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Na okładce: Na pokazach interoperacyjności waveformu ESSOR HDR gościliśmy specjalistów z W,Brytanii, Niemiec, Norwegii, Holandii, Turcji oraz przedstawicieli
NATO, agencji OCCAR-EA i krajów uczestniczących w programie COALWNW t

Z  O S T A T N I E J  C H W I L I

Rad mor zło żył ofer tę z in fra struk tu rą fir my Damm oraz ter mi -
na la mi Air bus. Po przej ściu wszyst kich eta pów po stę po wa nia
wy gra li śmy prze targ i ma my moż li wość wdro że nia na stęp ne go
cy fro we go sys te mu łącz no ści ra dio wej. Pro jekt wdro że nia do ty -
czy pię ciu lo ka li za cji, w któ rych PGNiG po sia da od dzia ły: 
Elek tro cie płow nię Że rań, Elek tro cie płow nię Sie kier ki, Elek tro -
cie płow nię Prusz ków, Cie płow nię Ka wę czyn oraz Cie płow nię
Wo la. Wszyst kie te za kła dy bę dą po łą czo ne cy fro wym sys te -
mem łącz no ści TETRA wdro żo nym przez na szych spe cja li stów.
To ko lej ny suk ces fir my w po zy ska niu stra te gicz nych klien tów
i do wód na to, że Rad mor jest zna czą cym gra czem na ryn ku no -
wo cze snych sys te mów ko mu ni ka cji ra dio wej. 

Jo wi ta Go tów ko
Me ne dżer ds. Klien tów Pro fe sjo nal nych

TETRA dla ciepłownictwa

W połowie marca został rozstrzygnięty przetarg na „Dostawę i wdrożenie systemu łączności rankingowej w standardzie TETRA
dla zabezpieczenia potrzeb łączności bezprzewodowej PGNiG Termika S.A.” 

P G N i G  T E R M I K A
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Bezpłatne wydawnictwo InfoRadmor ukazuje się 2 razy w roku.
Wszystkie dotychczasowe numery można znaleźć na naszej stronie internetowej:
www.radmor.com.pl/pol/Biuletyn-informacyjny
Redakcja: Małgorzata Zeman; 58/69 96 651; malgorzata.zeman@radmor.com.pl
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A K T U A L N O Ś C I

20 lat te mu Rad mor roz po czął współ pra cę z fran cu ską fir mą
THOMSON CSF, kon cer nem zna nym w Pol sce od bar dzo wie lu
lat i ma ją cym dłu go let nie tra dy cje ko ope ra cji z pol ski mi fir ma -
mi. Na li cen cji Thom so na pro du ko wa no w Pol sce ma gne to fo ny,
te le wi zo ry, ki ne sko py oraz pół prze wod ni ki. W la tach dzie więć -
dzie sią tych ubie głe go wie ku roz po czę to rów nież współ pra cę
w dzie dzi nie sprzę tu dla woj ska np. przy pro duk cji sys te mu iden -
ty fi ku ją ce go „swój -ob cy”. Rad mor i Thom son CSF na wią za ły
kon tak ty w ro ku 1994, gdy Mi ni ster stwo Obro ny Na ro do wej
ogło si ło kon kurs na do sta wy tak tycz nych środ ków łącz no ści dla
pol skiej ar mii. Obie fir my po sta no wi ły ra zem sta nąć do te go
prze tar gu. Kon kurs zo stał roz strzy gnię ty w li sto pa dzie 1996 ro -
ku, a zwy cię ska oka za ła się ofer ta przed sta wio na wspól nie przez
Za kła dy Ra dio we RADMOR S.A. i fran cu ską fir mę THOMSON
CSF.

Od tam te go cza su mi nę ło już nie mal 20 lat, a fir my w dal -
szym cią gu współ pra cu ją ze so bą przy pro duk cji ko lej nych ge -
ne ra cji ra dio sta cji tak tycz nych. W tym cza sie Za kła dy Ra dio we

RADMOR zmie ni ły się w spół kę RADMOR S. A., na le żą cą obec -
nie do Gru py WB, a THOMSON CSF zo stał prze kształ co ny w kon -
cern THALES. Współ pra ca po zo sta je jed nak nie zmien na. Od 20
lat do star cza my Si łom Zbroj nym RP ra dio sta cje ple ca ko we
i prze woź ne pro du ko wa ne w Rad mo rze na fran cu skiej li cen cji.

Przed sta wi cie le oby dwu firm pod czas uro czy sto ści ogło si li
wpro wa dze nie firm we aru Geo mux, naj now szej wer sji sie cio we -
go „wa ve for mu” dla ra dio sta cji PR4G. Ce lem je go im ple men ta -
cji jest dal sze wspar cie pro ce su cy fry za cji Woj ska Pol skie go
w dzie dzi nie C4ISR.

Rad mor oraz Tha les wspól nie uczest ni czą rów nież w pro gra -
mie ESSOR (Eu ro pe an Se cu re So ftwa re De fi ned Ra dio), gdzie
sze ściu eu ro pej skich do staw ców współ pra cu je na rzecz opra co -
wa nia eu ro pej skie go stan dar du dla plat form SDR oraz ko ali cyj -
ne go „wa ve for mu” sie cio we go o wy so kiej prze pływ no ści.
W 2015 ro ku, dzię ki wspól ne mu za an ga żo wa niu zrze szo nych
pod mio tów, w szcze gól no ści Tha les oraz Rad mor, uda ło się za -
koń czyć pierw szą fa zę te go pro jek tu.

Dwie dekady współpracy 

W dniu 11 mar ca 2016 ro ku w Am ba sa dzie Fran cji od by ła się uro czy stość z oka zji 20-le cia współ pra cy po mię dzy Rad mo rem
a fir mą Tha les. Przy oka zji tej rocz ni cy, przed sta wi cie le Mi ni ster stwa Obro ny Na ro do wej, Am ba sa dy Fran cji, Pol skiej Gru py
Zbro je nio wej oraz obu firm świę to wa li do star cze nie przez Rad mor dzie się cio ty sięcz nej ra dio sta cji PR4G do pol skich użyt kow -
ni ków.

W s p ó ł p r a c a  R a d m o r u  z  T h a l e s e m
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Podczas uroczystości wręczane były symboliczne 
10.000 egzemplarze radiostacji PR4G. 

W imieniu Wojska Polskiego odebrali je –
gen. bryg Krzysztof Żabicki z DG RSZ 

oraz płk Grzegorz Szmit 
ze Sztabu Generalnego

Andrzej Synowiecki, Prezes Radmoru Philippe Marguerie, Viceprezes firmy Thales

An drzej Sy no wiec ki, Pre zes Za rzą du Rad mo ru, w cza sie swo -
je go wy stą pie nia po wie dział: „Dwie de ka dy współ pra cy z fir mą
Tha les za owo co wa ły wie lo ma po zy tyw ny mi zmia na mi w na szej
fir mie. Mo że my ofe ro wać pol skiej ar mii naj no wo cze śniej szy
sprzęt, nie tyl ko wy pro du ko wa ny, ale rów nież udo sko na la ny
u nas w Pol sce. Współ pra ca dwu stron na z Tha les oraz ta pro -
wa dzo na w ra mach eu ro pej skie go pro jek tu ESSOR, wzbo ga ca ją
nas o wie dzę, umoż li wia ją cą opra co wa nie na ro do wej plat for my
łącz no ści speł nia ją cej po trze by Sił Zbroj nych RP. Mam na dzie -
ję, że ko lej ne la ta przy nio są obu na szym fir mom wie le ko rzy ści.” 

Małgorzata Zeman
Dział Marketingu



Roz wój tech no lo gii ra dio sta cji pro gra mo wal nej, ang. So ftwa re
De fi ned Ra dio (SDR), umoż li wił roz wią za nie pro ble mu in te ro -
pe ra cyj no ści urzą dzeń ra dio wych w in ny, bar dziej efek tyw ny spo -
sób. In te ro pe ra cyj ność urzą dzeń ra dio wych za pew nia na jest
po przez wy ko rzy sta nie wspól nej apli ka cji pro gra mo wej tzw. wa -
ve for mu, funk cjo nu ją ce go na róż nych na ro do wych plat for mach
SDR. Aby opra co wać ta ka wspól ną dla Eu ro py apli ka cję roz po -
czę to pra ce w ra mach pro gra mu ESSOR.

Idea pro gra mu ESSOR na ro dzi ła się w po ło wie 2006 ro ku. Ce -
lem stra te gicz nym by ło przy go to wa nie w Eu ro pie ba zy do roz -
wi ja nia i pro duk cji urzą dzeń ty pu So ftwa re De fi ned Ra dio (SDR)
tak, aby naj póź niej od 2015 ro ku moż na by ło roz po cząć prak tycz -
ne uży wa nie te go ty pu urzą dzeń w wa run kach po lo wych.
Do pew ne go stop nia mia ła to być od po wiedź Eu ro py na pro gram
ame ry kań ski JTRS (Jo int Tac ti cal Ra dio Sys tem), któ ry zo stał
roz po czę ty kil ka lat wcze śniej. W Eu ro pie brak by ło w tym cza -
sie sko or dy no wa nych dzia łań w tym ob sza rze roz wo ju łącz no -
ści woj sko wej. Po bli sko trzech la tach roz mów i ne go cja cji
pro gram ESSOR przy jął swój osta tecz ny kształt i pod ko -
niec 2008 ro ku pod pi sa no kon trakt na je go re ali za cję.

Na zwa ESSOR po cho dzi od pierw szych li ter słów Eu ro pe an
Se cu red SOftware de fi ned Ra dio. Naj waż niej sze ce chy cha rak -
te ry zu ją ce ten pro gram to: 
� kon cen tra cja na tech no lo gii SDR 
� ini cja ty wa eu ro pej ska zwięk sza ją ca know -how 
� bez pie czeń stwo trans mi sji, ja ko klu czo we za gad nie nie 

Pro gram ESSOR zo stał utwo rzo ny pod au spi cja mi Eu ro pej -
skiej Agen cji Obro ny (EDA) i sfi nan so wa ny przez rzą dy sze ściu
kra jów: Fin lan dii, Fran cji, Hisz pa nii, Pol ski, Szwe cji i Włoch.
Po stro nie rzą do wej za rzą dza nie re ali za cją Pro gra mu po wie rzo -
no or ga ni za cji OCCAR (Or ga ni sa tion Con jo in te de Co opéra tion
en ma tière d’ARmement). Z każ de go kra ju fi nan su ją ce go ten
pro gram wy bra no jed ną fir mę prze my sło wą do je go re ali za cji.
By ły to od po wied nio: Elek tro bit (obec nie Bit tium), THALES
Com mu ni ca tions & Se cu ri ty, In dra, RADMOR S. A., Sa ab AB 
i Se lex ES (obec nie Fin mec ca ni ca). Fir my te, na zwa ne na po trze -
by pro gra mu Na ro do wy mi Li de ra mi (Na tio nal Cham pions),
utwo rzy ły spół kę jo int ven tu re pod na zwą Al lian ce for ESSOR
(a4ES SOR S. A. S.) do za rzą dza nia re ali za cją pro gra mu po stro -
nie prze my sło wej. Kon trakt na re ali za cję pro gra mu zo stał pod -

Polska w gronie twórców
sukcesu programu ESSOR
Na współ cze snym po lu wal ki co raz więk sze zna cze nie ma ją dzia ła nia ko ali cyj ne, re ali zo wa ne przez pod od dzia ły po cho dzą ce
z róż nych kra jów. Za pew nie nie sku tecz ne go do wo dze nia w ta kiej sy tu acji uza leż nio ne jest od za pew nie nia in te ro pe ra cyj no ści
użyt ko wa ne go sprzę tu ra dio we go. Do tej po ry aby osią gnąć ten cel nie zbęd ne by ło wy ko rzy sty wa nie przez wszyst kich ko ali -
cjan tów ta kie go sa me go sprzę tu. To roz wią za nie jest nie zwy kle kosz tow ne, two rzy pro ble my in te gra cji z na ro do wą in fra struk -
tu rą państw uczest ni czą cych w dzia ła niach, utrud nia jąc rów nież trans mi sję in for ma cji nie jaw nych. 

