
 Budowa

SMART 1810 jest terminalem VSAT klasy  
SatPack Flyaway z anteną o aperturze 1.8m  
oraz z pełną automatyzacją pozycjonowania 
anteny.

Jest przeznaczony do nawiązywania 
łączności satelitarnej w oparciu o satelity 
geostacjonarne pracujące w pasmie Ku 
rozszerzonym pasmie Ku, a także w paśmie  
X lub innych pasmach, w dowolnej topologii 
połączenia (P-t-P, STAR, MESH, HYBRID).  

Zmiana topologii następuje poprzez zmianę 
konfiguracji dostarczonego modemu (-ów),  
zaś zmiana pasma następuje poprzez  
wymianę osprzętu RF anteny i zastosowania  
odpowiedniej konfiguracji modemu (-ów).

TERMINAL 
SMART 1810
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SMART 1810 – Budowa

Budowa terminala obejmuje standardowy podział na blok IDU oraz 
ODU. Blok IDU tworzony jest przez max. 2 skrzynie rack 19” z wy-
posażeniem sieciowym, modemami satelitarnymi, kontrolerem ter-
minala i systemem podtrzymania zasilania, zaś blok ODU obejmuje  
dodatkowe 5 skrzyń (lub więcej w zależności od konfiguracji) trans-
portowych, w których znajdują się antena wraz z wyposażeniem RF, 
kontroler anteny moduły konwersji optycznej i kable połączeniowe 
IDU-ODU.

Moduł IDU pozwala na pracę w warunkach wstępnie zabezpieczo-
nych przed wpływem czynników atmosferycznych, natomiast Mo-
duł ODU jest przygotowany do pracy bez konieczności instalacji 
dodatkowych zabezpieczeń. Ostateczna konfiguracja IDU oraz 
ODU może podlegać dostosowaniu pod kątem specjalnych wyma-
gań użytkownika.

SMART 1810 - IDU 

Moduł IDU zapewnia zarządzanie pracą całego terminala, pracę 
satelitarnego łącza danych oraz pracę lokalnych połączeń siecio-
wych. Dodatkowo odpowiada za realizację połączeń IDU-ODU 
i może odpowiadać za podtrzymanie zasilania dla całego terminala.   
Standardowo w IDU dostępna jest przestrzeń o wysokości 4U  
dla modemów satelitarnych, a podstawowym wyposażeniem jest 

modem np. SkyWAN IDU2570 oraz IDU5G NDSatCom z licencja-
mi pozwalającymi na realizacje połączeń punkt-punk, punkt-wielo-
punkt, wielopunkt-punkt o przepływności maximum 10 Mb/s 
i 20 Mb/s odpowiednio do modemu. Na życzenie klienta możliwa 
jest instalacja innego modemu.

Dodatkowym do powyższego wyposażeniem terminala może być 
inny modem TDMA lub SCPC którego wysokość nie przekroczy 1U, 
a wyjścia i wejścia częstotliwości pośredniej będą zawarte w pasmie 
L-Band. Możliwa jest także integracja innej konfiguracji modemów 
w IDU.

Podstawowymi interfejsami terminala w zakresie transmisji danych 
poprzez łącze satelitarne są dla modemu IDU2570: port Ethernet 
10/100BaseTx oraz porty V.35 z protokołem FrameRelay, a dla  
modemu IDU5G 4 porty Ethernet. 

Zainstalowane w terminalu modemy posiadają zaimplementowane 
protokoły obsługi dróg dynamicznych (OSPF) i statycznych, a nato-
miast tworzone dzięki temu połączenia pomiędzy terminalami VSAT 
są zgodne z zasadami warstwy L3 modelu ISO/OSI (tryb pracy  
router).

Lokalne połączenia sieciowe typu ETH realizowane są w oparciu 
o rozwiązania SWaP Pacstar serii 400 o konfiguracji odpowiedniej 
do planowanej misji z zastrzeżeniem ilości dostępnego standardo-
wo miejsca w IDU na 4 moduły SWaP w rozmiarze Small oraz  
1 moduł w rozmiarze Large. Standardowa konfiguracja obejmuje  
2x 451 Small Server, 1x 441 Small Router, 1x 442 Small Switch,  
1x 443 Large Switch.

SMART 1810 – Połączenia IDU-ODU

Połączenie pomiędzy IDU (skrzynia modemów) i ODU (antena 
z wyposażeniem) jest wykonane w technologii kabli koncentrycz-
nych dla połączeń L-Band i w technologii kabla Ethernet Cat 5e 
w zakresie sterowania anteną oraz kabla M&C Cat 5e RS485  
w zakresie zarządzania nadajnikiem RFT. Celem poprawienia  
wygody użytkowania wszystkie powyższe połączenia są możliwe 
do uruchomienia za pośrednictwem konwerterów optycznych  
i dostarczonego jednego kabla światłowodowego. Standardowo 
dostępne długości dla połączeń w technologii kabli miedzianych to 
70m, w technologii połączeń optycznych to 300 m z możliwością 
wydłużenia do 10 km.
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SMART 1810 – Zarządzanie pracą

Wszystkie funkcje zarządzania i monitorowania pracy elementów 
składowych terminala są dostępne za pośrednictwem lokalnego 
środowiska GUI z klawiaturą na panelu przednim kontrolera termi-
nala lub za pośrednictwem interfejsu WWW. 

