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TaskCtrl – NARZĘDZIE INFORMATYCZNE  
PRZEZNACZONE DO BUDOWANIA  

I ZARZĄDZANIA PAMIĘCIĄ ORGANIZACJI  
W GRUPACH BADAWCZYCH 

Najnowsze trendy gospodarcze na świecie wskazują na to, że wiodące organizacje przechodzą 
transformację modelu działania, bazującego dotychczas na pracy, surowcach i kapitale, w nowoczesne 
organizacje wiedzy. Rozpoznając przyszłe konsekwencje tego procesu i dostosowując się do niego 
możliwie szybko, można uzyskać znaczną przewagę konkurencyjną. Skłoniło to pracowników WAT 
do stworzenia oprogramowania sieciowego zgodnego z nowoczesnymi praktykami zarządzania wiedzą 
organizacji, „szytego na miarę” dla grup badawczych. 

TaskCtrl to rodzaj uproszczonego „intranetu” dla badaczy realizujących wspólny projekt. Uwzględ-
nia specyfikę prowadzenia grantu. Jako narzędzie typowo sieciowe świetnie sprawdza się w pracach 
interdyscyplinarnych między wydziałami, a w przyszłości – w konsorcjach między uczelniami. Co 
najważniejsze – bez konieczności pośrednictwa internetowych gigantów w przepływie informacji.

Przykładowy „Mój Panel” użytkownika systemu TaskCtrl Jedną z podstawowych funkcjonalności systemu jest delegowanie 
zadań – w tym przypadku poprzez urządzenie mobilne

W ramach zarządzanego przez siebie pulpitu kierownik projektu, a nawet wykonawcy mogą z po-
siadanych informacji tworzyć sobie nawzajem zadania i przypisywać im skalę ważności, tzw. wagi. 
Zadania są łączone w wątki, wątki grupowane w podprojekty. Cały przepływ informacji odbywa się 
przy zachowaniu najwyższych standardów bezpieczeństwa dzięki wykorzystaniu technologii Drupal, 
preferowanej przez 71 ze 100 topowych uniwersytetów na świecie.

Powstanie narzędzia zostało zainicjowane w wyniku realizacji zadań w projekcie pt. Opracowanie 
i weryfikacja eksperymentalna nowych koncepcji charakteryzacji transportu kwantowego w złożonych 
heterostrukturach półprzewodnikowych, finansowanym ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego w ramach programu „Regionalna Inicjatywa Doskonałości” w latach 2019-2022, nr projektu 
014/RID/2018/19, kwota finansowania 4 589 200,00 zł. 

Więcej o narzędziu na WAT: http://rid.wtc.wat.edu.pl/o_taskctrl.html

Wydział Nowych Technologii i Chemii
Instytut Fizyki Technicznej

Jarosław Wróbel
tel. 261 839 991

e-mail: jaroslaw.wrobel@wat.edu.pl
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MONITOROWANIE SCYNTYLACJI  
JONOSFERYCZNYCH

Scyntylacje jonosferyczne powodują zakłócenia propagacji fali elektromagnetycznej, co w przypad-
ku pomiarów GNSS może skutkować osłabieniem dokładności pozycjonowania lub utratą łączności 
z satelitami. W związku z tym pod kierownictwem prof. Mariusza Figurskiego w Centrum Geomatyki 
Stosowanej opracowano system monitoringu tych scyntylacji na podstawie pomiarów GNSS. Bazuje 
on na wysokoczęstotliwościowych pomiarach systemów nawigacji satelitarnych, tj. GPS, GLONASS, 
Galileo oraz SBAS, i umożliwia zarówno analizę odebranego sygnału, jak i wyliczonych parametrów 
jonosfery, tj. TEC, ROT, ROTI czy S4.

Przykładowe wyniki z opracowanego systemu

Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji
Grzegorz Nykiel
tel. 261 837 641

e-mail: grzegorz.nykiel@wat.edu.pl

Budowa systemu

Analiza sygnału GNSS, m.in. SNR i multipath Zobrazowanie wartości TEC nad stacją Analiza parametrów jonosferycznych:  
TEC, S4, ROT i ROTI
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ANALIZA WSPÓŁRZĘDNYCH WYZNACZANYCH  
TECHNIKAMI SLR I GPS W RAMACH  

REALIZACJI GLOBALNEGO GEODEZYJNEGO  
SYSTEMU OBSERWACYJNEGO

Centrum Geomatyki Stosowanej we współpracy z Obserwatorium Astrogeodynamicznym Centrum 
Badań Kosmicznych PAN zajmuje się badaniami dotyczącymi porównania wyników opracowania 
obserwacji prowadzonych technikami GPS i SLR na tych samych stacjach.

