci radiowej sk∏adajàcej si´ z ró˝-
nego rodzaju radiotelefonów (dor´cznych, przewoênych i stacjonar-
nych) i zapewnienia odpowiedniego zasi´gu ∏àcznoÊci wykorzysty-
wane sà anteny stacjonarne o ró˝nej d∏ugoÊci (od 0,5 metra do 5
metrów) i zysku (od 0 dB do 11 dB). Zwykle montowane sà na
budynkach na specjalnych wysi´gnikach rurowych. 

Jednym z wa˝niejszych parametrów anteny jest jej zysk energety-
czny. Antena o wi´kszym zysku zapewnia lepszy zasi´g ∏àcznoÊci np.
w po∏àczeniu z nadajnikiem o mniejszej mocy zapewnia na dystansie
300 metrów taki sam poziom sygna∏u, jak antena o mniejszym zysku
w po∏àczeniu z nadajnikiem o wi´kszej mocy na dystansie 100 met-
rów. Zatem stosujàc nadajniki o niskim poziomie mocy wyjÊciowej
oraz anteny o du˝ym zysku energetycznym, mo˝na uzyskaç wi´kszy
zasi´g. Warto wi´c zastosowaç anteny o wi´kszym zysku energety-
cznym.

RADMOR produkuje szeroki asortyment anten radiokomunikacyj-
nych w zakresie cz´stotliwoÊci 27÷500 MHz. Sà to anteny do urzà-
dzeƒ stacjonarnych (dookólne i kierunkowe), przewoênych i dor´cz-
nych. Produkowane przez naszà firm´ anteny mogà byç stosowane 
w ekstremalnych warunkach atmosferycznych. Zastosowanie w wielu

antenach stacjonarnych os∏ony z w∏ókna szklanego daje im odpornoÊç
na dzia∏anie wiatru oraz oblodzenie. Oferujemy ró˝norodne anteny
przewoêne – na wszystkie dost´pne w Polsce pasma cz´stotliwoÊci, 
o ró˝nym sposobie mocowania (na sta∏e, z podstawà magnetycznà), 
o ró˝nej konstrukcji (niskoprofilowe, pr´towe, z przegubem itp.) czy
ró˝nym zastosowaniu (np. specjalne wykonanie anten szczelinowych
dla kolei oraz tramwajów). RADMOR oferuje te˝ filtry dupleksowe oraz
dzielniki mocy o krotnoÊci podzia∏u 1:2 i 1:4 oraz szeroki wachlarz
elementów mocujàcych do anten stacjonarnych.

Ma∏gorzata Zeman
Dzia∏ Marketingu
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W Pradze, stolicy Republiki Czeskiej, jesienià 2012 roku, odby∏y si´
targi FUTURE SOLDIER Exhibition & Conference oraz WB Electro-
nics by∏y obecne na tej wystawie organizowanej od 10 lat w ramach
realizowanego przez NATO projektu Soldier Future czyli ˚o∏nierz
Przysz∏oÊci.

Ta wystawa to doskona∏a platforma do prezentacji nowatorskich
rozwiàzaƒ technologicznych i konstrukcyjnych w zakresie indywidu-
alnego wyposa˝enia ˝o∏nierza. Kompletne rozwiàzania prezentowa∏y
firmy z Niemiec – program „Gladiuss”, z Norwegii – program „Nor-
man” i Polski – program „Tytan”. Armia czeska równie˝ przedstawi∏a
w∏asne rozwiàzania wyposa˝enia ˝o∏nierza przysz∏oÊci.

Polski projekt Indywidualnego Systemu Walki TYTAN prezentowa-
ny by∏ na stoisku Dywizji ˚o∏nierz grupy Bumar. Pokazywane by∏y
wyroby firm z grupy Bumar: PCO, Dezamet, Mesko, Zak∏ady Mecha-
niczne Tarnów, Fabryka Broni Radom, Maskpol oraz firm z grupy WB:
WB Electronics i RADMOR. Nasza firma prezentowa∏a radiostacj´
osobistà ˝o∏nierza 35010 i radiostacj´ softwearowà 3507, a WB Elec-
tronics – komunikator osobisty PSI. 

Wystaw´ odwiedzi∏y liczne delegacje bioràce udzia∏ w towarzy-
szàcej jej konferencji. Na naszym stoisku goÊciliÊmy mi´dzy innymi:
gen. Mieczys∏awa Bieƒka, wiceszefa w Sojuszniczym Dowództwie
Transformacyjnym NATO, Richarda Froha, asystenta sekretarza ge-
neralnego NATO i dra Romualda Hoffmana, dyrektora Departamentu
Informatyki i Telekomunikacji MON.

Wystawa oraz konferencja odbywajàce si´ w ramach praskiego
Future Soldier dajà mo˝liwoÊç wymiany poglàdów i doÊwiadczeƒ
zwiàzanych z wyzwaniami XXI wieku takimi jak walka z terroryz-
mem czy zagro˝enia atakami w cyberprzestrzeni. Impreza ta jest
równie˝ doskona∏à okazjà do nawiàzania kontaktów z przedstawicie-
lami si∏ zbrojnych krajów cz∏onkowskich NATO. 

