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DOTYCZY: SYSTEM DOWODZENIA, JAŚMIN

Podczas międzynarodowego ćwiczenia Bold Quest 2014 z
powodzeniem wykorzystano serwer identyfikacji bojowej
CID  Jaśmin, produkowany przez polską firmę Teldat.

W czasie ćwiczeń Bold Quest 2014 serwer identyfikacji bojowej
CID Jaśmin współpracował z samolotami bojowymi B-1B, F-15,
F-16, F/A-18 Hornet i Super Hornet oraz A-10 Thunderbolt II, a
także  współdziałał  z  zestawami  przeciwlotniczymi  Patriot  w
zakresie  wymiany  danych  o  sytuacji  w  przestrzeni  powietrznej.
CID  Jaśmin  współpracował  także  z  systemami  sojuszników  z
NATO, w tym Danii, Stanów Zjednoczonych i Włoch.

Ćwiczenie Bold Quest 2014 odbyło się w rejonie poligonu White
Sands w Stanach Zjednoczonych w dniach od 28 kwietnia do 23
maja 2014 roku. W ćwiczeniu wzięły udział wszystkie rodzaje sił
zbrojnych Stanów Zjednoczonych,  wraz  z  Gwardią  Narodową  i
jednostkami  podległymi  Dowództwu  Operacji  Specjalnych.
Ponadto,  w  Bold  Quest  2014  uczestniczyli  przedstawiciele
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kilkunastu państw sojuszniczych, w tym między innymi Australii,
Danii,  Finlandii,  Kanady,  Niemiec,  Norwegii,  Polski,  Szwecji,
Wielkiej Brytanii czy Włoch.

Według komunikatu Departamentu Obrony, celem ćwiczenia było
zwiększenie  interoperacyjności  sojuszniczych  sił  zbrojnych  oraz
prowadzenie prób rozwiązań opartych na nowych technologiach, z
uwzględnieniem  doświadczeń  zdobytych  podczas  konfliktów
zbrojnych.  Podczas  Bold  Quest  demonstrowano  między  innymi
szereg  systemów  łączności  i  transmisji  danych,  a  jednym  z
głównych  zadań  ćwiczenia  jest  ocena  współdziałania  systemów
wymiany danych wśród sojuszników. 
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