Stacje, na których prowadzone są jednocześnie obserwacje różnych technik, nazywa się kolokacyjny-
mi. Pełnią one niezwykle istotną rolę w tworzeniu ziemskiego układu odniesienia ITRF (International 
Terrestrial Reference Frame) będącego realizacją ITRS (International Terrestrial Reference System).

Analizie poddawane są szeregi czasowe współrzędnych stacji GPS i SLR ze szczególnym 
uwzględnieniem rozwiązań, dla których występuje rozbieżność pomiędzy obiema technikami. 
Osobno badane są szeregi współrzędnych stacji dotkniętych trzęsieniami ziemi. Celem analiz 
jest zamodelowanie zmian prędkości stacji należących do najnowszej realizacji ITRS, aby móc 
prognozować ich położenie w przypadku wystąpienia tych zjawisk.

Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji
Karolina Szafranek

tel. 261 837 077
e-mail: karolina.szafranek@wat.edu.pl

www.ilrs.gsfc.nasa.gov 
www.igscb.jpl.nasa.gov

Szeregi czasowe współrzędnych NEU stacji GPS BOR1 (zielony)  
i SLR 7811 (niebieski)

Szeregi czasowe współrzędnych NEU stacji GPS MONP (zielony)  
i SLR 7110 (niebieski)

ŁĄCZNOŚĆ I RADIOLOKACJA
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Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji
Centrum Geomatyki Stosowanej

Mariusz Figurski
tel. 226 837 077

e-mail: mariusz.figurski@wat.edu.pl

SYSTEM MONITOROWANIA WSPÓŁRZĘDNYCH  
STACJI REFERENCYJNYCH GNSS

System opracowania danych, 
którego właścicielem jest CGS WAT, 
wykorzystuje obserwacje GPS i GLO-
NASS zebrane przez stacje referen-
cyjne GNSS. Część obliczeniowa 
wykonywana jest w klastrach (pod-
sieciach) po 25  stacji każdy, które 
optymalizowane są pod kątem liczby 
obserwacji, odległości między stacjami 
oraz dostępności stacji nawiązania. 
Taka metoda opracowania pozwala  
na wyznaczenie współrzędnych sieci 
składającej się z ponad stu stacji już 
po kilku minutach od momentu 
dostarczenia 24-godzinnych danych 
obserwacyjnych. Strategia oblicze-
niowa jest też zgodna z najnowszymi standardami opracowanymi przez grupę roboczą podkomisji 
Międzynarodowej Asocjacji Geodezji (International Association of Geodesy, IAG), która zajmuje się 
opracowaniem i utrzymaniem jednolitego geodezyjnego układu odniesienia dla Europy (Technical 
Working Group EUREF). Centrum Geomatyki Stosowanej działa w zakresie unifikacji strategii 
opracowania obserwacji GNSS oraz realizowania jednolitego układu odniesienia na terenie Polski. 
Niezwykle istotne jest, aby każda sieć w Polsce (państwowa i/lub prywatna) dostarczająca usługi czasu 
rzeczywistego była opracowana w ten sam sposób, gwarantując jednolity układ odniesienia. System 
monitorowania współrzędnych ma zapewnić zewnętrzną kontrolę stabilności położenia punktów 
mierzonych techniką GNSS, co przekłada się na zwiększenie wiarygodności usług dostarczanych 
przez sieci stacji referencyjnych. 

Dzięki opracowanemu systemowi można wykryć nagłe zmiany położenia stacji spowodowane 
m.in. ruchem budynków czy osunięciem gruntu. Jest on również wrażliwy na problemy związane 
z odbiorem sygnału GNSS wynikające z naturalnych zakłóceń sygnału, a także przypadkowej lub 
celowej działalności człowieka.