Zbigniew Furman
Dyrektor ds. Handlu i Marketingu

przysz∏oÊci˚o∏nierz
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na Bliskim Wschodzie
Przemys∏ obronny

IDEX 2013

W Abu Dhabi, w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, w cyklu dwu-
letnim organizowane sà targi The International Defence Exhibition
and Conference (IDEX). To najwi´ksza impreza wystawiennicza
przemys∏u zbrojeniowego w regionie paƒstw Bliskiego Wschodu 
i Afryki Pó∏nocnej. W tegorocznej edycji, która odby∏a si´ od 17 do 21
lutego 2013 wzià∏ udzia∏ równie˝ RADMOR.

Nasze stoisko odwiedzali g∏ównie klienci z Bliskiego Wschodu.
Najwi´cej by∏o ich z kraju gospodarzy wystawy (ZEA) ale prezento-
waliÊmy nasz wyroby odwiedzajàcym z Kuwejtu, Omanu, Arabii Sau-
dyjskiej, Libii, Jemenu, Jordanii, Syrii ale te˝ z Afganistanu, Sudanu,
Namibii, Bia∏orusi, Rosji, Malty, Bangladeszu, Korei i Indii. Wizyt´
z∏o˝yli nam równie˝ nasi partnerzy handlowi z Egiptu, ¸otwy, Chin,
Pakistanu, Ukrainy, RPA, Czech i Kazachstanu. 

Na IDEX-ie prezentowaliÊmy nie tylko swoje rozwiàzania, ale rów-
nie˝ systemy ∏àcznoÊci wewnàtrz pojazdu z interkomem, systemy
kierowania ogniem i inne rozwiàzania WB Electronics. Reprezento-
waliÊmy te˝ pozosta∏e firmy z WB Group, tj. Arex, Flytronic i MindMade
(wi´cej o wszystkich cz∏onkach grupy pisaliÊmy w biuletynie 1/2012).
Trzon naszego stoiska stanowi∏ jednak radmorowski wojskowy sprz´t
∏àcznoÊci radiowej – trzy systemy oparte na radiostacjach osobistych.
Pierwsza z nich to dor´czna radiostacja R3501 wspó∏pracujàca z ze-
stawem przewoênym ze wzmacniaczem mocy, adapterem, akcesoria-
mi audio i konsolà pozwalajàcà na sterowanie ca∏oÊcià. Druga – to
osobista radiostacja krótkiego zasi´gu R35010 z wbudowanym GPS,
mo˝liwoÊcià retransmisji, transmisji danych oraz funkcjà instalacji 
w pojeêdzie lub na motocyklu. Trzecia to radiostacja programowalna
(SDR) R3507. 

Najwi´kszym zainteresowaniem cieszy∏o si´ radio R35010 i jego
nowe funkcje: praca w grupach, na nowo zdefiniowana automatyczna
retransmisja, nowe akcesoria (w tym nowe rodzaje anten, nowe pod-
wójne WPTT) oraz oprogramowanie do transmisji danych i obs∏ugi
GPS (w tym tracking). Radiostacja R35010 to niewielkie i bardzo
lekkie urzàdzenie przeznaczone do ∏àcznoÊci pomi´dzy cz∏onkami
dru˝yny czy zespo∏u bojowego w niewielkich sieciach radiowych. Pra-
cuje w paÊmie cz´stotliwoÊci od 2405 MHz do 2480 MHz, a u˝ytkow-
nicy mogà nawiàzaç ∏àcznoÊç na jednym z 16-tu zaprogramowanych

wczeÊniej kana∏ów. Radiostacja pozwala tworzyç sieci radiowe pracu-
jàce na tej samej cz´stotliwoÊci przez nadanie ró˝nego numeru ID
sieci. W terenie otwartym urzàdzenie umo˝liwia nawiàzanie ∏àcznoÊ-
ci radiowej na odleg∏oÊç do jednego kilometra. Automatyczna retrans-
misja znaczàco zwi´ksza zasi´g urzàdzenia.

Wielu klientów pyta∏o te˝ o radio R3507 – urzàdzenie klasy SDR
(Software Defined Radio), nowoczesny wielosystemowy Êrodek ∏àcz-
noÊci, którego cechy definiowane sà poprzez oprogramowanie (wave-
form). Radiostacja jest w stanie zapewniç pe∏nà interoperacyjnoÊç
pomi´dzy ró˝nymi rodzajami wojsk (si∏y làdowe, morskie, lotnictwo)
oraz s∏u˝bami cywilnymi (policja, stra˝ po˝arna, s∏u˝by ochrony
granic, itp). Dzi´ki zastosowanemu interfejsowi SCA (Software Com-
munication Architecture) radiostacja jest przystosowana do imple-
mentacji ró˝nych waveformów stworzonych do wspó∏pracy z tym
interfejsem. Tego typu radiostacje sà w tej chwili najbardziej po˝àdane
na mi´dzynarodowym rynku.

Nasz wieloletni hit eksportowy, radio R3501, nadal cieszy∏ si´ zain-
teresowaniem odwiedzajàcych, szczególnie jako zestaw przewoêny.
Dzi´ki zastosowaniu adaptera radio w bardzo prosty sposób mo˝na
zamontowaç w pojazdach mechanicznych. Przy jego pomocy radio-
stacja jest zasilana z sieci pok∏adowej 12V lub 24V. Umo˝liwia to rea-
lizacj´ wszystkich funkcji radiostacji R3501 przy jednoczesnym zwi´-
kszeniu zasi´gu dzia∏ania dru˝yny lub plutonu nawet do kilkudziesi´-
ciu kilometrów mi´dzy pojazdami. W najbli˝szym czasie zestaw zos-
tanie przystosowany do instalacji w czo∏gach poprzez osadzenie go na
specjalnej podstawie absorbujàcej drgania wywo∏ywane mi´dzy inny-
mi przez strza∏y artyleryjskie. 