K W I E C I E Ń  2 0 1 6
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pi sa ny 19 grud nia 2008 ro ku po mię dzy or ga ni za cją OCCAR
i spół ką a4ES SOR S. A. S.

Głów ne ocze ki wa ne wy ni ki pro gra mu zo sta ły okre ślo ne na -
stę pu ją co:
� SCA1 AoI (Area of In te rest): opra co wa nie, im ple men ta cja

i wa li da cja na 6 plat for mach na ro do wych Ar chi tek tu ry ESSOR
(ba zu ją cej na SCA 2.2.2 i ele men tach udo stęp nio nych na stro -
nach JTRS)

� HDR WF2 AoI: de fi ni cja, sy mu la cja, opra co wa nie, por to wa nie
i wa li da cja na sze ściu plat for mach na ro do wych wa ve for mu
HDR za pew nia ją ce go bez piecz ną trans mi sję da nych (se cu re
HDR wa ve form)

� Wa li da cja i we ry fi ka cja: prze pro wa dze nie la bo ra to ryj nych te -
stów in te ro pe ra cyj no ści sze ściu plat form na ro do wych z za -
por to wa nym wa ve for mem HDR

Realizacja programu
Or ga ni za cja prac zo sta ła po dzie lo na na Pra ce Wspól ne (Com -

mon Ac ti vi ties) i na Pra ce Nie wspól ne (Cri ti cal Non -Com mon Ac -
ti vi ties). Pra ce Wspól ne by ły re ali zo wa ne przez wszyst kie sześć
firm i obej mo wa ły przede wszyst kim stu dia in ży nier skie, opra -
co wa nie ar chi tek tu ry ESSOR SCA, de fi ni cję wa ve for mu HDR, sy -
mu la cje, te sty in te ro pe ra cyj no ści i za gad nie nia bez pie czeń stwa
trans mi sji da nych. Wszyst kie fir my i rzą dy fi nan su ją ce pro gram
są współ wła ści cie la mi praw in te lek tu al nych do pro duk tów wy -
two rzo nych w ra mach tych prac. 

Pra ce Nie wspól ne by ły re ali zo wa ne przez każ dą fir mę osob -
no i obej mo wa ły głów nie dzia ła nia zwią za ne z im ple men ta cją
ar chi tek tu ry ESSOR SCA i por tin giem wa ve for mu HDR na na ro -
do wych plat for mach SDR. Pra wa in te lek tu al ne do wy ni ków tych
prac nie są wła sno ścią wspól ną, lecz na le żą do po szcze gól nych
rzą dów i Na ro do wych Li de rów re ali zu ją cych te pra ce. Do re ali za -
cji Prac Nie wspól nych pro wa dzo nych przez stro nę pol ską wy ko -
rzy sta no Na ro do wą Plat for mę za wie ra ją cą im ple men ta cję Co re
Fra me’wor ka, zgod ną ze spe cy fi ka cją SCA 2.2.2, w peł ni bę dą cą
opra co wa niem fir my RADMOR S.A.

War tość kon trak tu głów ne go na re ali za cję Pro gra mu ESSOR
wy nio sła nie co po nad 106 mln eu ro.

Ob szar SCA
W ra mach Prac Wspól nych wy ko na nych w ob sza rze SCA prze -

ana li zo wa no 14 róż nych wa ve for mów na ro do wych i ko ali cyj nych
pra cu ją cych w pa smach HF/VHF/UHF. Ba zu jąc na tej ana li zie
i bio rąc pod uwa gę tak że wy ma ga nia rów no le gle pro jek to wa ne -
go wa ve for mu HDR, zde fi nio wa no pro gra mo we in ter fej sy (API),
ja kie win ny funk cjo no wać po mię dzy wspo mnia ny mi wa ve for -
ma mi a plat for mą SDR. Tym sa mym uzu peł nio no po wszech nie
do stęp ną spe cy fi ka cję SCA 2.2.2, wy two rzo ną w ra mach pro gra -
mu ame ry kań skie go JTRS, o de fi ni cję nie zbęd nych Ra dio De vi -
ces (RD), Ra dio Se rvi ces (RS) oraz Ra dio Se cu ri ty Se rvi ces (RSS).
Do dat ko wo sku pio no się tak że na roz sze rze niu Śro do wi ska Ope -
ra cyj ne go (OE – Ope ra ting Envi ron ment) o ob słu gę ta kich spe -
cy ficz nych kom po nen tów jak DSP czy FPGA.

Pod ko niec ro ku 2010 w ra mach Prac Nie wspól nych roz po czę -
to im ple men ta cję Ar chi tek tu ry ESSOR na plat for mach na ro do -
wych w zgo dzie z opra co wa ną i za twier dzo ną przez klien ta
spe cy fi ka cją. RADMOR S.A. z po wo dze niem za koń czył te dzia -
ła nia dys po nu jąc wła sną im ple men ta cją Co re Fra me work’a, wa -
li du jąc wy two rzo ne opro gra mo wa nie z wy ko rzy sta niem
uprzed nio zde fi nio wa ne go zbio ru te stów. Tym sa mym Plat for -
ma by ła go to wa na przy ję cie wa ve for mu HDR Ba se WF, opra co -
wy wa ne go w dru gim ob sza rze pro gra mu. 

Ana li za kom pa ty bil no ści wy two rzo nej w ra mach Prac Wspól -
nych spe cy fi ka cji Ar chi tek tu ry ESSOR ze wspo mnia nym wcze -
śniej opra co wa niem JTRS (SCA 2.2.2) wy ka za ła peł ną ich
zgod ność.

Ob szar HDR
Wraz z roz po czę ciem pro gra mu ESSOR ru szy ły wspól ne pra -

ce nad opra co wa niem wa ve for mu HDR re ali zu ją ce go funk cjo -
nal ność sa mo or ga ni zu ją cej się „wie lo ho po wej” sie ci ty pu
MANET3. 

Z e s t a w i e n i e  r o z w i n i ę c i a  w p r o w a d z a n e g o  p r z e z  A r c h i t e k t u r ę  E S S O R  
w  s t o s u n k u  d o  s p e c y f i k a c j i  J T R S

                       Funkcjonalne Elementy                                         Istniejące, opublikowane                                       Rozwinięcie Architektury 
                          Architektury ESSOR                                              dokumenty referencyjne                                                           ESSOR

                      Środowisko wykonawcze                                                  SCA 2.2.2 GPP                                                        Rozszerzenia dla:
                                                                                                                             (CF, OS)                                                                   DSP & FPGA 

                     Mechanizmy połączeniowe                                      SCA 2.2.2 CORBA on GPP                                               Rozszerzenia dla:
                                                                                                           JTRS MHAL on DSP / FPGA                                        CORBA dla DSP/FPGA
                                                                                                                                                                                                      MHAL dla DSP/FPGA

                            Radio Devices (RD)                                               Published JTRS RD APIs                        Rozszerzone: Audio, Serial, Ethernet, GNSS
                                                                                                                                                                                                      Opracowane: Discrete
                                                                                                              WINNF Transceiver APIs                                           Transceiver Extensions

                            Radio Services (RS)                                          Opublikowane  JTRS RS APIs                    Rozszerzone: Vocoder, Time Management
                                                                                                                                                                               Opracowane: Configuration, SNMP, Fault Mgt., 
                                                                                                                                                                                    HMI Service, Retransmission, IP Routing

                  Radio Security Services (RSS)                                   SCA Security Supplement                          Definicja  ESSOR Security Architecture 
                                                                                                              for Information Only (*)                                                        i RSS API

1 SCA – Software Communication Architecture
2 HDR WF – High Data Rate Waveform

3 MANET – Mobile At Hoc Network
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7W pierw szym kro ku zde fi nio wa no wy ma ga nia użyt kow ni ków
i pro wa dząc pra ce ba daw czo -roz wo jo we za czę to opra co wy wa -
nie spe cy fi ka cji sys te mu, w ra mach któ rej wy two rzo ne zo sta ły:
pro jekt sys te mo wy, do ku men ta cja bez pie czeń stwa oraz spe cy -
fi ka cje za rów no war stwy fi zycz nej (PHY) jak i szcze gól nie roz -
bu do wa nych warstw pro to ko lar nych (MAC, LLC, NET)
i za rzą dza ją cej (MGT). Dla po twier dze nia tez i za ło żeń przyj mo -
wa nych pod czas two rze nia spe cy fi ka cji, rów no le gle stwo rzo no
śro do wi sko sy mu la cyj ne o du żej wier no ści od twa rza nia rze czy -
wi stych wa run ków pra cy i funk cjo nal no ści warstw fi zycz nej oraz
pro to ko lar nych. W koń co wej fa zie opra co wy wa nia spe cy fi ka cji
roz po czę to pro ces wy two rze nia opro gra mo wa nia, po prze dzo ny
usta le niem wspól nych za sad wy twa rza nia ko du, co za pew nia ło
od po wied nią spój no ści i ja kość pro duk tów pro gra mo wych. War -
to wspo mnieć, iż ca łość przed się wzię cia re ali zo wa na by ła w zgo -
dzie ze stan dar dem MIL-STD-498, któ ry po rząd ko wał ca ły
pro ces wy twór czy do ku men ta cji i ko du. RADMOR S.A. był od -
po wie dzial ny m.in. za wy two rze nie warstw LLC i MGT. HDR Ba -
se WF jest zbio rem opro gra mo wa nia wy ko na ne go wspól nie
przez sześć nie za leż nych firm, któ re po łą czy ły swo je si ły w ce -
lu opra co wa nia i za pew nie nia por to wa nia te go opro gra mo wa -
nia na róż ne he te ro ge nicz ne plat for my na ro do we.

Kod po szcze gól nych warstw wa ve for mu ba zo we go (HDR Ba -
se WF) był te sto wa ny i wa li do wa ny z wy ko rzy sta niem śro do wi -
ska NTE4, któ re po zwa la ło na two rze nie, uru cha mia nie
i mo ni to ro wa nie wy ni ków po szcze gól nych przy pad ków te sto -
wych i, co waż niej sze, umoż li wia ło za pis sce na riu szy te sto wych
oraz ich ana li zę. Uży cie NTE zmniej sza ło ry zy ko nie po wo dze nia
dal szych prac zwią za nych z por tin giem wa ve for mu ba zo we go
na na ro do wych plat for mach.