Zmiany współrzędnych jednej z monitorowanych stacji referencyjnych

Stabilność polskich stacji referencyjnych z dnia 21.01.2015 r.
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CENTRUM INFRASTRUKTURY  
BADAWCZEJ (CIB) DANYCH GNSS

CIBDG jest miejscem, gdzie prowadzone są badania nad zwiększeniem 
dokładności pozycjonowania z wykorzystaniem Globalnych Nawigacyjnych 
Systemów Satelitarnych (GNSS). Wykonywane są zarówno testy systemów 

odbiorcze, jak i analizy sygnału GNSS z rozległych obszarów w celu badania zjawisk geofizycznych. 
W CIBDG środowiska naukowe zajmujące się naukami o Ziemi mogą uzyskać informacje i dostęp 
m.in. do ruchów skorupy ziemskiej, sezonowych zmian wysokości czy zmian zawartości pary wodnej 
w atmosferze.

Zmiany poziomu wody opadowej (PW) w troposferze w Polsce wyznaczone z obserwacji GPS z lat 2008-2020 (opracowanie własne)

Rozwój infrastruktury istniejącego AC w ramach projektu EPOS – System Obserwacji Płyty Euro-
pejskiej – współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego pozwolił 
na utworzenie miejsca, gdzie kwestią obserwacji GNSS zajęto się w sposób kompleksowy. 

W CIBDG w ramach współpracy z International Association of Geodesy (IAG, http://www.iag-aig.
org/) realizowane są prace nad utrzymywaniem i rozwojem europejskiego naziemnego systemu od-
niesienia ETRS89 (European Terrestrial Reference System, ETRS). Analizy wykonywane przez MUT 
AC (Military University of Technology Analysis Centre) stanowią podstawę zarówno do opracowania 
chwilowego układu odniesienia, jak również kolejnych redefinicji układu ETRF (European Terrestrial 
Reference Frame) – standardu w całej Europie zatwierdzonego przez INSPIRE (D2.8.I.1 Data Speci-
fication on Coordinate Reference Systems). Stanowi on podstawę odniesienia zarówno na poziomie 
krajowym, jak i międzynarodowym.

Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji
Andrzej Araszkiewicz

tel. 261 839 381
e-mail: andrzej.araszkiewicz@wat.edu.pl

ŁĄCZNOŚĆ I RADIOLOKACJA
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Wydział Elektroniki
Instytut Radioelektroniki

Mateusz Pasternak
tel. 261 839 223

e-mail: mateusz.pasternak@wat.edu.pl

MOBILNA PLATFORMA  
Z ULTRASZEROKOPASMOWYM RADAREM  

DO WYKRYWANIA UKRYTYCH W ZIEMI  
NIEBEZPIECZNYCH OBIEKTÓW

System realizowany był w ramach projektu sfinansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Roz-
woju w latach 2010-2011 w konsorcjum z Przemysłowym Instytutem Telekomunikacji we współudziale 
z Firmą Inżynierską „Mechatronika”.  W ramach projektu powstało kilka systemów eksperymentalnych 
oraz specjalistyczne oprogramowanie. Kluczowym elementem całości był zdalnie sterowany cztero-
kanałowy radar penetracji gruntu przeznaczony do detekcji ukrytych pod ziemią niebezpiecznych 
obiektów, takich jak miny lądowe oraz improwizowane urządzenia wybuchowe. Platformę wyposażono 
w cyfrowy układ syntezy sygnału ultraszerokopasmowego, układy łączności radiowej umożliwiające 
zdalne sterowanie oraz transmisję danych pomiarowych do stanowiska operatora. Parametry zostały 
zebrane w tabeli.

lp. parametr wartość

1 szerokość pasa skanowania 1,5 m

2 maksymalna prędkość skanowania 15 m/s

3 głębokość penetracji gruntu 1,5 m

3 liczba kanałów nadawczych/odbiorczych 2/4

4 dolna/górna częstotliwość graniczna 1/2,5 GHz

5 liczba generowanych częstotliwości 256

6 krok częstotliwościowy 6 MHz

7 maksymalna moc wyjściowa 20 dBm

8 maksymalny zasięg zdalnego sterowania 100 m

 
Zobrazowanie obiektu w czterech kanałach (fot. MP)

Badania poligonowe platformy  
(fot. MP)

Konstrukcja systemu spełnia wszystkie kryteria 
radaru programowego, dzięki czemu łatwo można 
go dostosować do innych zastosowań. 
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Wydział Elektroniki WAT
Laboratorium Kompatybilności Elektromagnetycznej