W tym roku znaczàco zwi´kszy∏a si´ liczba odwiedzajàcych nasze
stoisko. Jednym z powodów by∏o najlepsze od lat po∏o˝enie radmo-
rowskiej ekspozycji – zaraz przy g∏ównym wejÊciu na targi. Ka˝dy kto
wchodzi∏ na targi musia∏ nas zauwa˝yç. Wielu goÊci zaprosiliÊmy
wczeÊniej na rozmowy i prezentacje urzàdzeƒ, co by∏o wynikiem ros-
nàcego zainteresowania ofertà Radmoru. Liczymy, ˝e to zaintereso-
wanie ju˝ w niedalekiej przysz∏oÊci prze∏o˝y si´ na wspó∏prac´.

Marcin Bia∏czak
Mened˝er Projektów Eksportowych

Spotkania z przedstawicielami handlowymi Radmoru (od lewej) ¸otwy, Kuwejtu i Egiptu



16 • K W I E C I E ¡  2 0 1 3

Na poczàtku wrzeÊnia 2012 roku odby∏ si´ w Kielcach kolejny
Mi´dzynarodowy Salon Przemys∏u Obronnego. By∏y to jubileuszowe
targi dla firm przemys∏u obronnego zorganizowane w Kielcach po
raz dwudziesty. MSPO zaliczany jest do grona najwi´kszych i naj-
wa˝niejszych tego typu imprez w Europie Ârodkowo-Wschodniej.

RADMOR po raz kolejny wzià∏ udzia∏ w tych targach. Jako cz∏onek
WB Group prezentowaliÊmy naszà ofert´ na wspólnym stoisku grupy.
Oprócz oferty Radmoru i WB Electronics mo˝na by∏o obejrzeç urzà-
dzenia pozosta∏ych firm skupionych wokó∏ WBE – MindMade, Arex 
i Flytronic.

Lista pokazywanych eksponatów obejmowa∏a sprz´t typowo woj-
skowy oraz urzàdzenia cywilne wykorzystywane równie˝ przez si∏y
zbrojne. Z radmorowskiej oferty targowi goÊcie mogli obejrzeç nie tyl-
ko znane ju˝ urzàdzenia, jak dor´czne radiostacje R3501, ale równie˝
kilka nowoÊci – dor´cznà radiostacj´ programowalnà R3507, plecako-
wà radiostacj´ Flexnet, terminal TH1n (dla sieci TETRA) i tablet prze-
mys∏owy Xtreme XT-120. Wspólnie z firmà Saab prezentowaliÊmy
zintegrowane rozwiàzanie C2 dla ˝o∏nierza, w którym zastosowano
sPad firmy Saab, 9LAND SOLDIER, i naszà radiostacj´ osobistà
R35010. 

Podczas tegorocznych targów odebraliÊmy Nagrod´ Specjalnà Mini-
stra Gospodarki dla najlepszego offsetobiorcy sektora obronnego.

Nasza ekspozycja cieszy∏a si´ du˝ym zainteresowaniem zwiedza-
jàcych z kraju i z zagranicy. MieliÊmy przyjemnoÊç goÊciç na stoisku
m.in. ministra spraw zagranicznych pana Rados∏awa Sikorskiego
oraz pos∏ów z sejmowej Komisji Obrony Narodowej.

Tomasz Gil
Dzia∏ Marketingu

XX Jubileusz 
Salonu Obronnego

RADMOR na MSPO

T
A
R
G
I

Fo
t. 

Z.
 F

ur
m

an



Na wodach Zatoki Gdaƒskiej w latach 60. i 70. organizowane by∏y
maratony morskie. Odbywa∏y si´ one na ró˝nych trasach m.in.
Sopot-Gdynia, Hel-Gdynia, Sopot-Westerplatte, Kuênica-Puck. Za-
wodnicy uczestniczàcy w 15 edycjach tych ekstremalnych zawodów
p∏ywackich mieli do przep∏yni´cia dystanse o ró˝nej d∏ugoÊci – od 13
do 30 km.

G∏ównym organizatorem maratonów by∏a wówczas Marynarka
Wojenna RP. Ostatni z z nich odby∏ si´ w 1979 roku. Potem zorgani-
zowano jeszcze jeden, w 1998 roku, na trasie Puck-Rzucewo-Puck. Do
tradycji organizowania maratonów p∏ywackich na otwartych wodach
w 2011 roku wróci∏ Ba∏tycki Terminal Kontenerowy(BCT) z Gdyni.
Podczas pierwszych zawodów z nowego cyklu p∏ywacy rywalizowali
na skróconej, ze wzgl´du na warunki pogodowe, trasie wzd∏u˝ wyb-
rze˝a – z Gdyni-Red∏owa do pla˝y miejskiej w Gdyni. 

Ostatni maraton rozegra∏ si´ 26 sierpnia 2012 roku na trasie Hel-
Gdynia. Z uwagi na dystans (ponad 18 kilometrów) zawody zaliczane
sà do jednych z najtrudniejszych na Êwiecie i do udzia∏u w nich za-
proszeni zostali jedynie najlepsi p∏ywacy Êwiata. Na starcie stan´∏o 14
osób – 5 kobiet i 9 m´˝czyzn. By∏o to wyzwanie nie tylko dla sportow-
ców, ale równie˝ organizatorów, którzy musieli zapewniç bezpieczeƒ-
stwo imprezy i zawodników. Podczas wyÊcigu ka˝demu p∏ywakowi
towarzyszy∏a ∏ódê motorowà, na której oprócz sternika p∏yn´li s´dzia,
ratownik oraz trener zawodnika. Ca∏y peleton eskortowany by∏ przez
∏ódê prowadzàcà, dwa zespo∏y nurków oraz jednostk´ z zespo∏em
medycznym.