Pod ko niec 2012 ro ku przy stą pio no do por tin gu HDR Ba se WF
na plat for mach SDR. Osta tecz nie w ra mach Prac Nie wspól nych
wa ve form zo stał za por to wa ny na pię ciu róż nych plat for mach
na ro do wych, na któ rych funk cjo no wa ła Ar chi tek tu ra ESSOR
(fiń ską, fran cu ską, wło ską, pol ską oraz hisz pań ską). Pierw szą
de mon stra cję ko mu ni ka cji punkt -punt wy ko na no je sie nią 2013
ro ku. Do osta tecz nych te stów sys te mo wych i funk cjo nal nych
wa ve for mu (HDR Tar get WF), za rów no na po zio mie prac na ro -
do wych jak i mię dzy na ro do wych, wy ko rzy sta no śro do wi sko wa -
li da cyj no -de mon stra cyj ne „Test Bed” po strze ga ją ce plat for my,
ja ko „czar ne skrzyn ki”, bez wie dzy o tym jak sys tem na nich dzia -
ła ją cy zo stał za im ple men to wa ny. RADMOR S.A. w ca łym pro -
gra mie od po wia dał za wy two rze nie wspo mnia ne go śro do wi ska
te sto we go (Test Bed) i od po wied nią je go do ku men ta cję, na pod -
sta wie któ rej każ da z uczest ni czą cych firm wy two rzy ła po dob -
ny sys tem te sto wy w sie dzi bie swo jej fir my na po trze by Prac
Nie wspól nych.

Wa li da cja i we ry fi ka cja
Po prze por to wa niu i zwa li do wa niu WF w ra mach Prac Nie -

wspól nych przy stą pio no do prze pro wa dze nia mię dzy na ro do -
wych te stów in te ro pe ra cyj nych. 

Te sty od by ły się w sie dzi bie RADMOR S.A. Run da pierw sza
od by ła się w dniach 26-28 ma ja br. z udzia łem plat form SDR
z trzech kra jów (Fin lan dia, Fran cja i Pol ska), na to miast run da
dru ga od by ła się mie siąc póź niej. 

Dru ga se ria te stów mia ła na ce lu peł ną we ry fi ka cję i wa li da -
cję in te ro pe ra cyj no ści trzech, a póź niej czte rech, na ro do wych
plat form SDR (Fran cja, Fin lan dia, Wło chy, Pol ska) z za por to wa -
nym wa ve for mem ESSOR HDR. Jej ce lem by ło spraw dze nie peł -
ne go za kre su funk cjo nal no ści wa ve for mu. Wszyst kie funk cje
wa ve for mu zo sta ły prze te sto wa ne przy włą czo nych me cha ni -
zmach bez pie czeń stwa da nych (COMSEC, TRANSEC i NETSEC). 

R A D I O S T A C J E  S D R

uu4 NTE – Native Test Enviroment

Platformy SDR podczas demonstracji interoperacyjności 

Fo
t.

 T
. G

il



K W I E C I E Ń  2 0 1 6

8

R A D I O S T A C J E  S D R

uu
Wszyst kie te sty za koń czy ły się po myśl nie. W wa run kach la -

bo ra to ryj nych zo sta ła za de mon stro wa na in te ro pe ra cyj ność 4
na ro do wych plat form SDR z za por to wa nym wa ve for mem
ESSOR HDR z peł ną, za pla no wa ną na po cząt ku pro gra mu, funk -
cjo nal no ścią. 

RADMOR S.A. był go spo da rzem te stów kwa li fi ka cyj nych, li -
de ru jąc wszyst kim pra com i za pew nia jąc nie zbęd ne wspar cie
w prze pro wa dze niu wszyst kich te stów. Na tu ral nym więc by ła
de cy zja o prze pro wa dze niu w sie dzi bie RADMOR S.A. tak że te -
stów koń co wych. Każ dą ofi cjal ną se sję te sto wą po prze dza ły kil -
ku ty go dnio we pra ce przy go to waw cze, w któ rych uczest ni czy li
spe cja li ści z każ dej z przy stę pu ją cych do te stów firm. Ze spo ły
tech nicz ne wy ka za ły się ogrom nym za an ga żo wa niem i wy ko -
na ły ol brzy mią pra cę, aby te sty, a tym sa mym ca ły pro gram, za -
koń czy ły się z suk ce sem. 

Czas re ali za cji Pro gra mu był za pla no wa ny na 4,5 ro ku. Nie -
ste ty czas ten mu siał ulec wy dłu że niu, głów nie ze wzglę du
na ba daw czo -roz wo jo wy cha rak ter Pro gra mu i ko niecz ność roz -
wią za nia sze re gu no wych, nie zna nych wcze śniej pro ble mów. 

Osta tecz nie dzia ła nia tech nicz ne w Pro gra mie za koń czy ły
się 30 czerw ca 2015. 

Pro gram za koń czył się peł nym suk ce sem. Zre ali zo wa ne zo -
sta ły wszyst kie po sta wio ne przed pro gra mem za da nia. Naj -
waż niej szym re zul ta tem jest po twier dze nie moż li wo ści
za pew nie nia in te ro pe ra cyj no ści róż nych plat form SDR (re ali -
zo wa nych przez róż nych pro du cen tów) z za por to wa nym
wspól nie zde fi nio wa nym wa we for mem. Zde fi nio wa na wspól -
nie ar chi tek tu ra ESSOR SCA uła twia i zna ko mi cie ob ni ża kosz -
ty zwią za ne z por to wa niem wa ve for mów.

Demonstracja wybranych wyników programu dla krajów
nATO i COAlWnW

W ostat nich dniach li sto pa da i na po cząt ku grud nia 2015 ro -
ku od by ły się w fir mie RADMOR S.A. trzy po ka zy in te ro pe ra cyj -
no ści wa ve for mu ESSOR HDR opra co wa ne go w ra mach
za koń czo nej w czerw cu 2015 pierw szej fa zy pro gra mu ESSOR,
w któ rej RADMOR brał czyn ny udział, ja ko jed na z sze ściu re ali -
zu ją cych go firm.

Po ka zy prze zna czo ne by ły dla rzą dów i firm prze my sło wych
z kra jów pak tu NATO oraz pro gra mu COALWNW. Wzię li w niej
udział przed sta wi cie le z Wiel kiej Bry ta nii, Nie miec, Nor we gii,
Ho lan dii i Tur cji, przed sta wi cie le NATO (NHO C3 Staff oraz NCIA),
przed sta wi cie le agen cji OCCAR-EA oraz kra jów COALWNW: Sta -
nów Zjed no czo nych, Nie miec, Wiel kiej Bry ta nii, Au stra lii i Ka na -
dy, a tak że re pre zen tan ci firm re ali zu ją cych pro gram ESSOR
z Fin lan dii, Fran cji, Włoch, Hisz pa nii, Szwe cji i Pol ski. 

In te ro pe ra cyj ność wa ve for mu zo sta ła za pre zen to wa na w sce -
na riu szach wy ko rzy stu ją cych 6 wę złów ra dio wych, któ ry mi by -
ły he te ro ge nicz ne plat for my SDR z 4 róż nych firm (Tha les, Se lex
ES (obec nie Fin me ca ni ca), Bit tium i RADMOR). Ilość za de mon -
stro wa nych sce na riu szy by ła ogra ni czo na ra ma mi cza so wy mi
de mon stra cji. Po za in te ro pe ra cyj no ścią wa ve for mu po ka za no
rów nież je go naj waż niej sze funk cjo nal no ści:
� MANET (sieć sa mo or ga ni zu ją ca się)
� Syn chro ni za cja – wszyst kie wę zły z lub bez GNSS/sieć mie -

sza na
� Dy na micz ny przy dział za so bów i ada pta cja do wy ma gań ru -

chu
� Peł ne za bez pie cze nie trans mi sji da nych (TRANSEC, NETSEC,

COMSEC) z se pa ra cją na stro nę czer wo ną i czar ną

� Wspar cie trans mi sji da nych na ro do wych w sie ciach ko ali cyj -
nych po przez ko do wa nie „end -to -end”

� Wbu do wa ny me cha nizm OTAR/D/Z umoż li wia ją cy zdal ne
wy łą cze nie (eli mi na cję) wę zła

� Trans mi sja Uni cast, Mul ti cast i Bro ad cast z QoS
� Trans mi sja Vi deo w cza sie rze czy wi stym
� Kon fe ren cja VoIP (punkt -punkt oraz punkt -wie lo punkt) obej -

mu ją ca za bez pie czo ną trans mi sję gło su zgod nie z pro to ko -
łem SCIP (STANAG 5068, im ple men ta cja wy pra co wa na
i wy two rzo na w RADMOR S. A.)

Prze pro wa dzo ne po ka zy za pre zen to wa ły przed sta wi cie lom
kra jów NATO i pro gra mu COALWNW:
� moż li wo ści uzy ska nia in te ro pe ra cyj no ści róż nych ra dio sta cji,

róż nych pro du cen tów, wy two rzo nych w opar ciu o tech no lo gię
SDR, wy ko rzy stu ją cych ten sam wspól nie wy pra co wa ny wa -
ve form

� przy dat ność me to do lo gii za sto so wa nej w pro gra mie ESSOR
dla za pew nia nia por to wal no ści wa ve for mu

� wy so ką kla sę wa ve for mu ESSOR HDR po twier dzo ną przez
osią ga ne pa ra me try pod czas je go dzia ła nia ja ko sie cio we go
me dium sze ro ko pa smo we go.

War to pod kre ślić, że po raz pierw szy w ska li świa to wej uda -
ło się si ła mi kil ku firm opra co wać nie zwy kle wy daj ny wa ve -
form sze ro ko pa smo wy i udo wod nić je go in te ro pe ra cyj ność
z wy ko rzy sta niem kil ku he te ro ge nicz nych plat form, wy two -
rzo nych przez pro du cen tów z róż nych kra jów. 

Po ka zy moż li wo ści i in te ro pe ra cyj no ści wa ve for mu ESSOR
HDR w Gdy ni są zna czą cym suk ce sem pro gra mu ESSOR i udo -
wod ni ły, że ESSOR HDR świet nie spraw dzi się ja ko wa ve form
ko ali cyj ny po sa do wio ny na róż nych plat for mach sprzę to wych
róż nych pro du cen tów. 

Suk ces pro gra mu ESSOR jest rów nież suk ce sem Pol ski. Po raz
pierw szy nasz kraj wziął udział w opra co wa niu jed nej z naj no -
wo cze śniej szych tech no lo gii elek tro nicz nych na świe cie. Dzię ki
pra cy pol skich in ży nie rów, w tym in for ma ty ków, Pol ska jest
współ wła ści cie lem opra co wa nych tech no lo gii.

Korzyści z udziału w programie
Ko rzy ści z udzia łu w mię dzy na ro do wym pro gra mie ESSOR są

wie lo ra kie i wie lo płasz czy zno we.
Naj waż niej szym z punk tu wi dze nia Pol ski jest za gwa ran to -

wa nie praw do bez płat ne go wy ko rzy sta nia wszyst kich wy ni ków
Pro gra mu, przy czym koszt uzy ska nia do stę pu do wszyst kich
wy ni ków Pro gra mu jest znacz nie mniej szy niż gdy by śmy, ja ko
kraj, mu sie li wy pra co wy wać je sa mo dziel nie. Ozna cza to moż li -
wość opra co wa nia, pro duk cji oraz eks plo ata cji no wo cze snych
sys te mów ra dio ko mu ni ka cyj nych, w któ rych zo sta ną wy ko rzy -
sta ne wy ni ki pro gra mu ESSOR. Wy ko rzy sta nie wy ni ków pro gra -
mu ESSOR w na ro do wym sys te mie łącz no ści bez prze wo do wej,
a zwłasz cza wa ve for mu HDR ESSOR, po zwo li rów nież na wy ko -
rzy sta nie te go sa me go sys te mu ra dio ko mu ni ka cyj ne go w dzia -
ła niach ko ali cyj nych, za pew nia jąc in te ro pe ra cyj ność z in ny mi
jed nost ka mi po słu gu ją cy mi się urzą dze nia mi z za im ple men to -
wa nym wa ve for mem HDR ESSOR.