Leszek Nowosielski
tel. 261 837 048

e-mail: leszek.nowosielski@wat.edu.pl

ZESTAW ANTEN PRACUJĄCYCH W PASMACH  
CZĘSTOTLIWOŚCI 2,4 GHZ ORAZ 5,8 GHZ

Zestaw anten pracujących w pasmach częstotliwości 2,4 GHz oraz 5,8 GHz został opracowany 
w ramach projektu z Narodowego Centrum Nauki pt. Opracowanie i analiza wielopasmowej ante-
ny pracującej w pasmach częstotliwości 2,4 GHz oraz 5,8 GHz wykonanej w technice mikropaskowej.  
W skład zestawu wchodzą trzy anteny wykonane w wielowarstwowej technice mikropaskowej: ante-
na jednoelementowa, liniowy dwuelementowy szyk antenowy oraz liniowy czteroelementowy szyk 
antenowy.

Potwierdzono możliwość konstruowania i budowania wielorezonansowych anten mikropaskowych 
dających możliwość pracy w różnych zakresach częstotliwości na podstawie wielowarstwowych anten 
mikropaskowych. Wykonane modele anten mikropaskowych pracują na najbardziej popularnych 
częstotliwościach pasma ISM z zakresu 2,4 GHz oraz 5,8 GHz, gdzie mogą znaleźć zastosowanie 
w łączach Wi-Fi, łączach Bluetooth, w łączności kamer bezprzewodowych itp.

 
Parametry urządzenia Inne dane
– Współczynnik fali stojącej rzędu 1,05 w pasmach pracy anten
– Szerokość charakterystyk na poziomie -3 dB rzędu 135° dla anteny 

jednoelementowej
– Szerokość charakterystyk na poziomie -3 dB rzędu 85° dla dwuele-

mentowego szyku antenowego
– Szerokość charakterystyk na poziomie -3 dB rzędu 40° dla czteroele-

mentowego szyku antenowego

– Anteny wykonane w wielowarstwowej technice mikropaskowej
– Anteny zasilane poprzez sprzężenie elektromagnetyczne
– Anteny posiadające polaryzację liniową
– Układy antenowe mające liniowy układ elementów promieniujących

 

 

                  Antena jednoelementowa          Dwuelementowy szyk antenowy                Czteroelementowy szyk antenowy

Wartości parametrów anten

ŁĄCZNOŚĆ I RADIOLOKACJA
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ZDALNA WIELOSENSOROWA PLATFORMA  
DO DETEKCJI KOMPONENTÓW  

IMPROWIZOWANYCH URZĄDZEŃ WYBUCHOWYCH

Testy całego systemu na poligonie w Allentsteig.  
Radar penetracji gruntu ulokowany jest w czarnej skrzyni zawieszonej przed platformą jezdną (fot. MP)

Zdalna wielosensorowa platforma do detekcji 
komponentów improwizowanych urządzeń wy-
buchowych (UGV stand-off multi-sensor platform 
for TED component detection EDA IEDDET IED 
Detection programme) powstała w latach 2017-2020 
w ramach międzynarodowego projektu Europejskiej 
Agencji Obrony B 1465 GEM3 GP pod kryptoni-
mem MUSICODE. W skład konsorcjum realizu- 
jącego projekt wchodzili przedstawiciele Austrii, 
Belgii, Niderlandów, Niemiec, Norwegii i Polski. 
Prace koordynował norweski Forsvarets Forsk-
ningsinstitutt, po stronie polskiej Przemysłowy 
Instytut Automatyki Pomiarów, zaś w Wojskowej 