Maraton
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Takie radiotelefony mieli do dyspozycji 
organizatorzy maratonu

Hel-Gdynia
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Niezawodnà ∏àcznoÊç niezb´dnà do w∏aÊciwej i bezpiecznej obs∏ugi
maratonu zapewni∏ RADMOR S.A. W oparciu o cyfrowe radiotelefony
DMR zorganizowaliÊmy sieç ∏àcznoÊci radiowej, która gwarantowa∏a
bezpieczeƒstwo ca∏ej imprezy i wszystkich osób w nià zaanga˝owa-
nych. Organizatorzy mieli do dyspozycji 37 radiotelefonów dor´cz-
nych. Ka˝da ∏ódê towarzyszàca zawodnikowi wyposa˝ona by∏a w ra-
diotelefon. Pos∏ugiwano si´ nimi te˝ na pozosta∏ych ∏odziach funk-
cyjnych oraz na starcie w Helu oraz na mecie w Gdyni. Zapewniona
by∏a ∏àcznoÊç pomi´dzy wszystkimi ∏odziami oraz z organizatorami
czekajàcymi na zawodników na làdzie. Odpowiedni zasi´g ∏àcznoÊci
gwarantowa∏ przemiennik zainstalowany na dachu siedziby Radmoru.
Nad prawid∏owoÊcià funkcjonowania ca∏ej sieci czuwali nasi pracow-
nicy, którzy w jednej z ∏odzi towarzyszyli zawodnikom na trasie
zawodów oraz nadzorowali prac´ przemiennika w Radmorze. Przed
zawodami wszystkie elementy ∏àcznoÊci zosta∏y przetestowane, zba-
dane zosta∏y zasi´gi a u˝ytkownicy przeszkoleni z obs∏ugi urzàdzeƒ.    

Jako jedna z firm wspomagajàcych organizatorów mieliÊmy przy-
jemnoÊç przyjrzeç si´ z bliska tym zawodom i byç Êwiadkiem pobicia
rekordu w przep∏yni´ciu Zatoki Puckiej. WyÊcig ukoƒczyli wszyscy
startujàcy zawodnicy, a zwyci´zcy i rekordziÊcie trasy Bu∏garowi

Petarowi Stoychevowi wystarczy∏y jedynie 3 godz. i 51 min, aby jako
pierwszy pojawia∏ si´ na mecie. WÊród kobiet pierwsza do pla˝y 
w Gdyni dop∏yn´∏a Amerykanka Christine Jennings, koƒczàc wyÊcig
po 4 godz. Ostatni zawodnik pojawi∏ si´ na mecie po ponad 5 godzi-
nach. Czekajàc na zawodników kibice mogli bawiç si´ w miasteczku
na pla˝y miejskiej – wÊród atrakcji by∏y m.in. wyst´p finalistki olim-
pijskiej w gimnastyce artystycznej Joanny Mitrosz, gry sportowe 
i Êcianka wspinaczkowa.

Cieszymy si´, ˝e mogliÊmy wziàç udzia∏ w organizacji imprezy
promujàcej nie tylko sportowà rywalizacj´, ale równie˝ zasady bez-
pieczniej kàpieli. Dzi´ki ekstremalnym warunkom odbywania si´
zawodów mogliÊmy w praktyce przetestowaç oferowane przez nas
systemy ∏àcznoÊci a zawodnikom i organizatorom zapewniç bezpiecz-
ny przebieg maratonu.

Ma∏gorzata Zeman
Dzia∏ Marketingu

D
L
A
 
G
D
Y
N
I

18 • K W I E C I E ¡  2 0 1 3

Uczestnicy i zwyci´˝cy maratonu Hel-Gdynia
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Radmor od lat stara si´ pomagaç przy organizacji ró˝nych wydarzeƒ
kulturalnych odbywajàcych si´ w Gdyni – wspiera∏ mi´dzy innymi
jazzowà imprez´ „JaZzGdyni”, która odbywa∏a si´ do roku 2010. 
W zesz∏ym roku podj´liÊmy wspó∏prac´ z klubem muzycznym „Ucho”.

Od sierpnia do grudnia 2012 roku odbywa∏y si´ koncerty XXII
sezonu gdyƒskiego Sax Clubu. W jego ramach prezentowana jest
najcz´Êciej twórczoÊç m∏odych muzyków – laureatów presti˝owych
konkursów jazzowych i bluesowych w Polsce oraz za granicà. Na kon-
certy w gdyƒskim klubie „Ucho”, sali koncertowej Sax Clubu,
zapraszani sà równie˝ uznani artyÊci np. ubieg∏oroczny cykl otworzy∏
koncert legendarnego tr´bacza Randy Breckera i grupy High Defini-
tion.