Ak tyw ny udział w re ali za cji pro gra mu przez pol skich przed -
sta wi cie li prze my słu po zwo lił na po zy ska nie wie dzy i know -how
za rów no w za kre sie ar chi tek tu ry plat form pro gra mo wal nych
(SDR), jak rów nież me to dyk opra co wa nia i por to wa nia na plat -
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for my za awan so wa nych, sie cio wych wa ve for mów o du żej prze -
pływ no ści. Ta kom plek so wa wie dza po zwa la na opra co wa nie
bez prze wo do we go tak tycz ne go sys te mu łącz no ści o du żej prze -
pływ no ści wy łącz nie si ła mi pod mio tów kra jo wych, prze my słu
i uczel ni wyż szych, za pew nia jąc obec ność w kra ju ca łej do ku -
men ta cji łącz nie z ko da mi źró dło wy mi. Umoż li wi to uzy ska nie
cer ty fi ka tów bez pie czeń stwa ca łe go sys te mu i za pew ni cał ko -
wi te pa no wa nie nad je go su we ren no ścią. Do stęp do peł nej do -
ku men ta cji za pew ni rów nież moż li wo ści mo der ni za cji
i roz bu do wy sys te mu w przy szło ści.

Nie ba ga tel ną ko rzy ścią jest rów nież stro na eko no micz na
zwią za na z opra co wa niem, pro duk cją oraz ser wi so wa niem sys -
te mu opra co wa ne go w kra ju. Po sia da nie wła sne go no wo cze -
sne go sys te mu łącz no ści bez prze wo do wej zwięk sza
atrak cyj ność eks por tu na szych sys te mów uzbro je nia, po przez
wy po sa że nie ich w ta ki sys tem.

Oprócz wy żej wy mie nio nych ko rzy ści bez po śred nich udział
w te go ty pu pro gra mie do star cza sze re gu ko rzy ści po śred nich,
za rów no dla przed sta wi cie li rzą do wych, jak i dla prze my słu.
Z naj waż niej szych moż na wy mie nić tu ko rzy ści pły ną ce z udo -
stęp nie nia i wy mia ny in for ma cji w za kre sie roz wią zań tech no -

lo gii SDR, sie cio wych wa ve for mów ty pu MANET o du żej prze -
pływ no ści da nych, sys te mów za rzą dza nia sie cia mi oraz no wo -
cze snych me tod pro jek to wa nia i za rzą dza nia pro jek ta mi
roz wo jo wy mi.

Dla prze my słu jest to rów nież moż li wość na wią za nia wię zi ko -
ope ra cyj nych i za po zna nia się z in ny mi me to da mi pra cy. Naj waż -
niej szym bo nu sem jest jed nak wie dza, umoż li wia ją ca
opra co wa nie na ro do wych plat form i wa ve for mów o róż nych
wła sno ściach, speł nia ją cych po trze by Sił Zbroj nych RP. 

Udział w pro gra mie przed sta wi cie li pol skich uczel ni wyż szych
stwo rzył moż li wo ści ukie run ko wa nia ba dań na no we ob sza ry,
któ re znaj dą za sto so wa nie w pro jek to wa nych sys te mach i ich
dal szym roz wo ju. Naj lep szym przy kła dem są pra ce nad ewo lu -
cją sys te mów SDR do ra dia co gni tyw ne go, w któ rym ra dio sta -
cje au to ma tycz nie do ko nu ją zmian w trans mi sji, w ce lu
opty mal ne go wy ko rzy sta nia po sia da nych za so bów
przy uwzględ nie niu uwa run ko wań oto cze nia.

To masz Gil
Biu ro Pro jek tów Biz ne so wych

Gra cjan Ja ku bow ski
Biu ro Rozwoju

Demonstracja jednej z funkcji waveformu
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Od dział EDF w Ryb ni ku zo stał wy po sa żo ny w sys tem skła da ją -
cy się z:
� in fra struk tu ry ra dio wej TETRA, za pew nia ją cej łącz ność na -

ziem ną i pod ziem ną,
� sys te mu lo ka li za cji użyt kow ni ków: we wnątrz bu dyn ko we go,

na ziem ne go oraz pod ziem ne go,
� sys te mu dys po zy tor skie go, w skład któ re go wcho dzi 16 sta -

no wisk dys po zy tor skich,
� ra dio te le fo nów fir my Air bus – do ręcz nych (w wy ko na niu

iskro bez piecz nym oraz zwy kłym), prze woź nych oraz sta cjo -
nar nych – wy po sa żo nych w do dat ko we ak ce so ria au dio.

Za in sta lo wa ne sys te my i urzą dze nia za pew nia ją łącz ność
w ca łej elek trow ni w pro mie niu 4 ki lo me trów. Aby za pew nić nie -
za wod ność dzia ła nia za sto so wa no sta cje ba zo we fir my DAMM,
pra cu ją ce w try bie re dun dant nym. Dzię ki te mu w ra zie awa rii
jed nej ze sta cji łącz ność za pew nia dru ga, a w przy pad ku awa rii
za si la nia uru cha mia ne jest nie za leż ne za si la nie awa ryj ne obu
sta cji. Du żym wy zwa niem by ło za pew nie nie łącz no ści w tu ne -
lach, gdzie nie ma za się gu sy gna łu ra dio we go po cho dzą ce go
z za in sta lo wa nych an ten. W tym ce lu za sto so wa no roz wią za nie
wy ko rzy stu ją ce wzmac nia cze sy gna łu (tzw. re pe ater) oraz ka -
bel pro mie niu ją cy. Dzię ki te mu za pew nio na zo sta ła za rów no
łącz ność ra dio wa jak i moż li wość lo ka li za cji użyt kow ni ków we
wszyst kich wy ma ga nych miej scach. Co wię cej, sys tem za si la nia
awa ryj ne go po zwa la na po nad czte ro go dzin ną pra cę ca łe go sys -
te mu w przy pad ku za ni ku za si la nia głów ne go.

Pra cow ni cy elek trow ni zo sta li wy po sa że ni w po nad 150 ra dio -
te le fo nów do ręcz nych fir my Air bus z se rii THR9, po zwa la ją cych
na pra cę rów nież w strefach za gro że nia wy bu chem. Ter mi na le
te zo sta ły do dat ko wo wy po sa żo ne w ak ce so ria au dio, uła twia -
ją ce ob słu gę, oraz ele men ty in te gru ją ce sys tem ra dio wy z sys -
te mem lo ka li za cji użyt kow ni ków. Za in sta lo wa ne zo sta ły
rów nież ra dio te le fo ny sta cjo nar ne a sa mo cho dy, m.in. fir mo wej
stra ży po żar nej oraz ochro ny, zo sta ły wy po sa żo ne w ra dio te le -
fo ny prze woź ne.

Jed nym z istot nych ele men tów za in sta lo wa ne go sys te mu jest
in fra struk tu ra umoż li wia ją ca lo ka li za cję użyt kow ni ków nie tyl -
ko na po wierzch ni – gdzie jest za sięg GPS – ale rów nież w tu ne -
lach oraz bu dyn kach, gdzie wy ko rzy sta nie sys te mu GPS nie jest
moż li we. Za pew nie nie mo ni to ro wa nia lo ka li za cji użyt kow ni ków
we wszyst kich ocze ki wa nych miej scach wy ma ga ło in sta la cji kil -
ku set znacz ni ków lo ka li za cji oraz wy po sa że nie wszyst kich ra -

Rozwiązania dla energetyki

Elek trow nia w Ryb ni ku, wcho dzą ca w skład gru py EDF Pol ska S. A., to naj więk szy te go ty pu obiekt na Gór nym Ślą sku i je den
z naj więk szych w Pol sce. Elek trow nia jest za kła dem utrzy mu ją cym sta łą wy so ką dys po zy cyj ność wy twa rza nia, a pro ces pro -
duk cyj ny jest skom pli ko wa ny i obar czo ny wie lo ma ry zy ka mi. Wią żą się z tym bar dzo wy so kie wy ma ga nia sta wia ne przez gru -
pę EDF na wszyst kie sys te my dzia ła ją ce na tym obiek cie, w tym tak że na środ ki łącz no ści. Ogło szo ny przez EDF prze targ
na do sta wę cy fro we go sys te mu łącz no ści dla od dzia łu w Ryb ni ku sta wiał przed ofe ren ta mi bar dzo wy so kie wy ma ga nia wła -
śnie co do bez pie czeń stwa i nie za wod no ści. RADMOR speł nił je wszyst kie i wy grał prze targ na do sta wę cy fro we go sprzę tu
łącz no ści (pi sa li śmy o tym fak cie w biu le ty nie fir mowm „InfoRadmor” nr 1/2015). Już w li sto pa dzie 2015 ro ku, po za le d wie 10
mie sią cach od da ty pod pi sa nia umo wy, za koń czo no wdra ża nie ra dio we go sys te mu łącz no ści cy fro wej TETRA. 
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T E T R A  d l a  E D F  w  R y b n i k u

Instalacja jednej ze stacji
bazowych firmy DAMM
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dio te le fo nów do ręcz nych w urzą dze nia po zwa la ją ce na in te gra -
cję sys te mu lo ka li za cji we wnątrz bu dyn ko wej z sys te mem ra dio -
wym. Du żym wy zwa niem by ło za pew nie nie mo ni to ro wa nia
użyt kow ni ków w lo ka li za cjach okre ślo nych ja ko stre fy za gro że -
nia wy bu chem, gdzie wy ma ga ne by ło za sto so wa nie iskro bez -
piecz nych urzą dzeń cer ty fi ko wa nych na zgod ność z dy rek ty wą
Unii Eu ro pej skiej ATEX. Ko lej nym trud nym za da niem by ło ta kie
roz miesz cze nia wszyst kich znacz ni ków lo ka li za cji, aby za pew -
nić nie tyl ko za sięg ale rów nież wza jem ne nie za kłó ca nie się tych
urzą dzeń. 

Ostat nim z wdro żo nych ele men tów sys te mu był sys tem dys -
po zy tor ski po zwa la ją cy na jed no cze sną ob słu gę 16 sta no wisk
dys po zy tor skich. Skła da ją się na nie go:
� ser we ry apli ka cji dys po zy tor skiej,
� re je stra to ry da nych prze sy ła nych w ca łym sys te mie,
� ser wer te le ko mu ni ka cyj ny po zwa la ją cy na in te gra cję sys te mu

TETRA z sys te mem te le ko mu ni ka cyj nym elek trow ni oraz sys -
te mem GSM,

� apli ka cja dys po zy tor ska re ali zu ją ca wszyst kie wy ma ga ne
funk cje dys po zy tor skie,

� sys tem bez pie czeń stwa w skład któ re go wcho dzą urzą dze -
nia ty pu fi re wall oraz sys tem ko pii bez pie czeń stwa.