lp. parametr wartość

1 szerokość pasa skanowania 3 m

2 maksymalna prędkość skanowania 10 m/s

3 głębokość penetracji gruntu 1,5 m

3 liczba kanałów nadawczych/odbiorczych 12/24

4 dolna/górna częstotliwość graniczna 0,7/3 GHz

5 liczba generowanych częstotliwości 500

6 krok częstotliwościowy 4 MHz

7 rozdzielczość fazowa 0,1°

8 rozdzielczość czasowa 0,4 ns

9 maksymalna moc wyjściowa 20 dBm
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Akademii Technicznej Wydział Mechaniczny (obecnie Wydział Inżynierii Mechanicznej). Zadaniem 
zespołu z Wydziału Elektroniki WAT była realizacja jednego z kluczowych podzespołów detekcyj-
nych, jakim w platformie jest radar penetracji gruntu. Wyzwaniem było sprostanie wymaganiom 
na masę własną systemu, pobór mocy, minimalną szerokość pasa skanowania, minimalną prędkość 
skanowania i pożądaną rozróżnialność oraz kompatybilność systemu radarowego z pozostałymi 
sensorami. Modułowy system radarowy został skonstruowany we współpracy ze spółką Consortia 
Electronica, gdzie powstały elektroniczne podzespoły radaru. 
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Wydział Elektroniki
Instytut Radioelektroniki

Mateusz Pasternak
tel. 261 839 223

e-mail: mateusz.pasternak@wat.edu.pl

Badania kompatybilnościowe sensorów MUSICODE w komorze bezodbiciowej WEL (fot. MP)

Uruchamianie i testy radaru w laboratorium (fot. MP)

Modułowy radar penetracji gruntu jest sys-
temem ultraszerokopasmowym ze schodkową 
modulacją częstotliwości. Na całość składa się 
12 kanałów nadawczych i 24 kanały odbiorcze, 
które współpracują z ultralekkim systemem an-
tenowym zamontowanym w skrzyni wykonanej 
bez udziału metalu. Sygnały echa rejestrowane 
są przez odbiorniki kwadraturowe, a następnie 
zamieniane na postać cyfrową i przetwarzane 
w komputerze pokładowym. Wyniki tego prze-
twarzania w postaci komunikatów alarmowych 
przekazywane są następnie do komputera nad-
rzędnego w celu fuzji danych z całego systemu. 

Budowa modułowa oraz maksymalna cy-
fryzacja systemu sprawiają, że jest on bardzo 
elastyczny i może znaleźć wiele innych zastoso-
wań mniej lub bardziej typowych dla radarów 
penetracji gruntu. 
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SYSTEM RADAROWEGO ROZPOZNANIA  
TERENU NA POKŁADZIE MINIATUROWEGO  
BEZPILOTOWEGO STATKU POWIETRZNEGO  

„WATSAR”

Od 1 grudnia 2012 r. do 31 maja 2016 r. konsorcjum złożone z Wojskowej Akademii Technicznej 
oraz WB Electronics S.A. zrealizowało projekt pt. System radarowego rozpoznania terenu na pokładzie 
miniaturowego bezpilotowego 
statku powietrznego (akronim 
WATSAR), współfinansowany 
przez Narodowe Centrum Badań 
i Rozwoju w ramach Programu 
Badań Stosowanych jako Projekt 
Badawczy PBS1/B3/15/2012. 
Opracowano, wykonano i zba-
dano demonstrator technologii 
radarowego systemu zobrazowa-
nia terenu operujący z pokładu 
BSP, wykorzystujący wymiennie 
sensory radarowe pasma S i Ku. System dostarcza zobrazowania radarowe o zasięgu od 150 do 1500 m 
charakteryzujące się rozdzielczością rzędu 30 cm w kierunku równoległym do toru lotu nosiciela (roz-
dzielczość azymutalna) oraz od 0,8 m do 2 m w kierunku prostopadłym (rozdzielczość odległościowa).  
Ze względu na fakt, że system wykorzystuje aktywny sensor radarowy, zobrazowania mogą być uzyskiwane 
niezależnie od warunków pogodowych oraz pory dnia. Otrzymane rozwiązanie stanowi unikalny w skali 
kraju system rozpoznania obrazowego pola walki szczebla taktycznego, opracowany na podstawie myśli 
technicznej i potencjału technologicznego polskiej nauki i krajowego przemysłu.