W ramach cyklu, oprócz wspomnianego ju˝ Randy Beckera bywal-
cy Klubu „Ucho” mieli przyjemnoÊç wys∏uchaç 3 zespo∏ów z Norwegii
- KOSMONAVT, EGG3 i SIGNIFICANT TIME. Koncertowa∏ te˝ polski
duet LXMP ze wsparciem amerykaƒskiego perkusisty Chada Popple i
japoƒskiego gitarzysty Kazuhiszy Uchihashi. W Sax Clubie swojà
nowà p∏yt´ „Wilki” promowa∏ te˝ zespó∏ KIM NOWAK. Natomiast
zespó∏ PINK FREUD zaprezentowa∏ materia∏ ze swojej najnowszej
p∏yty - "Horse & Power" oraz muzyk´ skomponowanà przez Wojtka
Mazolewskiego i Pink Freud do audiobooka na podstawie powieÊci
"Blade Runner" Philipa K. Dicka. Supportem zespo∏u Pink Freud by∏a
gdyƒska grupa KINKI. 

Do koƒca roku zaprezentowa∏o si´ kilka kolejnych zespo∏ów np.
Bester Quartet czyli nowe oblicze grupy „The Cracow Klezmer Band”.
Z solowym koncertem wystàpi∏ równie˝ Tomasz Duda - jeden z naj-
ciekawszych improwizujàcych saksofonistów. Zagra∏a równie˝ forma-
cja „Tymon & The Transistors” znana fanom wspó∏czesnego rock-
’n’rolla z energetycznych i ˝ywio∏owych wyst´pów. Na klubowej sce-
nie pojawi∏a si´ równie˝ Krystyna Proƒko, znana i uznana wokalista,

Êpiewajàca bardzo ró˝norodne utwory – od jazzowych po rozrywkowe.
Jedne z najbardziej popularnych to „JesteÊ lekiem na ca∏e z∏o” czy
„Papierowe ptaki”.

Cieszymy si´, ˝e znaleêliÊmy si´ w gronie firm wspierajàcych kon-
certy dla trójmiejskich fanów jazzu.

Ma∏gorzata Zeman
Dzia∏ Marketingu

Koncerty w Sax Clubie

Radmor
na jazzowo
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Najbardziej opiniotwórcze dzienniki i czasopisma opracowujà ró˝-
norodne raporty i rankingi polskich firm. Przedsi´biorstwa oceniane
sà pod wzgl´dem osiàganych zysków, rentownoÊci, dynamiki rozwoju,
innowacyjnoÊci i wed∏ug wielu innych kryteriów. RADMOR cz´sto
brany jest pod uwag´ w takich zestawieniach.

Dziennik „Rzeczpospolita” od lat publikuje „List´ 2000 polskich
przedsi´biorstw”. Jest to ranking firm opracowywany na podstawie
ankiet rozsy∏anych przez redakcj´ do polskich przedsi´biorstw. Dane
finansowe, informacje o strukturze w∏aÊcicielskiej, eksporcie i zatrud-
nieniu s∏u˝à do przygotowania zestawienia 2000 najlepszych firm.
Zestawienie obejmuje  najlepsze firmy oceniane w ró˝nych kategoriach:
najbardziej rentownych, najwi´kszych eksporterów, osiàgajàcych naj-
wi´ksze zyski, najwi´cej inwestujàcych, zwi´kszajàcych zatrudnienie
itp. 

W rankingu opublikowanym w 2012 roku na jednej z takich list
RADMOR znalaz∏ si´ na pierwszym miejscu - zostaliÊmy ocenieni jako
najbardziej innowacyjne przedsi´biorstwo w Polsce. Ósmy ju˝ ranking
innowacyjnych firm Rzeczpospolita opracowa∏a na podstawie ankiet
otrzymanych od 71 przedsi´biorstw. Przy sporzàdzaniu zestawienia
redakcja pos∏u˝y∏a si´ syntetycznym wskaênikiem o maksymalnej
wartoÊci szeÊciu punktów. Punkty przydzielano m.in. za udzia∏ wydat-
ków na dzia∏alnoÊç badawczo-rozwojowà w stosunku do przychodów
firmy oraz za stosunek zatrudnionych w dzia∏alnoÊç rozwojowà do
ogó∏u zatrudnionych. 

Pozycj´ lidera w tym rankingu zdobyliÊmy m.in. dzi´ki temu, ˝e 
w pionie badawczo-rozwojowym pracuje niemal 1/4 zatrudnionych 
w Radmorze a badania rozwojowe realizujemy z w∏asnych Êrodków.
W 2011 roku przeznaczyliÊmy na ten cel ponad 30% wartoÊci przy-
chodów firmy. Na dalszych miejscach, wÊród 60 sklasyfikowanych 
w rankingu firm, znalaz∏y si´ m.in. Grupa kapita∏owa Bumar ˚o∏nierz,
Asseco Poland, ABB, Elektrobudowa SA i inne du˝e firmy. 

W wypowiedzi dla Rzeczpospolitej prezes Radmoru Andrzej Syno-
wiecki powiedzia∏: „Poniewa˝ elektroniczny sprz´t starzeje si´ b∏yska-
wicznie, szans´ na sukces majà w bran˝y tylko ci, którzy wybrali
innowacyjne strategie. (…) Co roku wydajemy na  innowacje prawie
20 mln z∏otych, a w obecnym, trudniejszym okresie, wr´cz po∏o˝y-
liÊmy nacisk na nowe technologie. B´dà atutem firmy kiedy powróci
koniunktura.”