Sterowanie i monitorowanie pracy urządzeń terminala obejmuje 
m.in.:

•  sterowanie zasilaniem urządzeń i kontrola kluczowych parame-
trów zasilania;

•  kontrola temperatury pracy;
•  sterowania i kontrola kluczowych parametrów pracy modemów;
•  sterowanie i kontrola kluczowych parametrów pracy RFT i LNB; 
•  sterowanie i kontrola kluczowych parametrów pracy konwerte-

rów optycznych;
•  hierarchiczne zobrazowanie zagregowanej informacji o stanie 

terminala;
•  zdalne naprowadzanie/składanie anteny oraz blokowanie moż-

liwości nadawania/odbioru sygnałów.

SMART 1810 – ODU

Antena zastosowana w terminalu SMART 1810 to SLT Agilis 1831 
wyposażona w odpowiedni osprzęt RF dla wybranego pasma 
(pasm) oraz pozycjoner anteny do współpracy z kontrolerem termi-
nala i modułem konwerterów optycznych. Możliwe jest dostoso-
wanie konfiguracji RF ODU do wymagań użytkownika w zakresie 
stosowanych wzmacniaczy odbiorczych i nadawczych. 

Standardowo w ODU stosuje się wzmacniacze odbiorcze LNB  
ze sterowaniem napięciowym firmy SWM np. Ku Band Multiband 
Q-PLL i X Band X-PLL 6.30, a natomiast wzmacniacze nadawcze 
RFT firmy AWT, np. SSPBMg-Kx100-CRE i SSPBMg-X100-CSE, 
pracujące z zewnętrznym sygnałem referencyjnym 10 MHz.

Pozycjonowanie anteny terminala jest możliwe zarówno w trybie 
automatycznym z wykorzystaniem dostarczonego pozycjonera  
i napędu elektrycznego anteny albo w trybie manualnym za pomo-
cą ręcznego sterowania anteną oraz w oparciu o obraz widma  
satelity obserwowanego na analizatorze R&S FPH.

•  terminal zgodny z Intelsat & Eutelsat (przy wykorzystaniu  
właściwego promiennika i osprzętu RF);

•  praca wielozakresowa (C, X, Ku, DBS i Ka);
•  zintegrowany osprzęt promiennika z ramieniem anteny (opcja), 
•  transport w 2 skrzyniach IDU i minimum 6 skrzyniach ODU 

typu Ruggedized All-Weather;
•  skrzynie IDU posiadają własny system zasilania i wentylacji oraz 

pyłoszczelne kołnierze chroniące wrażliwe urządzenia przed 
nadmierną ilością zanieczyszczeń z zewnątrz;

•  waga poniżej 600 kg dla terminala z pełnym wyposażeniem 
zasadniczym i zapasowym dla 2 pasm pracy (Ku oraz X);

•  składanie / rozkładanie bez użycia narzędzi w mniej niż 20  
minut (zależnie od konfiguracji połączeń i odległości pomiędzy 
IDU, a ODU) przez obsługę złożoną z 2 osób;

•  minimalne wymagania dotyczące obsługi;
•  pełna automatyzacja pozycjonowania;
•  autonaprowadzanie na sygnał DVB-S2, Beacon (możliwe z po-

ziomu ACU) – bez konieczności połączenia IDU z ODU, oraz na 
sygnał wybranego modemu (konieczność połączenia z IDU);

•  własny układ generacji sygnału referencyjnego;
•  sygnał ref. podawany niezależnie w tor RX i tor TX;
•  możliwość pracy z wykorzystaniem połączeń światłowodowych 

pomiędzy IDU i ODU na odległość do 10km (z uwagi na wagę 
kabla – realnie do 2km);

•  zintegrowana kontrola wszystkich urządzeń terminala i ich  
kluczowych parametrów pracy;

•  automatyczne wyłączanie nadawania w czasie auto-pozycjono-
wania anteny;

•  wyłączniki bezpieczeństwa ruchu anteny w ODU i w IDU;
•  szybkie zobrazowanie stanu terminala za pomocą 4 diodowej 

sygnalizacji świetlnej o stanie: Anteny, RFT/LNB, Zasilania, 
a także całego Terminala VSAT;

•  dokładne zobrazowanie wszystkich kluczowych parametrów 
urządzeń terminala poprzez interfejs WWW i GUI kontrolera 
lub pozycjonera;

•  wszystkie połączenia posiadają mechanizmy zabezpieczające 
przed podaniem niewłaściwego napięcia lub sygnału poprzez 
przyłącza kablowe, przewody i gniazda na urządzenia.
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SMART 1810 - wyposażenie

Antena Carbon Fiber Agilis 1831 by Sat-Lite Technologies.

Apertura 1.8m reflektor paraboliczny typu offset.

Pasmo pracy C, X, Ku, Ka.

Wyposażenie RF Ku oraz X.

