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Przedstawiamy wybrane firmy 
i najnowszy profesjonalny sprzęt 
radiokomunikacyjny prezento-
wany na stoiskach MSPO 2018. 
Prezentacją rozpoczynamy od 
nagrodzonej Defenderem firmy 
TELDAT.

TELDAT
Bydgoski TELDAT zaprezento-

wał najnowszą, najbardziej rozwi-
niętą, dojrzałą i działającą rozlegle 
wersję systemu systemów zarzą-
dzania walką, wzajemnie spójne-
go, specjalistycznego sprzętu oraz 
oprogramowania, wchodzącego 
w skład flagowego wyrobu tej fir-
my – Sieciocentrycznej Platformy 
Teleinformatycznej JAŚMIN. 

W bieżącym roku TELDAT 
otrzymał nagrodę DEFENDER za 
System Wspomagania Dowodze-
nia C3IS JAŚMIN. W skład tego 
systemu systemów wchodzą:
n	HMS C3IS JAŚMIN z Web Por-

tal JAŚMIN – oprogramowanie, 
główny komponent systemu 
zarządzania walką korpusu, dy-
wizji, brygady i pułku (HMS JA-
ŚMIN), które ma również duże 
udokumentowane zdolności 
m.in. do: integracji innych sys-
temów krajowych oraz sojusz-
niczych i tym samym tworzenia 
POSO (Połączonego Obrazu Sy-
tuacji Operacyjnej). Rozwiąza-
nie to jest wdrożone i globalnie 
wykorzystywane w SZ RP

n	BMS C3IS JAŚMIN – oprogra-
mowanie, też zasadniczy kom-
ponent Systemu Zarządzania 
Walką batalionu, kompanii, plu-
tonu i drużyny (BMS JAŚMIN), 
które jest zunifikowane/w pełni 
spójne m.in. z ww. HMS C3IS 
JAŚMIN (w szerokiej skali eks-
ploatowanym już w WP) 

n	DSS C3IS JAŚMIN – oprogra-
mowanie, główny element sys-
temu zarządzania walką żołnie-
rza (DSS JAŚMIN), też w pełni 
zintegrowane z komponentami 
programowymi omawianymi 
w wcześniej

n	SZK C3IS JAŚMIN – oprogramo-
wanie, najważniejszy element 
systemu zarządzania kryzyso-
wego (SZK JAŚMIN) dla jed-
nostek administracji publicznej 
oraz resortu Obrony Narodo-
wej, także gotowe do współ-
działania z opisywanymi wyro-
bami techniki wojskowej

n	JFSS C3IS JAŚMIN – oprogra-
mowanie, także zasadniczy 
komponent systemu wymiany 
danych dla połączonego wspar-
cia ogniowego, w tym TZKOP 
(JFSS JAŚMIN), również w pełni 
spójne i gotowe do współpracy 
z wszystkimi prezentowanymi 
rozwiązaniami
Wspomniany JFSS JAŚMIN to 

jeden z najnowszych produktów 
polskiej firmy TELDAT w zakresie 
wsparcia dowodzenia. Jest to in-
nowacyjny i kompleksowy system 
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wymiany danych dla połączone-
go wsparcia ogniowego, w tym 
TZKOP – Taktycznych Zespołów 
Kontroli Obszaru Powietrznego, 
zapewniający efektywną i auto-
matyczną wymianę danych po-
między statkami powietrznymi 
oraz systemami wsparcia ognio-
wego. System ten jest wyposażony 
w specjalistyczne militarne termi-
nale taktyczne z oprogramowa-
niem wsparcia dowodzenia (SWD 
C3IS JAŚMIN), umożliwiające 
m.in. pełną integrację oraz wyko-
rzystywanie radiowych środków 
łączności (HF, UHF, VHF), m.in.: 
szerokopasmowych radiostacji IP 
oraz urządzeń odbiorczo-nadaw-
czych dla sygnału wideo (np. Tac-
tical Network ROVER). JFSS JA-
ŚMIN przeznaczony jest m.in. dla:
n	wysuniętych nawigatorów lot-

nictwa (FAC – Forward Air Con-
troller, JTAC – Joint Terminal 
Attack Controller);

n	koordynatorów wsparcia ognio-
wego (JFO – Joint Fires Obse-
rver);

n	oficerów łącznikowych dla sił 
powietrznych (ALO – Air Lia-
ison Officer);