Natomiast miesi´cznik „Forbes” od lat razem z wywiadownià
Bisnode Polska (dawniej Dun & Bradstreet) opracowuje raport przed-
si´biorstw najszybciej zwi´kszajàcych swojà wartoÊç. Kolejny ranking
najcenniejszych firm tzw. „Diamenty Forbesa” zosta∏ opublikowany 
w lutym 2013 roku. Dun & Bradstreet Polska zgromadzi∏ dane o fir-
mach, które w 2012 roku z∏o˝y∏y w terminie raporty do KRS. Na tej
podstawie powsta∏a baza firm, którym Wywiadownia przyzna∏a pozy-
tywny rating wiarygodnoÊci. Aby znaleêç si´ na liÊcie Forbes’a przed-

si´biorstwo w latach 2009-2011 musia∏o byç rentowne, nie zalega∏o 
z p∏atnoÊciami i wykazywa∏o dodatni wynik finansowy. „Diamenty” to
przedsi´biorstwa, których przeci´tna wartoÊç ros∏a Êrednio co naj-
mniej 15 procent rocznie. W zestawieniu „Forbes’a” widaç gospodar-
cze turbulencje ostatnich lat – liczba Diamentów zmala∏a w porówna-
niu z 2012 rokiem o 130. RADMOR znalaz∏ si´ jednak wÊród firm
wyró˝nionych tym presti˝owym tytu∏em. Na liÊcie Diamentów
Forbes’a nasza firma znalaz∏a si´ ju˝ po raz trzeci. 

Cieszymy si´, ˝e wyniki finansowe i rosnàca wartoÊç Radmoru
umo˝liwiajà nam zdobywanie takich tytu∏ów jak Diamenty Forbs’a czy
Najbardziej Innowacyjnego Przedsi´biorstwa w Polsce. 

Ma∏gorzata Zeman
Dzia∏ Marketingu

Radmor
– innowacyjny diament

Diamenty Forbesa, 
luty 2013

Rzeczpospolita, 
24.10.2012
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W 28 numerze biuletyn „InfoRadmor” z 2012 roku mieli Paƒstwo
okazj´ przeczytaç relacj´ z operacji wstawienia nowo zakupionych
urzàdzeƒ linii do monta˝u SMD. By∏y to maszyny MY100Sxe10 
i MY100SXe14, szwedzkiej firmy MYDATA, pracujàce w linii, oraz
urzàdzenie M70 do uk∏adania elementów, produkcji polskiej firmy
Mechatronika, oraz piec ASCON do lutowania w parach nasyconych.

Po ponad rocznym ich u˝ytkowaniu  mo˝emy Êmia∏o powiedzieç, ˝e
dokonaliÊmy dobrego wyboru. Praca na tych urzàdzeniach to przyjem-
noÊç a zakup dodatkowego oprogramowania zdecydowanie u∏atwia
prac´, szczególnie w momencie przygotowania do monta˝u nowych
projektów naszych konstruktorów lub zleceniodawców zewn´trznych.
W celu realizacji danego projektu, tzn. u∏o˝enia elementów SMD na
p∏ytce PCB, maszyna musi wiedzieç jaki element b´dzie pobierany,
skàd go wziàç i gdzie po∏o˝yç. Program MyCenter pozwala nam te
wszystkie dane usystematyzowaç i szybko nauczyç maszyn´ nowej
obudowy. A tych nowych obudów jest w projektach od kilkunastu do
nawet kilkudziesi´ciu, szczególnie w przypadku zleceƒ zewn´trznych.
Program umo˝liwia te˝ wizualizacj´ p∏ytki, co pomaga wyeliminowaç
b∏´dy na etapie programowania i w∏aÊciwie dobraç obrót elementów,

co jest szczególnie wa˝ne w przypadku elementów o symetrycznej
obudowie. Zdarza si´, ˝e kierunek obrotu elementów w naszym pro-
gramie jest inny ni˝ w programach konstruktorów. Czasami trzeba si´
dobrze nagimnastykowaç, ˝eby z danych dostarczonych przez zlece-
niodawc´ przygotowaç program na maszyn´ tak, aby u∏o˝one elemen-
ty by∏y zgodne z jego oczekiwaniem i z rysunkiem, który dostarczy∏.
Ale to jest w tej pracy najciekawsze. Nowe projekty, nowe obudowy,
nowe wyzwania. Efektem naszych dzia∏aƒ, poczàwszy od opracowa-
nie programu poprzez wykonanie dokumentacji, jest cicha i sprawna
praca maszyny. MyPlan natomiast jest niezb´dny w momencie „uzbra-
jania maszyny” tj. w chwili gdy przygotowujemy maszyn´ do uk∏ada-
nia nowej p∏ytki. To oprogramowanie proponuje nam w jaki sposób
uzbroiç maszyn´, by zadanie by∏o wykonane nie tylko dobrze ale 
i szybko. 

Nowe maszyny uk∏adajà elementy bardzo szybko. Szczególnie ko-
rzystne okaza∏o si´ ustawienie maszyn w linii – pr´dkoÊç uk∏adania
jest prawie trzykrotnie wi´ksza w stosunku do poprzednio u˝ywanego
wyposa˝enia. Kilkadziesiàt tysi´cy elementów na godzin´ (dane kata-
logowe podawane przez producenta) mo˝na uzyskaç tylko w momen-
cie bardzo g´sto u∏o˝onych elementów i o ma∏o zró˝nicowanych obu-
dowach. Realizowane przez nas projekty zawierajà elementy o bardzo
ró˝norodnych obudowach, a pr´dkoÊç uk∏adania nie jest u nas priory-
tetem. Nad szybkoÊç pracy urzàdzeƒ przedk∏adamy ich du˝à precyzj´
i powtarzalnoÊç uk∏adania elementów. Dodatkowà zaletà maszyn tego
typu jest fakt, ˝e gama uk∏adanych przez maszyn´ elementów, je˝eli
chodzi o rodzaje obudów, jest bardzo szeroka. Niewiele jest elementów,
które trzeba dok∏adaç r´cznie. Maszyna potrafi uk∏adaç nawet elemen-
ty POP (z ang. Package On Package) tj. u∏o˝one pi´trowo jeden element
w obudowie BGA na drugim. Na razie nie by∏o takiej koniecznoÊci, ale
jesteÊmy przygotowani do wykonywania p∏ytek z takimi elementami. 