Pod sta wo wym i naj istot niej szym wy ma ga niem dla sys te mu
dys po zy tor skie go by ło zwięk sze nie bez pie czeń stwa pra cow ni -
ków oraz wspar cie służb ra tow ni czych w mo men cie za ist nie nia
sy tu acji za gra ża ją cej ży ciu pra cow ni ków. W tym ce lu wdro żo na
apli ka cja dys po zy tor ska za pew nia na stę pu ją ce funk cje:
� łącz ność gło so wą z wszyst ki mi użyt kow ni ka mi ra dio te le fo -

nów, dys po zy to ra mi oraz z użyt kow ni ka mi te le fo nów sta cjo -
nar nych i ko mór ko wych,

� prze sy ła nie wia do mo ści tek sto wych, sta tu sów oraz alar mów,
� prze kie ro wa nie i ze sta wia nie po łą czeń po mię dzy użyt kow ni -

ka mi ra dio te le fo nów, użyt kow ni ka mi te le fo nów sta cjo nar -
nych oraz ko mór ko wych,
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Instalacja wzmacniacza sygnału oraz zasilania awaryjnego 
w jednym z tuneli

Terminal przewoźny Airbus TMR880i w wozie straży pożarnej
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� two rze nie i ob słu gę dy na micz nych grup roz mow nych,
� de fi nio wa nie tras ob cho dów po szcze gól nych użyt kow ni ków

ra dio te le fo nów,
� wy kre śla nie na ma pie oraz w bu dyn kach tra s hi sto rycz nych

użyt kow ni ków,
� mo ni to ro wa nie lo ka li za cji użyt kow ni ków na te re nie elek trow -

ni za rów no na po wierzch ni, ja ki i w tu ne lach i po miesz cze -
niach gdzie nie ma za się gu GPS,

� integracja systemu dyspozytorskiego z ba zą da nych wszyst -
kich pra cow ni ków elek trow ni,

� ob słu gę alar mów ini cjo wa nych przez ra dio te le fo ny w mo men -
cie wy stą pie nia za gro że nia ży cia pra cow ni ka oraz szyb ką lo -
ka li za cję pra cow ni ka zgła sza ją ce go alarm,

� de fi nio wa nie oraz uru cha mia nie tzw. sce na riu szy dzia ła nia
au to ma ty zu ją cych wy bra ne za da nia dys po zy tor skie, w szcze -
gól no ści w przy pad ku za ist nie nia sy tu acji awa ryj nych.
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Znacznik lokalizacji zainstalowany w jednym z budynków elektrowni

Widok planu budynku w aplikacji dyspozytorskiej wraz naniesioną historyczną trasą jednego z użytkowników

uu

Fo
t.

 A
. T

ok
ar

cz
yk

R
ys

. A
. T

ok
ar

cz
yk



� re je stra cja, od słuch roz mów oraz prze gląd wszyst kich zda -
rzeń za re je stro wa nych w sys te mie.

Pro jekt zo stał wdro żo ny zgod nie z kon tak tem. Obec nie re ali -
zo wa ne bę dą pra ce zwią za ne z je go utrzy ma niem, opty ma li za -
cją oraz z roz sze rza niem o no wej funk cje. Re ali za cja te go
przed się wzię cia po zwo li ła na zdo by cie do świad cze nia, któ re jest

wy ko rzy sty wa ne przez na szą fir mę przy re ali za cji prac roz wo jo -
wych nad wła snym sys te mem lo ka li za cji we wnątrz bu dyn ko wej
oraz opra co wa niem urzą dzeń ty pu re pe ater sy gna łu, któ re bę -
dą pro du ko wa ne przez Rad mor S.A.

An drzej To kar czyk
Biu ro Rozwoju
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Okno główne aplikacji dyspozytorskiej

Prezentacja w aplikacji dyspozytorskiej trasy przejazdu jednego z pojazdów wyposażonych w terminal przewoźny
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Odbiór techniczny radiostacji R35010 został podpisany

Pod czas wi zy ty do ko na no in spek cji sprzę tu pod ką tem zgod no -
ści pa ra me trów tech nicz nych. Prze pro wa dzo no tak że te sty śro -
do wi sko we (na ra że nia na wstrzą sy, wil goć, pył i zmia ny
tem pe ra tu ry oto cze nia). Ze spół od bior czy do ko nał rów nież po -
mia rów za się gu łącz no ści w te re nie otwar tym i za bu do wa nym. 

Ko lej na par tia na szych ra dio sta cji zo sta ła ode bra na bez za strze -
żeń. 

To masz Onak
Me ne dżer Pro jek tów Eks por to wych

Radiostacje dla Bangladeszu

W dniach 26-28 października 2015 roku gościliśmy w Radmorze przedstawicieli Armii Bangladeszu. Celem ich pobytu w naszej
firmie był odbiór techniczny kolejnej partii zakontraktowanych radiostacji osobistych typu 35010G/1. 
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Okre so we spraw dza nie pró bek wy pro du ko wa nych urzą dzeń, po -
zwa la okre ślić sto pień sta bil no ści pro duk cji, oce nić za sto so wa -
ne zmia ny pro jek to we i tech no lo gicz ne. Ana li za wy ni ków ba dań
pró bek te go sa me go urzą dze nia z kil ku lat do star cza in for ma cji
o wskaź ni kach nie za wod no ścio wych pro du ko wa nych urzą dzeń.
Bar dzo istot ne są rów nież wy ma ga nia praw ne, któ re każ de
przed się bior stwo mu si speł nić od no śnie swo ich pro duk tów, aby
móc wejść na okre ślo ny ry nek.

La bo ra to rium Ba daw cze, dzia ła ją ce w Rad mo rze re ali zu je
sze ro ki za kres ba dań. Po sia da ne wy po sa że nie po mia ro wo –ba -
daw cze umoż li wia wy ko na nie wie lu ich ro dza jów – po cząw szy
od pro stych te stów funk cjo nal nych, a skoń czyw szy na skom pli -
ko wa nych, dłu go trwa łych ze sta wach ba dań. La bo ra to rium spe -
cja li zu je się w ba da niu obiek tów
i osprzę tu elek trycz ne go, elek tro -
nicz ne go i te le ko mu ni ka cyj ne go.
Bar dzo istot ną część ba dań sta no wią
ba da nia wy po sa że nia uży wa ne go
w woj sku (za rów no dla po trzeb kra -
jo we go od bior cy – MON, jak i od bior -
ców za gra nicz nych). Na ta ki za kres
obiek tów ba dań, La bo ra to rium po -
sia da, przy zna ny w ro ku 2010 przez
Pol skie Cen trum Akre dy ta cji, Cer ty -
fi kat Akre dy ta cji nr AB 1132. 

Spo sób pra cy la bo ra to rium ba -
daw cze go po ka że my na przy kła dzie
ba dań ra dio sta cji oso bi stej R35010,
bę dą cej eks por to wym hi tem na szej
fir my. 

Na po cząt ku la bo ra to rium usta la har mo no gram, wg któ re go
ba da nia bę dą wy ko ny wa ne. Po nie waż ra dio sta cja jest prze zna -
czo na na po trze by wojsk lą do wych róż nych ar mii świa ta, pro -
gram ba dań mu si od zwier cie dlać wszyst kie zja wi ska, któ re
po ja wią się w cy klu ży cia ra dio sta cji. W związ ku z tym ba da nia
ra dio sta cji dla róż nych klien tów bę dą się od sie bie róż nić, po nie -
waż trze ba uwzględ nić wa run ki pa nu ją ce w róż nych stre fach kli -
ma tycz nych.

Ba da nia ra dio sta cji R35010 roz po czy na ją się w pra cow ni ba -
dań ra dio ko mu ni ka cyj nych. Per so nel pra cow ni do ko nu je wstęp -
nej oce ny ba da ne go urzą dze nia w za kre sie speł nie nia wy ma gań
funk cjo nal nych, elek trycz nych oraz ra dio wych. Naj bar dziej istot -
na jest ta ostat nia gru pa te stów. Jej wy ko na nie po le ga na spraw -
dze niu jak ra dio sta cja za cho wu je się w ca łym pa śmie fal
ra dio wych. Ba da nie to da je też od po wiedź na py ta nie, czy ra dio -
sta cja bę dzie speł niać obo wią zu ją ce nor my zhar mo ni zo wa ne

oraz nor my woj sko we i czy w osta tecz no ści mo że być sto so wa -
na ja ko śro dek łącz no ści na po lu wal ki. Je że li to ba da nie za koń -
czy się wy ni kiem po zy tyw nym, moż na przejść do dal sze go eta pu
ba dań, któ rym jest wy ko na nie te stów śro do wi sko wych.

Ba da nia śro do wi sko we
Za sad ni czą czę ścią ca łe go cy klu ba dań la bo ra to ryj nych ra dio -

sta cji R35010 są ba da nia od por no ści ra dio sta cji na dzia ła nie
czyn ni ków śro do wi sko wych. Na urzą dze nie mo że wpły wać nie -
zli czo na licz ba czyn ni ków ze wnętrz nych, któ re za wsze bę dą
skra ca ły czas bez a wa ryj nej pra cy. Stąd nie zbęd nym jest ta kie
za pro jek to wa nie urzą dze nia, aby za pew nić od por ność na nisz -

Badamy, sprawdzamy,
kontrolujemy
Ja kość urzą dzeń wy ni ka nie tyl ko z po trze by pro du ko wa nia wy ro bów o wy so kiej ja ko ści przez fir mę, ale rów nież z wy ma gań
klien tów, któ rzy po szu ku ją dla sie bie roz wią zań nie za wod nych, funk cjo nal nych, od por nych na wszel kie go ro dza ju trud ne wa -
run ki pra cy. Aby za pew nić wy so ką ja kość wy twa rza nych wy ro bów pro du cent mu si je pod dać ba da niom la bo ra to ryj nym
przed wdro że niem do pro duk cji. W fir mie z wdro żo nym sys te mem ja ko ści la bo ra to rium ba daw cze jest zna ko mi tym na rzę -
dziem, po zwa la ją cym utrzy my wać wy so ką ja kość pro du ko wa nych wy ro bów. 
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czą ce dzia ła nie czyn ni ków ze wnętrz nych. Ba da nia śro do wi sko -
we jest to pew ne go ro dza ju sy mu la cja te go, co mo że spo tkać
urzą dze nie pod czas je go eks plo ata cji w rze czy wi stych wa run -
kach użyt ko wa nia. To do sko na ły spo sób na okre śle nie stop nia
od por no ści na czyn ni ki śro do wi sko we. Nie zwy kle istot ne jest
wy bra nie od po wied nie go stan dar du ba dań śro do wi sko wych,
któ ry za pew ni od po wied nio sze ro ki za kres ba dań. Dla urzą dzeń
woj sko wych ta kim stan dar dem jest nor ma ame ry kań ska MIL-
STD 810G „ENVIRONMENTAL ENGINEERING CONSIDERATIONS
AND LABORATORY TESTS”. Czyn ni ki od dzia ły wu ją ce na ra dio -
sta cję R35010 pod czas jej eks plo ata cji moż na po dzie lić na kil ka
grup: wpły wa ją ce na je go od por ność me cha nicz ną i kli ma tycz -
ną oraz od por ność na czyn ni ki at mos fe rycz ne. 