n	pododdziałów rozpoznania 
w celu zapewniania świadomo-
ści sytuacyjnej.
W zakresie integracji oraz efek-

tywnego wykorzystania radio-
wych środków łączności, TELDAT 
dysponuje również unikalnym, 
autorskim rozwiązaniem o nazwie 
BRM (Battlefield Replication Me-

chanism). Jest to innowacyjny pro-
tokół przeznaczony do wymiany 
informacji poprzez niskoprzepu-
stowe, radiowe środki łączności, 
zaimplementowany w systemie 
JFSS JAŚMIN i zapewniający auto-
matyczną wymianę danych opera-
cyjnych w systemach klasy C4ISR 
(Command, Control, Communi-
cations, Computers, Intelligence, 
Surveillance and Reconnaissance).

Aksel
Aksel na stoisku prezentował 

produkty MOTOROLA oraz in-
nowacyjne rozwiązania radioko-
munikacyjne przeznaczone dla 
segmentu bezpieczeństwa publicz-
nego oraz wojska, w tym:
n	profesjonalne sieci łączności ra-

diowej w standardzie DMR TE-
TRA

n	aplikacja dyspozytorska Con-
SEL

n	radiotelefony Motorola oraz ak-
cesoria taktyczne i kamuflowane 

n	oferta profesjonalnych szkoleń 
technicznych oraz serwisowania 
urządzeń
Konsola dyspozytorska ConSEL 

umożliwia komunikację głosową, 
przesyłanie wiadomości teksto-
wych, rozpoznawanie alarmów, 
pozycjonowanie użytkowników 
na mapie. Współpracuje z urzą-
dzeniami MOTOTRBO™, jest ska-
lowalna od niewielkich systemów 
do rozwiązań wielkoobszarowych. 

ConSEL jest systemem dyspo-
zytorskim i może być przeznaczo-

ne do raportowania oraz analizy, 
a także zdalnego zarządzania wy-
branymi radiami i przemiennikia-
mi.

Na stoisku były też oferowane 
różne radiotelefony Motorola So-
lutions z serii MOTOTRBO które 
mogą pracować zarówno w try-
bie analogowym, jak i cyfrowym 
w zależności od obecnie używa-
nego. 

AM Technologies
Jedną z nowości na stoisku 

AM Technologies był przenośny 
analizator RF FieldFox N9917A.

Skupia on w jednym urządze-
niu przenośny analizator widma 
i  obwodów, miernik mocy, anali-
zator kabli i anten. Pracuje on do 
50 GHz (jest w kilku wersjach od 4 
GHz) i jest przeznaczony do prac 
w terenie, a jako analizator 2-por-
towy umożliwia równoczesny po-
miar oraz prezentację wszystkich 
czterech parametrów S macierzy 
rozproszenia. 

Ważną cechą analizatora jest 
bardzo duża szerokość zakresu 
dynamicznego równa 100 dB, za-
pewniająca dokładny pomiar pa-
rametrów filtrów o dużym współ-
czynniku tłumienia składowych 
spoza pasma użytecznego.

Urządzenie może być stoso-
wane do testowania kabli i anten 
(odległość do błędu, straty po-
wrotne, VSWR, wykres Smitha), 
wykrywania interferencji i sygna-
łów nieporządanych, pełnić funk-
cję 1- i 2-kanałowego woltomierza 
wektorowego czy miernika mocy 
na pasmo 24 GHz z czujnikiem 
mocy USB.

Dodatkowe zalety analizato-
ra to szerokokątny wyświetlacz 
o dużej jasności, zapewniający do-
skonałą czytelność nawet w bez-
pośrednim świetle słonecznym 
oraz interfejsy USB, LAN i micro 
SD. Ponadto analizator ma wbudo-
wany GPS, może nagrywać i od-
twarzać przebiegi, współpracować 
z sondami mocy na USB.

AM Technologies zaprezento-
wał najnowsze rozwiązania do 
walki radioelektronicznej, w tym 
system rozpoznawczo-ostrzegaw-
czy AQUILA oraz dwa urządzenia 
dla systemów rozpoznania łączno-
ści COMINT: szerokopasmowy na-
miernik radiowy UKF/SHF CRUX 
oraz szerokopasmowy odbiornik 
cyfrowy CORVUS.

AQUILA to system natych-
miastowego pomiaru kierunku 
i częstotliwości, wykorzystujący 
szerokopasmowy układ odbiorczy 
oraz zestaw antenowy (2–18 GHz 
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