Je˝eli chodzi o nowy piec ASCON to s∏u˝y on do przetapiania lutowia
na p∏ytkach PCB z na∏o˝onà pastà i elementami SMD. Przetapianie
lutowia polega na zanurzeniu zmontowanej p∏ytki w oparach nasyco-
nych specjalnego medium (galdenu). Piec okaza∏ si´ niezwykle u˝y-

Po modernizacji

Linia do monta˝u SMD, firmy MYDATA,
podczas umieszczania na hali produkcyjnej
i ju˝ w trakcie pracy
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teczny zw∏aszcza do przetapiania pasty bezo∏owiowej o bardzo ma∏ej
granulacji, stosowanej w przypadku drukowania p∏ytek PCB pod ele-
menty, które wymagajà niewielkiej iloÊci pasty i precyzyjnego jej
na∏o˝enia, g∏ównie pod elementy typu BGA. Znakomicie zast´puje do-

tychczas stosowane techniki lutowania rozp∏ywowego (w podczer-
wieni i konwekcyjne).

Zakup ma∏ego automatu monta˝owego M70 mia∏ na celu uelastycz-
nienie mocy produkcyjnych i umo˝liwienie wykonywania krótkich 
i Êrednich serii p∏ytek, szczególnie w sytuacji, gdy g∏ówna linia mon-
ta˝owa MYDATA obcià˝ona jest innymi zleceniami produkcyjnymi.
Urzàdzenie M70 polskiej firmy Mechatronika zastàpi∏o poprzednie
automaty M10 tej samej firmy, które pracowa∏y w Radmorze przez 20
lat. W stosunku do swoich starszych „braci” jest to jednak maszyna
zupe∏nie innej klasy u˝ytkowej. Pracuje wy∏àcznie w oparciu o bazo-
wanie optyczne, ma wi´kszà wydajnoÊç (do 2 tys. elementów na go-
dzin´) i umo˝liwia uk∏adanie niemal wszystkich typów elementów
SMD. Niezwykle przyjazne dla u˝ytkownika oprogramowanie pozwa-
la szybko i ∏atwo przygotowaç nowy projekt, tak˝e z wykorzystaniem
danych CAD. Ta inwestycja równie˝ znakomicie wkomponowa∏a si´ 
w filozofi´ i strategi´ produkcyjnà firmy – du˝y asortyment modu∏ów
i krótkie serie.

Dzi´ki nowym urzàdzeniom Radmor ma wi´ksze mo˝liwoÊci pro-
dukcji p∏ytek na potrzeby swoje oraz ca∏ej Grupy WB, do której nale˝à
firmy WB Electronics, Radmor, Arex, Flytronic i MindMade. Mo˝e te˝
Êwiadczyç szeroki zakres us∏ug monta˝owych wielu innym firmom.
Pozwala na to wydajnoÊç obecnie wykorzystywanej linii monta˝owej
oraz doÊwiadczenie pracujàcych w firmie specjalistów

Ewa Dàbrowska-Roczniak, Krzysztof Pawlak
Wydzia∏ Bloków
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Wizyjna kontrola poprawnoÊci montazu elementów na p∏ytce drukowanej

Kondensacyjny piec lutowniczy firmy ASCOM Automat monta˝owy M70, polskiej firmy MECHATRONIKA, 
przeznaczony jest do wykonywania krótkich serii p∏ytek drukowanych
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Historia naszego zak∏adu si´ga roku 1947, w którym to powsta∏ nasz
„protoplasta” – spó∏ka akcyjna Morska Obs∏uga Radiowa Statków
zwana w skrócie MORS. Pod nazwà RADMOR znani jesteÊmy od
roku 1971, najpierw jako Zak∏ady Radiowe RADMOR, a od 2004
jako RADMOR Spó∏ka Akcyjna. 65 lat dla cz´Êci z pracowników
min´∏o jak mgnienie oka, dla innych, tych m∏odszych, to niewyobra-
˝alny szmat czasu. Ró˝ne sà perspektywy, z których patrzymy na
Radmor, ale dla wszystkich nas na co dzieƒ to po prostu NASZA
FIRMA.

Ka˝de urodziny, równie˝ te firmowe, sà doskona∏à okazjà do spotka-
nia si´ pracowników poza murami zak∏adu. Tak by∏o 7 wrzeÊnia 2012
roku gdy bawiliÊmy si´ na integracyjnej imprezie w sopockiej resta-
uracji „Godding”, znajdujàcej si´ w leÊnej otulinie miasta. Imprez´
rozpocz´∏o oficjalne wystàpienie prezesa Andrzeja Synowieckiego,
który powita∏ wszystkich goÊci oraz przybli˝y∏ za∏o˝enia strategii

firmy na najbli˝sze lata. Przy tej okazji dziewi´ciu osobom z ró˝nych
wydzia∏ów wr´czono z∏ote odznaki „Zas∏u˝ony pracownik Radmoru”.
Podczas tej cz´Êci spotkania swojà premier´ mia∏a te˝ ksià˝ka „O syg-
na∏ach bez ca∏ek” napisana przez pana Czes∏awa Fràca, d∏ugoletniego
pracownika Radmoru, w której podjà∏ si´ wyjaÊnienia w przyst´pny
sposób teorii sygna∏ów cyfrowych.