Oświetlacze Ku 2 Port Cross-Pol Ku Band Linear / Mode Matched Feed, X 2 Port X Band Circular Polarizatio.

Zakres ruchu AZ: +/- 180; EL: 5-90; POL: +/-90.

Opcje sterowania Hybrydowe (manualne i elektryczne – automatyczne lub ręcznie sterowane).

Temperatura pracy -30 °C /+60 °C.

Wiatr Praca: 48km/h w porywach do 72km/h. Wytrzymałość: 96km/h.

RFT Seria SSPB GaN Outdoor by Advantech Wireless sterowane zewnętrznym kontrolerem i zewnętrznym 
sygnałem referencyjnym, wsparcie dla protokołu SMCPv3. Zakres sterowania wzmocnieniem 20dB.

Moc Ku 100W; Wzmocnienie 70dB; Zakres pracy liniowej +46dBm; X 100W; Wzmocnienie 72dB; zakres  
pracy liniowej +47dBm.

Redundancja Opcja 1+1.

LNB SMW sterowan ie  nap ięc iem i  zewnętrznym sygnałem referency jnym NF Ku 0 .8dB;  
NF X 0.69dB.

Kontroler anteny Dopasowany do konfiguracji anteny. Własne czujniki położenia. Wsparcie naprowadzania w trybie manu-
alnym. Automatyczne naprowadzanie w trybie elektrycznym pracy anteny. Wbudowane naprowadzanie  
na sygnał DVB-S2 i Beacon. Współpraca z kontrolerem terminala zapewnia zobrazowanie wszystkich  
kluczowych parametrów pracy terminala w ODU oraz naprowadzanie na sygnał dowolnego modemu. 
Współpraca z systemem konwersji optycznej sygnałów IDU-ODU.

System konwersji optycznej  
dla ODU i IDU (opcja)

Przesył takich sygnałów jak: L-Band RX i TX; sygnał referencyjny 10MHz, M&C poprzez Serial interfejs; Gb 
ETH. Zoptymalizowany do pracy na odległości 150-300m. W pełni analogowa konwersja sygnałów RF 
zapewnia poprawną pracę modemów MF TDMA. Wykorzystanie tylko 2 włókien FO SM.

Zasilanie ODU 90 - 264 V AC (115 / 230 V AC autodopasowanie) z opcją podtrzymania i zasilania z DC

IDU Konfiguracja zamyka się w 2 skrzyniach Zarges 19” typu Rack w rozmiarach dobranych do wybranych opcji 
wyposażenia dedykowanych dla urządzeń podtrzymania zasilania oraz dla pozostałych urządzeń IDU (kon-
troler, modem, urządzenia sieciowe).

Kontroler terminala Konfiguracja zajmuje wysokość 2RU wraz z modułem konwersji optycznej IDU. Wyposażony w panele 
przyłączy L-band, sygnałowych i sieciowych. Szybka sygnalizacja stanu terminala za pomocą 4 diod 3 
stanowych. Pełna sygnalizacja stanu terminala za pomocą lokalnego GUI i serwisu WWW. Replikacja 
wszystkich danych na współpracującym kontrolerze anteny. Współpraca z systemem konwersji optycznej 
dla sygnałów ODU-IDU. Współpraca z modemami satelitarnymi. Współpraca z systemem zasilania termi-
nala. Zarządzanie i monitorowanie wszystkich urządzeń zarówno z IDU, jak i z ODU.

Modem Typowa konfiguracja obejmuje 1 do 4 modemów w zależności od wybranych opcji wyposażenia i przezna-
czenia terminala i obejmuje takie modemy jak NDSatCom SkyWAN 5G, Teledyne Q-Flex i Q-Lite, PD25 
i inne w zależności od wymagań. Praca z wieloma modemami jednocześnie. Dowolnie kształtowane topo-
logie konfiguracyjne (Star, Mesh, Hybrid – z wykorzystaniem łączy typu TDMA lub SCPC). Architektura 
modem agnostic.

Wyposażenie sieciowe Opcje wyposażenia obejmują urządzenia typu COTS Rack 19” lub typu portable, a także moduły SWaP. 
Typowo w wariancie podstawowym wykorzystuje się moduły SWaP serii 400 by PacStar. Opcja wykorzy-
stania środowiska wirtualizacji do zapewnienia usług oraz akceleracji linku satelitarnego.

System zasilania Szeroka gama produktów do integracji o szerokich zakresach pracy. Opcje obejmują produkty z systemem 
zarządzania i monitorowania zintegrowanym z kontrolerem terminala, głównie w oparciu o rozwiązania 
APC, SynQor i Honda. Opcja podtrzymania zasilania w ODU. Opcja autonomii pracy z baterii o łatwo  
dostosowywalnym czasie trwania. Opcja autonomii pracy ze zintegrowanych wyciszonych agregatów. 
Opcja stosowania układów załączania rezerwy zasilania. Opcja wielu źródeł zasilania AC lub DC. Opcja 
redundancji źródeł podtrzymania zasilania. Optymalizowany do poboru prądu zasilania max. 16A 
(230V AC) – standardowe gniazdo AC.
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