Pod czas spraw dza nia od por no ści na czyn ni ki me cha nicz ne ba -
da się od por ność ra dio sta cji na czyn ni ki po ja wia ją ce się pod czas
jej trans por tu oraz użyt ko wa nia w róż nych po jaz dach. Po sia da -
na przez La bo ra to rium wstrzą sar ka wi bra cyj na LDS V850/440-
SPA-K 36 umoż li wia ba da nia od por no ści i wy trzy ma ło ści
na wi bra cje si nu so idal ne, wi bra cje ty pu RANDOM. Urzą dze nie
mo że być ba da ne w trak cie te stu – mó wi my wte dy o te stach od -
por no ści – jak rów nież po na ra że niu – wte dy ma my do czy nie -
nia z te sta mi wy trzy ma ło ścio wy mi. 

Ra dio sta cja R35010 mo że być uży wa na na po lu wal ki w róż -
nych stre fach kli ma tycz nych na ca łym świe cie. Aby po twier dzić
zdol ność urzą dze nia do dzia ła nia w tych stre fach, ra dio sta cja
mu si przejść te sty śro do wi sko we spraw dza ją ce od por ność
na wszel kie go ro dza ju czyn ni ki kli ma tycz ne – na przy kład zim -
no, su che go rą co, szok ter micz ny. Jed nym z te stów kli ma tycz -
nych, któ rym pod le ga ra dio sta cja R35010 jest test od por no ści
i wy trzy ma ło ści na wil got ne go rą co cy klicz ne. Ba da nie po zwa la
stwier dzić, czy wil got ne go rą co, któ re ota cza ra dio sta cję oraz
wni ka do jej wnę trza nie po wo du je nie od wra cal nych zmian zwią -
za nych mię dzy in ny mi z ko ro zją, któ ra mo że po ja wić się na me -
ta lo wych ele men tach ra dio sta cji. Jest ono wy ko ny wa ne
w spe cjal nej ko mo rze kli ma tycz nej, któ ra umoż li wia uzy ska nie
w jej wnę trzu wil got no ści względ nej do 98%. Ba da nie od por no -
ści i wy trzy ma ło ści na wil goć jest ba da niem dłu go trwa łym,
trwa ją cym zwy kle kil ka na ście dni. 

Ra dio sta cje R35010 w kon fi gu ra cji do ręcz nej są na ra żo ne rów -
nież na czyn ni ki at mos fe rycz ne cha rak te ry stycz ne dla róż nych
ob sza rów ku li ziem skiej – na od dzia ły wa nie py łu i pia sku, wo dy
czy też mgły sol nej. 

Ba da nia kom pa ty bil no ści 
Za gad nie nia do ty czą ce kom pa ty bil no ści elek tro ma gne tycz -

nej wy ro bów do ty czą każ de go pro du cen ta urzą dzeń, któ ry
chciał by wpro wa dzić urzą dze nie na ry nek. Stwier dze nie „urzą -
dze nie kom pa ty bil ne elek tro ma gne tycz nie” ozna cza, iż na prób -
ce urzą dze nia wy ko na no okre ślo ny ze staw ba dań, któ ry
po twier dził, że na sze urzą dze nie nie po wo du je za kłó ce nia in -
nych urzą dzeń, pra cu ją cych w tym sa mym śro do wi sku, oraz że
na sze urzą dze nie jest od por ne na za kłó ce nia elek tro ma gne tycz -
ne, ge ne ro wa ne przez in ne urzą dze nia.

Kom pa ty bil ność elek tro ma gne tycz na urzą dzeń jest tym bar -
dziej istot na, im kry tycz niej sze jest za sto so wa nie urzą dze nia.
Ra dio sta cje woj sko we pod le ga ją ba da niu EMC na zgod ność
z róż ny mi, woj sko wy mi do ku men ta mi nor ma tyw ny mi. Jed nym
z naj bar dziej zna nych jest nor ma sto so wa na w ar mii ame ry kań -
skiej MIL-STD 461F „REQUIREMENTS FOR THE CONTROL OF
ELECTROMAGNETIC INTERFERENCE CHARACTERISTICS OF
SUBSYSTEMS AND EQUIPMENT”. Ba da nie emi syj no ści wy ko nu -
je się w ce lu spraw dze nia, czy ra dio sta cja nie za kłó ca in nych
urzą dzeń pra cu ją cych w pa śmie czę sto tli wo ści. Ba da nie wy ko -
nu je się przy po mo cy ana li za to ra wid ma o bar dzo sze ro kim za -
kre sie po mia ro wym. Nor ma na kła da li mi ty na po ziom emi sji
po za pa smo wych na daj ni ka. Ra dio sta cja mu si być też od por na
na dzia ła nie ze wnętrz nych sy gna łów za kłó ca ją cych. 

Ba da nia eks plo ata cyj ne 
Po za koń cze niu wszyst kich ba dań la bo ra to ryj nych, czas

na prze te sto wa nie ra dio sta cji w te re nie. Do te go ce lu słu żą ba -
da nia eks plo ata cyj ne, któ re da ją od po wiedź na py ta nie, jak ra -
dio bę dzie pra co wać w wa run kach pra cy zbli żo nych
do rze czy wi stych. Oczy wi ście nie są to wa run ki po li go no we, jed -
nak moż na w oko li cach Gdy ni zna leźć opty mal ne wa run ki
do prze pro wa dze nia te stów. Głów nie prze pro wa dza się te sty
mak sy mal ne go za się gu ra dio we go i trans mi sji da nych ba da nych
ra dio sta cji. Ba da nie prze pro wa dza się w kon fi gu ra cji
punkt – punkt (za rów no dla wer sji no szo nych, ale rów nież dla
wer sji za in sta lo wa nych w po jaz dach przy po mo cy spe cjal nych
ada pte rów) jak rów nież w in nych kon fi gu ra cjach (tryb kon fe ren -
cyj ny, re trans mi sja, itp.).
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Do ku men to wa nie wy ni ków ba dań
Po za koń cze niu ba dań po wsta je do ku men ta cja w po sta ci Ra -

por tu z ba dań. W tej do ku men ta cji umiesz czo ne są wy ni ki
wszyst kich ba dań wraz z wy kre sa mi, zdję cia mi, ta be la mi
i wszel ki mi da ny mi po moc ny mi dla klien ta. Do ku men ta cja zo -
sta je wraz z urzą dze niem prze ka za na do klien ta. 

Ba da nia urzą dzeń to żmud ny i dłu go trwa ły pro ces. Aby zna -
leźć wszyst kie do bre i sła be stro ny pro duk tów, po trzeb ne jest
zgra nie wie lu ele men tów – pra wi dło wo opra co wa ny pro gram
ba dań, od po wied niej kla sy wy po sa że nie i bie głość per so ne lu ba -
da ją ce go okre ślo ny obiekt. 

La bo ra to rium Rad mo ru dys po nu je od po wied niej kla sy spe cja -
li sta mi i wy po sa że niem ba daw czym. Po sia da rów nież kom pe -
ten cje do wy ko ny wa nia ba dań po twier dzo ne przez nie za leż ną
jed nost kę. A co naj waż niej sze in ży nie ro wie la bo ra to rium od lat
ba da ją ra dio sta cje woj sko we, pro du ko wa ne przez RADMOR S.A.
To spra wia, że wy ko nu jąc ba da nia la bo ra to ryj ne ra dio sta cji
R35010 je ste śmy pew ni, że urzą dze nie zo sta ło prze ba da ne
w spo sób pro fe sjo nal ny i rze tel ny.

An drzej Pi wo war ski
La bo ra to rium Ba daw cze
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Radiostacja R35010 w komorze temperaturowej...

... oraz w opakowaniu na wytrząsarce wibracyjnej
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Jed ną z me tod ta kie go dzia ła nia są kon kur sy, któ rych ce lem jest
pro mo wa nie pra co daw ców, któ rzy or ga ni zu ją pra cę w spo sób
za pew nia ją cy wy so ki po ziom bez pie czeń stwa i ochro ny zdro wia
pra cow ni ków oraz prze strze ga nia prze pi sów pra wa pra cy. Kon -
kur sy or ga ni zo wa ne są w róż nych ka te go riach dla pra co daw ców
np. „Pra co daw ca – or ga ni za tor pra cy bez piecz nej”, „Bu duj bez -
piecz nie” oraz dla służb BHP – „Naj ak tyw niej szy pra cow nik Służ -
by BHP” czy,, Naj ak tyw niej szy Spo łecz ny In spek tor Pra cy”.
20 li sto pa da 2015 r. w Dwo rze Ar tu sa w Gdań sku od by ła się uro -
czy stość wrę cze nia na gród dla zwy cięz ców kon kur sów or ga ni -
zo wa nych w 2015 r. przez Okrę go wy In spek to rat Pra cy
w Gdań sku. W te go rocz nej re gio nal nej edy cji kon kur su na „Naj -

ak tyw niej sze go Pra cow ni ka Służ by Bez pie czeń stwa i Hi gie ny
Pra cy” II miej sce za jął nasz rad mo row ski „be ha po wiec” Kac per
No wa czyk. 

Ta kie wy róż nie nie by ło moż li we dzię ki te mu, że pan Kac per
nie ogra ni cza się tyl ko do dzia łań wy ma ga nych prze pi sa mi.
Na wszel kie moż li we spo so by sta ra się pro pa go wać pro ble my
zwią za ne z bez pie czeń stwem i hi gie ną pra cy. Or ga ni zu je nie tyl -
ko do dat ko we ćwi cze nia z udzie la nia pierw szej po mo cy ale i kon -
kur sy oraz qu izy dot. wie dzy z tej waż nej dla każ de go
pra cow ni ka dzie dzi ny. Np. ak cja „Słu chaj a bę dzie żył” mia ła
na ce lu za po znać pra cow ni ków Rad mo ru z me to da mi udzie la -
nia pierw szej po mo cy przed me dycz nej z uży ciem de fi bry la to ra
AED. Za ję cia by ły pro wa dzo ne w ma łych gru pach, aby każ dy
z pra cow ni ków mógł po znać urzą dze nie we wła snym za kre sie.
Ta kie szko le nia na ze sta wie tre nin go wym moż li we sta ły się
dzię ki PZU, któ re w tym ro ku ufun do wa ło na szej fir mie ta ki ze -
staw w ra mach fun du szu pre wen cyj ne go. Tre na żer skła da się
z de fi bry la to ra AED oraz fan to mu i dzię ki nie mu moż na bez
ogra ni czeń ćwi czyć udzie la nie po mo cy.

Nasz „be ha po wiec” ma w za na drzu jesz cze wie le ak cji szko -
le nio wych i in for ma cyj nych.