Po cz´Êci oficjalnej rozpocz´∏a si´ cz´Êç rozrywkowa – ch´tni mogli
pochwaliç si´ swoim talentem muzycznym podczas konkursu „Szansa
na sukces” lub wykazaç si´ znajomoÊcià utworów muzycznych pod-
czas zawodów „Jaka to piosenka”. Si∏y nadwàtlone zabawami i taƒca-
mi mo˝na by∏o zregenerowaç dzi´ki dobrze zaopatrzonemu bufetowi,
serwujàcemu zimne i goràce przekàski oraz s∏odkoÊci i napoje. Pogo-
da dopisa∏a, wi´c zabawa trwa∏a do póênych godzin wieczornych. Pra-
cownicy Radmoru po raz kolejny Êwietnie bawili si´ w gronie kole˝a-
nek i kolegów z firmy.

Anna Zbucka
Dzia∏ Marketingu

JubileuszRadmoru
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■ B´dzin, TELMI, tel.: (32) 261-24-09
■ Bia∏a Podlaska, WARIS-RADIOKOM, tel.: 604-906-178
■ Bielsko Bia∏a, HALO-RADIO-SERWIS, tel.: 603-98-03-47 
■ Bydgoszcz, KWANT, tel.: 509-63-34-42
■ Cz´stochowa, SINAD, tel.: 601-43-19-31 
■ Deszczno, ALCOM, tel.: (95) 751-32-11
■ Dobczyce, ERDEX, tel.: (12) 636-97-90 
■ Gdynia, RADKOM, tel.: (58) 699-66-93 
● Gdynia, SERWIS FABRYCZNY tel.: (58) 699-66-40
■ Inowroc∏aw, RADIOKOMUNIKACJA SERWIS, tel.: (52) 355-45-81
■ Kielce, MZK, tel.: (41) 345-24-21 w.295
■ Koszalin, ERTEL, tel.: (94) 341-65-96 
■ Kraków, ZUEiK, tel.: (12) 266-39-39 
■ Kramsk, POLRADKOM, tel.: (63) 246-72-22 
■ Krotoszyn, RADIO-SERWIS, tel.: (62) 725-36-13 
■ Lubin, INOVA, tel.: (76) 746-41-46 
■ Lublin, AZEP, tel.: (81) 748-19-89
■ Lublin, COM RADIO, tel.: (81) 743-83-83 
■ Lublin, RADTEL, tel.: (81) 743-40-50 
■ ¸aƒcut, NAPRAWA RADIOTELEFONÓW, tel.: (17) 225-43-72 
■ ¸ódê, JAL RADIO, tel.: (42) 676-29-22 
■ Mielec, ZEN, tel.: 506-470-350

■ Naterki, NAPRAWA ELEKTR. POJAZDOWEJ, tel.: 503-00-42-12
■ Olsztyn, PROFKOM, tel.: (89) 527-22-78
■ Olsztyn, RADKOM SERWIS, tel.: (89) 535-13-80
■ Poznaƒ, FOKS, tel.: (61) 847-29-80 
■ Poznaƒ, RADIOSERWIS, tel.: (61) 820-57-91 
■ Poznaƒ, RTF- SERWIS, tel.: (61) 820-93-27
■ Poznaƒ, ZAK¸AD ELEKTRONICZNY, tel.: (61) 661-53-94 
■ Prudnik, TELE AB ELECTRONICS, tel.: 606-80-45-39 
■ Radom, AZSTUDIO.COM.PL, tel.: (48) 344-12-38 
■ Radom, ELNEX, tel.: (48) 367-13-13
■ Rzeszów, ELDRO, tel.: (17) 854-07-59
■ S∏upsk, BRYGADIER, tel.: (59) 844-47-34 
■ Stargard Szczeciƒski, KUBA TRONIC, tel.: (91) 578-47-60 
■ Tomaszów Maz., PANEL, tel.: (44) 724-66-56 
■ Toruƒ, RADIOKOMUNIKACJA, tel.: (56) 621-94-49 
■ Tychy, MONRAD, tel.: (32) 326-43-57
■ Warszawa, DALES, tel.: (22) 643-96-81
■ Warszawa, KWANTOR SYSTEMY, tel.: (22) 424-09-66
■ Warszawa, PERFECT, tel.: (22) 629-74-19
■ W∏oc∏awek, RADIOKOMUNIKACJA, tel.: (54) 413-32-32 
■ Wroc∏aw, MEGAHERC, tel.: 601-15-67-21
■ Wroc∏aw, N.S.E., tel.: 601-72-20-79

RADMOR S.A.

ul. Hutnicza 3, 81-212 Gdynia

tel.: 58/69.96.999 – centrala

fax: 58/69.96.992 – kancelaria

Bezp∏atne wydawnictwo 

„INFO-RADMOR” 

ukazuje si´ 2 razy do roku. 

Redakcja Info-Radmor:

tel.: 58/69.96.651 - Ma∏gorzata Zeman     

fax: 58/69.96.992

e-mail: targi@radmor.com.pl

Przedstawiciele handlowi i autoryzowane serwisy RADMOR S.A.


