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obszarze międzynarodowego standardu waveformu szerokopasmowego
(WBWF). Zostały opisane podstawowe cechy dwóch obecnie rozwijanych
standardów, COALWNW i ESSOR HDRWF. Opisano podstawowe
parametry radiostacji R-450C opracowanej w oparciu o standard
COALWNW. W kolejnym kroku opisano układ badawczy pozwalający na
pomiar efektywności implementowanych w radiostacji R-450C
mechanizmów optymalizujących transmisję w kanale radiowym (dobór
modulacji i kodów korekcyjnych FEC) podczas realizacji usługi transmisji
obrazu wideo w czasie rzeczywistym i usługi fonicznej. Przedstawiono
progowe wartości stosunku S/N implementowanych rodzajów modulacji.
Na zakończenie przedstawiono wnioski z przeprowadzonych badań, które
mogą być istotne dla osób organizujących łączność radiową z
wykorzystaniem radiostacji szerokopasmowych.
Abstract: This article presents the current state of work on the
development of the international standards on broadband waveforms
(WBWF). The basic features of the two currently developed COALWNW
and ESSOR HDRWF standards have been described. The basic
parameters of the radio R-450C, which implementation is based on the
international COALWNW standard, have been described. The next step
describes the test system to measure the performance of the optimized
radio channel (modulation, FEC correction codes) during real-time video
and audio services. The modulation thresholds depended on the level of
S/N ratio have been presented. Finally, the conclusions from test results
were presented.
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