Mał go rza ta Ze man
Dział Mar ke tin gu

Aktywny „behapowiec”

Państwowa Inspekcja Pracy od wielu lat propaguje działania zwiększające bezpieczeństwo pracy i podejmuje wiele starań, aby
uświadomić i pracodawcom i pracownikom fakt, że inwestycje w bezpieczeństwo i higienę pracy przyczyniają się nie tylko do
zapobiegania wypadkom czy chorobom zawodowym, ale budują też pozytywny wizerunek firmy.
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Wręczenie nagród pomorskim aktywnym pracownikom BHP
(drugi z prawej stoi K. Nowaczyk z Radmoru)

Ćwiczenia z trenażerem AED



ARMS & SECURITY w Ki jo wie 
Rad mor od kil ku lat pre zen tu je swo je wy ro by na tar gach zbro -
je nio wych na Ukra inie. „Arms and Se cu ri ty” to naj więk sza im -
pre za wy sta wien ni cza, któ ra po ka zu je do ro bek ukra iń skie go,
a tak że świa to we go prze my słu obron ne go. W 2015 ro ku wy sta -
wia li śmy urzą dze nia na sto isku na sze go ukra iń skie go part ne ra
Spa ring -Vist Cen ter. Wrze śnio wa wy sta wa w Ki jo wie, otwar ta
przez se kre ta rza Ra dy Bez pie czeń stwa Na ro do we go i Obro ny
Ołek san dra Tur czy no wa, cie szy ła się ogrom nym za in te re so wa -
niem od wie dza ją cych. Naj więk szą ich rze szę sta no wi li wo lon ta -
riu sze, któ rzy na wła sną rę kę zbie ra ją fun du sze na za kup
do zbro je nia Ar mii Ukra iny.

W Ki jo wie po ka zy wa li śmy na sze do ręcz ne urzą dze nia woj sko -
we: oso bi ste ra dio żoł nie rza 35010, ra dio sta cję 3501 oraz pro -
gra mo wal ną ra dio sta cję 3507. Ki jów to ko lej ne mia sto, po Abu
Dha bi, gdzie moż na by ło oglą dać na szą ra dio sta cję 3501 za in -
sta lo wa ną na po jeź dzie ukra iń skiej ar mii DOZOR.

Uczest nic two w tar gach da ło nam spo sob ność do za po zna -
nia się z ak tu al ną sy tu acją na tam tym ryn ku, wy ma ga nia mi po -
ten cjal nych klien tów i moż li wo ścia mi za opa try wa nia służb
mun du ro wych Ukra iny. 

Mał go rza ta Jur kow ska
Dział Eks por tu

lon dyń skie mi li ta ria
Tar gi DSEI – De fen ce and Se cu ri ty Equ ip ment In ter na tio nal – od -
by ły się w Lon dy nie w dru giej po ło wie wrze śnia 2015 ro ku. Jest
to jed na z naj więk szych świa to wych im prez, od by wa ją ca się co
dwa la ta, do ty czą ca prze my słu obron ne go. W tym ro ku oprócz
wie lu wy staw ców z ca łe go świa ta, swo ją obec ność za zna czył
tak że RADMOR – wspól nie z WB Elec tro nic re pre zen to wał ca łą
Gru pę WB.

Na sto isku moż na by ło za po znać się z ofer tą skie ro wa ną dla
woj ska. Pre zen to wa li śmy ra dio sta cję pro gra mo wal ną R3507
wraz z ada pte rem po jaz do wym. Zwie dza ją cy mie li rów nież moż -
li wość przyj rzeć się z bli ska ra dio sta cji prze woź nej V3501 oraz
R35010 wraz z ak ce so ria mi.

Na lon dyń skiej wy sta wie prze my słu obron ne go na wią za li śmy
wie le no wych kon tak tów. Ma my na dzie ję, że za owo cu ją one
w bli skiej przy szło ści współ pra cą z no wy mi kon tra hen ta mi.

An na Zbuc ka
Dział Mar ke tin gu

Targowy wrzesień

Jesień niemal co roku obfituje w imprezy wystawiennicze. O tej porze roku odbywa się kielecki Międzynarodowy Salon
Przemysłu Obronnego i wiele zagranicznych targów takich jak DSEI w Londynie czy „Arms and Security” w Kijowie.
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Na kie lec kich tar gach w 2015 ro ku ofer tę przed sta wi ło nie -
mal 600 firm z ca łe go świa ta. RADMOR pre zen to wał swo je
urzą dze nia na sto isku przed się biorstw na le żą cych do Gru py WB.
Pre zen ta cja Firm Gru py WB tj. Rad mor, WB Elec tro nics, Fly tro -
nic, Mind ma de i Arex, po ka zy wa ła kom plek so wość na szej
wspól nej ofer ty i moż li wo ści współ dzia ła nia wszyst kich ele men -
tów ofe ro wa nych przez po szcze gól ne fir my. Go ście mo gli się
obej rzeć sys te my łącz no ści FONET (WBE), ze staw kie ro wa nia
ogniem dla ar ty le rii TOPAZ (WBE), ra dio sta cję cy fro wą PERAD
(WBE), ra dio sta cję cy fro wą 3507 (Rad mor), sys tem ochro ny ob -
sza ru CIS, plat for mę in te gra cji ko mu ni ka cji PIK (MindMade), sy -
mu la tor wy rzut ni GROM (Arex). Z po wo du ostat nio ogło szo nych
prze tar gów za in te re so wa nie wzbu dza ły rów nież sys te my bez -
za ło go we, w tym po raz pierw szy po ka za ny pu blicz no ści, tak -
tycz ny sys tem bez za ło go wy ze zdol no ścia mi do pio no we go
star tu i lą do wa nia MANTA VTOL (Fly tro nic). Po nad to Rad mor
pre zen to wał swo je po zo sta łe urzą dze nia łącz no ści – ra dio sta -
cje woj sko we oraz cy fro we ra dio te le fo ny dla Sys te mów łącz no -
ści TETRA oraz DMR. 

W trze cim dniu wy sta wy RADMOR, ra zem z Agen cją Lot ni czą
ALTAIR, zor ga ni zo wał kon fe ren cję „Pol ska w grze o przy szłość
woj sko wej łącz no ści ra dio wej”. W jej trak cie przed sta wio no wy -
ni ki jed ne go z nie licz nych mię dzy na ro do wych pro gra mów, w któ -
rych wzię ła udział Pol ska – ESSOR. Efek tem pro gra mu jest
stwo rze nie stan dar du eu ro pej skiej sze ro ko pa smo wej i pro gra -
mo wal nej łącz no ści ra dio wej. Opra co wa na i prze te sto wa na zo -
sta ła ar chi tek tu ra SCA (So ftwa re Com mu ni ca tion Ar chi tec tu re)

oraz in te ro pe ra cyj ny wa ve form dla łącz no ści pod czas dzia łań
ko ali cyj nych, opar tej o sze ro ko pa smo we ra dio sta cje pro gra mo -
wal ne SDR. RADMOR ze stro ny na sze go kra ju był w pro gra mie
ESSOR li de rem. Dzię ki te mu Pol ska sta ła się jed nym z państw
po sia da ją cych opra co wa na tech no lo gię i mo gą cych roz wi jać
łącz ność ra dio wą no wej ge ne ra cji. Pol ska ma pe łen do stęp
do opra co wa nych roz wią zań i tech no lo gii. Mię dzy in ny mi dzię ki
te mu RADMOR mo że uczest ni czyć w kra jo wym pro gra mie „Gu -
ara na”, któ re go ce lem jest opra co wa nie no wo cze snej po jaz do -
wej ra dio sta cji tak tycz nej. Pro wa dzą cy kon fe ren cję Woj ciech
Łu czak, wi ce pre zes A. Al ta ir, pod su mo wał, że „Pol ska sta ła się
jed nym z pod mio tów, a nie przed mio tów w klu czo wym eu ro pej -
skim pro gra mie”. Je ste śmy dum ni z fak tu, że pra ca spe cja li stów
z Rad mo ru sta ła się suk ce sem na sze go kra ju.

Cze ka my na ko lej ną edy cję tar gów MSPO i spo tka nie z od bior -
ca mi i użyt kow ni ka mi na szych urzą dzeń.

Mał go rza ta Ze man
Dział Mar ke tin gu

„Zbrojeniówka” w Kielcach

Co ro ku je sie nią oczy ca łej pol skiej zbro je niów ki oraz jej od bior ców skie ro wa ne są na Kiel ce. Przez czte ry pierw sze wrze śnio -
we dni od by ły się XXIII tar gi prze my słu obron ne go MSPO (Mię dzy na ro do wy Sa lon Prze my słu Obron ne go) or ga ni zo wa na od 1993
ro ku i uwa ża ne jest za jed ną z naj waż niej szych oraz naj więk szych im prez w bran ży mi li tar nej w Eu ro pie Środ ko wej. Wy sta wę
w tym ro ku od wie dzi ło bli sko 20 ty się cy. zwie dza ją cych, w tym pan An drzej Du da, Pre zy dent RP. Na MSPO zje cha ły ofi cjal ne
de le ga cje za gra nicz ne z 58 kra jów. 
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Andrzej Duda 

na stoisku Grupy WB



Rad mor za pre zen to wał uczest ni kom spo tka nia naj now sze pro -
duk ty i roz wią za nia wła sne oraz firm Hy te ra i Air bus, któ rych
jest przed sta wi cie lem han dlo wym na te re nie Pol ski. Z roz wią -
zań fir mo wych naj więk szym za in te re so wa niem cie szył się ze -
staw dys po zy tor ski UD785 słu żą cy do ste ro wa nia sta cji ba zo wej
ZT785 oraz naj now sza wer sja ra dio sta cji oso bi stej 35010. Tra -
dy cyj nie po ka za li śmy wy so ko oce nia ne an te ny prze woź ne
w wer sji jaw nej i ka mu flo wa nej.

Z ofer ty fir my Hy te ra naj cie kaw sza oka za ła się ga ma ra dio -
te le fo nów no szo nych PD6 oraz PD5 stan dar du DMR. Za spo ka -
ja ją one wy ma ga nia klien tów, któ rzy po szu ku ją uni wer sal nych
urzą dzeń o nie wiel kich wy mia rach, du żej trwa ło ści oraz o od po -
wied niej ce nie. Do peł nie niem ofer ty był bu dże to wy ra dio te le -
fon prze woź ny MD655 ofe ru ją cy oprócz ma łych roz mia rów peł ną
funk cjo nal ność DMR i ste ro wa nie po przez mi kro fo no gło śnik
z wy świe tla czem LCD.

Z ofer ty fir my Air bus wy róż niał się no wy ra dio te le fon no szo -
ny TH9 sys te mu TETRA w wer sji stan dar do wej oraz w wer sji
ATEX. Ra dio te le fo ny ce chu ją się zna ko mi tą ja ko ścią dźwię ku,
du żym czy tel nym wy świe tla czem oraz wy ko rzy sta niem do ko -
mu ni ka cji tech no lo gii Blu eto oth.

Na sto isku fir mo wym oraz w ku lu arach oby li śmy sze reg spo -
tkań i roz mów z użyt kow ni ka mi sys te mów łącz no ści ra dio wej
z sek to ra bez pie czeń stwa pu blicz ne go. Wy mie ni li śmy po glą dy
na te mat eks plo ato wa nych obec nie urzą dzeń oraz per spek tyw
roz wo jo wych w bran ży ra dio ko mu ni ka cyj nej, a tak że naj bliż -
szych po trze bach w za kre sie bez prze wo do wej łącz no ści ra dio -
wej.

Istot nym ele men tem kon fe ren cji by ło za po zna nie się z ofer -
tą firm kon ku ren cyj nych oraz pro po zy cja mi roz wią zań sys te mów
łącz no ści ra dio wej w trak cie pre zen ta cji mul ti me dial nych.