BSP wchodzący w skład systemu WATSAR (źródło własne)

Obrazy SAR otrzymane w systemie WATSAR (źródło własne)  
wraz ze zdjęciem terenu (Google Earth)

Obrazy SAR otrzymane w systemie WATSAR 
(źródło własne) wraz ze zdjęciem terenu 

(Google Earth)
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Wydział Elektroniki
Instytut Radioelektroniki

Piotr Kaniewski
tel. 261 839 080

e-mail: piotr.kaniewski@wat.edu.pl
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RADAR SZUMOWY W SYSTEMIE  
OBRONY AKTYWNEJ PRZED POCISKAMI  

KUMULACYJNYMI

Od listopada 2010 r. do marca 2014 r. konsorcjum 
złożone z Wojskowej Akademii Technicznej oraz 
AMZ Kutno zrealizowało projekt O R00 0082 12 
finansowany ze środków NCBiR pt. System obrony 
aktywnej obiektów mobilnych przed pociskami z gło-
wicami kumulacyjnymi (akronim AKTYWNA). 
Opracowano, wykonano i zbadano demonstrator 
technologii radaru szumowego bliskiego zasięgu. 
Radar szumowy obok sensora optycznego wchodzi 
w skład układu detekcji systemu obrony aktywnej. 
Jest to radar o niskim potencjale energetycznym 
z szerokopasmowym sygnałem szumowym i kore-

latorem cyfrowym. Umożliwia określenie położenia celu z dokładnością ±0,5 m na odległości do 400 m. 
Wykrywanie celu odbywa się w sposób dyskretny poprzez obserwację wybranych komórek odległościo-
wych tworzących tzw. radarowe bariery ochronne wokół bronionego obiektu. Liczba stref detekcji, ich 
szerokość, jak również odległość od radaru może być zmieniana na drodze sprzętowej lub programowej. 
Szerokość bariery może się zmieniać od dziesiątków centymetrów do pojedynczych metrów. 

Wydział Elektroniki
Instytut Radioelektroniki

Waldemar Susek
tel. 261 839 831

e-mail: waldemar.susek@wat.edu.pl

Kadr z filmu zarejestrowanego szybką kamerą podczas badań poligonowych radaru szumowego  
(źródło własne) 

Radar szumowy pasma X wchodzący w skład systemu AKTYWNA  
(źródło własne)

ŁĄCZNOŚĆ I RADIOLOKACJA

Radar składa się z trzech podstawowych układów: nadajnika sygnału szumowego, odbiornika  
Front-End z zerową wartością częstotliwości pośredniej oraz cyfrowego układu detektora korela-
cyjnego zrealizowanego w strukturze FPGA. Radar zastosowano w rzeczywistych warunkach poligo-
nowych do wykrywania pocisków z głowicą kumulacyjną poruszającego się z prędkością 240-260 m/s. 
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HYBRYDOWE OPTYCZNO-RADIOWE  
ŁĄCZE OTWARTEJ PRZESTRZENI 

Opracowane łącze otwartej przestrzeni działa w konfiguracji hybrydowej z wykorzystaniem kanału 
optycznego (FSO) oraz kanału radiowego (RF). W przeciwieństwie do istniejących rozwiązań urządze-
nie to zapewnia łączność optyczną w zakresie widmowym 8-12 µm (LWIR). W porównaniu z obecnie 
używanymi systemami laserowymi charakteryzuje się mniejszą wrażliwością na niekorzystne zjawiska 
atmosferyczne oraz zmniejszeniem prawdopodobieństwa wykrycia, zakłócenia, przejęcia. Wstępne 
badania wykazały, że technologia ta zapewnia zwiększenie bezpieczeństwa transmisji danych, poziomu 
dostępności łącza, skrytości działania i odporności na umyślne zakłócenia. Może być zastosowane m.in. 
do budowy systemu telekomunikacji między stanowiskami dowodzenia, infrastrukturą stacjonarną 
lub mobilną na różnych szczeblach dowodzeniach (dywizja, brygada, batalion) przy użyciu mobilnych 
węzłów komunikacji. Prezentowane łącze FSO/RF zostało skonstruowane w ramach projektu NCBiR 
nr DOB-BIO8/01/01/2016 Hybrydowe łącze otwartej przestrzeni przez konsorcjum WAT (lider)/Sieć 
Badawcza Łukasiewicz ‒ ITE/KenBIT Sp. z o.o. 

Dane taktyczno-techniczne:
• VI PGT, 
• prędkość transmisji: 10 Mb/s dla każdego kanału,
• zasięg ok. 2 km przy dobrej widzialności i pomijalnych turbu-

lencjach (BER = 10-7),
• czas przełączania kanałów < 25 s,
• tryby pracy: kanał optyczny, kanał radiowy, automatyczne prze-

łączanie kanałów w zależności od dostępności.
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Hybrydowe łącze optyczno-radiowe 

Głowica łącza 
optycznego