An drzej Wy soc ki
Me ne dżer ds. Klien tów Klu czo wych

Profesjonalnie o łączności
cyfrowej 
W październiku od 2 lat odbywa się w Warszawie Konferencja Radiokomunikacji Profesjonalnej RadioExpo, organizowana
przez portal Radiotech.pl. Jest to miejsce prezentacji najnowszych rozwiązań profesjonalnej łączności radiowej oraz wymiany
poglądów i doświadczeń. Radmor uczestniczył w obu dotychczasowych edycjach.
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Wy róż nie nie po wsta ło w cza sach ist nie nia ZSRR, jed nak obec -
nie da lej jest uzna wa ne przez kra je Wspól no ty Nie pod le głych
Państw. Li sta szczy tów, któ rych zdo by cie by ło wy ma ga ne
do przy zna nia ty tu łu, zmie nia ła się w za leż no ści od czyn ni ków
po li tycz nych i woj sko wych. Dzi siaj na le żą do nich:
� Szczyt Zwy cię stwa (Pik Po bie dy) 7439 m n. p. m. (Kir gi -

stan/Chi ny)
� Szczyt Le ni na (Pik Le ni na) -7134 m n. p. m. (Ta dży ki stan/Kir -

gi stan)
� Szczyt Kor że niew skiej (Pik Kor że niew skoj) 7105 m n. p. m. (Ta -

dży ki stan)
� Szczyt Isma ila Sa ma nie go (daw niej Pik Ko mu ni zma) 7495 m

n. p. m. (Ta dży ki stan/Kir gi stan)
� Chan Ten gri 7010 m n. p. m. (Ka zach stan/Kir gi stan/Chi ny)

Klub „Ti mur” w ra mach wie lo let nie go pro jek tu „Na spo tka nie
ze Śnież ną Pan te rą” or ga ni zu je tre nin gi i zdo by wa nie do świad -
cze nia al pi ni stycz ne go w Ta trach oraz w re jo nie gór Kau ka zu.
W paź dzier ni ku 2014 od był się pierw szy wy jazd w Ta try, ma ją cy
na ce lu we ry fi ka cję człon ków ko lej nych wy praw. We wrze -
śniu 2015 ro ku od by ła się wy pra wa do Gru zji w re jon gó ry Ka -
zbek (5033 m n. p. m.). W ko lej nym ro ku plan obej mu je zdo by cie
El bru sa (5642 m n. p. m.) oraz Uszby (4710 m n. p. m.). Wy jaz dy
te ma ją za za da nie przy go to wać człon ków ze spo łu do wy praw
w wyż sze, sied mio ty sięcz ne, gó ry. Ta ki tre ning jest nie odzow -
nym ele men tem zdo by wa nia do świad cze nia gór skie go, akli ma -
ty za cji, do bo ru sprzę tu i wresz cie wy se lek cjo no wa nia i sca le nia
człon ków ze spo łu, któ ry bę dzie re ali zo wał wła ści we ce le pro -
jek tu.

Pierw szym tre nin go wym wy jaz dem by ła wy pra wa na Ka zbek,
je den z naj wyż szych szczy tów Kau ka zu le żą cy na gra ni cy Gru zji
z Ro sją. Ten drze mią cym wul kan o wy so ko ści 5033m n. p. m.
jest nie ła twą gó rą, któ ra wy ma ga od po wied nie go sprzę tu oraz
przy naj mniej pod sta wo wych umie jęt no ści wspi nacz ko wych,
zna jo mo ści tech ni ki ase ku ra cji i oby cia z lo dow ca mi. Szóst ka

uczest ni ków z klu bu „Ti mur” pod ję ła jed nak to wy zwa nie we
wrze śniu 2015 ro ku. Gru pa wy po sa żo na by ła we wszel ki sprzęt
wspi nacz ko wy, za pa sy żyw no ści i na mio ty. RADMOR za opa trzył
uczest ni ków w środ ki łącz no ści – 4 ra dio te le fo ny. By ły to urzą -
dze nia PMR na otwar te pa smo 433 MHz, po nie waż nie wy ma -
ga ją one po zwo leń na użyt ko wa nie. W cią gu ca łej wy pra wy, a nie
tyl ko pod czas sa me go zdo by wa nia szczy tu, po sia da nie ra dio te -
le fo nów uła twi ło wspi na czom ko mu ni ka cję po mię dzy po szcze -
gól ny mi ze spo ła mi, któ re nie za wsze po ru sza ły się ra zem.

Tu ry sty ka i wspi nacz ka gór ska opar te są na za ufa niu, współ -
pra cy mię dzy człon ka mi gru py i zna jo mo ści moż li wo ści nie tyl -
ko swo ich ale rów nież moż li wo ści ko le gów. Waż nym ele men tem
te go wspól ne go osią ga nia ce lu, czy li zdo by cia szczy tu, jest łącz -
ność po mię dzy wspi na cza mi oraz ba zą. Spraw na ko mu ni ka cja
mię dzy uczest ni ka mi wy pra wy nie tyl ko pod no si ich oso bi ste
bez pie czeń stwo, ale umoż li wia rów nież spraw niej sze osią gnię -
cie ce lu – wej ście na szczyt. 

Se ba stian Wod nic ki
Klub Gór ski „Ti mur”

Na spotkanie ze Śnieżną Panterą

Klub Gór ski „Ti mur” (www. klub ti mur. pl) po łą czył oso by z Trój mia sta, któ rym bli skie są gó ry i przy go da, któ re ra zem re ali zu -
ją swo je pa sje. Jed nym z ce lów klu bo wi czów jest zdo by cie ty tu łu „Śnież nej Pan te ry” (ros. Снежный барс). To ro syj skie wy -
róż nie nie al pi ni stycz ne nada wa ne jest za zdo by cie pię ciu sied mio ty sięcz ni ków, któ re w prze szło ści znaj do wa ły się w gra ni cach
Związ ku So cja li stycz nych Re pu blik Ra dziec kich. 
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BIURO OBSŁUGI KlIEnTA
Pracownicy Biura Obsługi Klienta są do dyspozycji naszych Klientów w dni powszednie od godziny 7.00 do godziny 16.00. 
Ich zadaniem jest sprawne i szybkie reagowanie na potrzeby klientów z poszczególnych branż. Firmy lub instytucje, które
zamierzają dokonać zakupu naszego sprzętu mogą go wypożyczyć w celu przetestowania w warunkach rzeczywistych. 
W każdej sprawie prosimy kontaktować się z poszczególnymi menedżerami.

Marek Cichowski
Szef Biura Obsługi Klienta
tel.: 58/69 96 660
marek.cichowski@radmor.com.pl

Elżbieta Krysztofiak 
Menedżer ds. Klientów Wojskowych
tel.: 58/69 96 659
elzbieta.krysztofiak@radmor.com.pl

Ministerstwo Obrony Narodowej,
Żandarmeria Wojskowa, jednostki
wojskowe oraz zakłady przemysłowe 
i instytuty pracujące na rzecz wojska.

Andrzej Wysocki 
Menedżer ds. Klientów Kluczowych
tel.: 58/69 96 668
andrzej.wysocki@radmor.com.pl

Policja, Państwowa Straż Pożarna,
Straż Graniczna, Centra Zarządzania
Kryzysowego, Komendy Straży
Miejskich, Służba Więzienna, 
administracja państwowa.

lucyna Zelewska 
Sekretariat BOK
tel.: 58/69 96 666
fax: 58/69 96 662
lucyna.zelewska@radmor.com.pl
market@radmor.com.pl

Barbara Jakubowska 
Asystent Menedżera ds. Klientów
Wojskowych
tel.: 58/69 96 658
barbara.jakubowska@radmor.com.pl

Anna Zbucka 
Asystent Menedżera ds. Klientów 
Kluczowych
tel.: 58/69 96 661
anna.zbucka@radmor.com.pl

Jowita Gotówko 
Menedżer ds. Klientów
Profesjonalnych
tel.: 58/69 96 669
jowita.gotowko@radmor.com.pl

Zarządy portów lotniczych i morskich,
energetyka, gazownictwo, służba
zdrowia, firmy ochrony mienia i osób,
przedsiębiorstwa gospodarki komunalnej,
firmy transportowe i taksówkowe, poczta 
i inne.

Danuta Zaremba 
Asystent Menedżera ds. Klientów
Profesjonalnych
tel.: 58/69 96 667
danuta.zaremba@radmor.com.pl

Tomasz Onak 
Menedżer Projektów Eksportowych
tel.: 58/69 96 625
tomasz.onak@radmor.com.pl

Klienci z zagranicy. 
Kontakt w języku angielskim.

Małgorzata Jurkowska 
Asystent Menedżera Projektów
Eksportowych
tel.: 58/69 96 621
malgorzata.jurkowska@radmor.com.pl

Paweł Szymanik 
Menedżer Projektów Eksportowych
tel.: 58/69 96 623
pawel.szymanik@radmor.com.pl

Klienci z zagranicy. 
Kontakt w języku angielskim.

RADMOR S.A.
ul. Hutnicza 3, 81-212 Gdynia 
www.radmor.com.pl



� Będzin, TELMI, tel.: (32) 261-24-09

� Białystok, PROLAB, tel.: (85) 748-00-45

� Bielsko-Biała, HALO-RADIO-SERWIS, tel.: 603-98-03-47 

� Bydgoszcz, KWANT, tel.: 509-63-34-42

� Częstochowa, SINAD, tel.: 601-43-19-31 

� Czosnówka, WARIS-RADIOKOM, tel.: 604-90-61-78

� Dobczyce, ERDEX, tel.: (12) 636-97-90 

� Gdynia, RADKOM, tel.: (58) 699-66-93 

� Gdynia, SERWIS FABRYCZNY tel.: (58) 699-66-40

� Inowrocław, RADIOKOMUNIKACJA SERWIS, tel.: (52) 355-45-81

� Kielce, MZK, tel.: (41) 345-24-21 w.295

� Koszalin, ERTEL, tel.: (94) 341-65-96 

� Kraków, CENTRUM OBRONY MIENIA, tel.: (12) 416-31-63

� Kraków, TELESFOR, tel.: (12) 423-34-11 

� 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 

� Łańcut, NAPRAWA RADIOTELEFONÓW, tel.: (17) 225-43-72 

� Łódź, JAL RADIO, tel.: (42) 676-29-22 

� Mielec, ZEN, tel.: 506-47-03-50

� Naterki, NAPRAWA ELEKTR. POJAZDOWEJ, tel.: 503-00-42-12

� Olsztyn, PROFKOM, tel.: (89) 527-22-78

� Olsztyn, RADKOM SERWIS, tel.: (89) 535-13-80

� Poznań, RADIOSERWIS, tel.: (61) 820-57-91 

� Poznań, ZAKŁAD 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

� Siekierki Małe, FOKS, tel.: (61) 847-29-80 

� Stargard, KUBA TRONIC, tel.: (91) 578-47-60 

� Tomaszów Maz., PANEL, tel.: (44) 724-66-56 

� Toruń, RADIOKOMUNIKACJA, tel.: (56) 621-94-49 

� Tychy, MONRAD II, tel.: 608-45-49-63

� Warszawa, PERFECT, tel.: (22) 622-90-45

� Włocławek, RADIOKOMUNIKACJA, tel.: (54) 413-32-32 

� Wrocław, MEGAHERC, tel.: 601-15-67-21

� Wrocław, N.S.E., tel.: 601-72-20-79

P r z e d s t a w i c i e l e  h a n d l o w i  i  a u t o r y z o w a n e  s e r w i s y  
R A D M O R  S . A .

www.radmor.com.pl


