
Budowa

Terminal satelitarny VSAT Master został 
zaprojektowany do zabezpieczenia 
szerokopasmowych połączeń satelitarnych  
w oparciu o satelity geostacjonarne operujące  
w podstawowym paśmie Ku, rozszerzonym 
paśmie Ku w dowolnej topologii sieciowej 
(P-t-P, STAR, MESH, HYBRID). Terminal  
posiada antenę paraboliczną Dual Offset 3.8m 
 i wyposażenie pozwalające na współpracę 
anteny z kilkoma modemami TDMA zapewniając 
im możliwość jednoczesnej pracy, w tym 
 jeden modem z dwoma demodulatorami.  
Każda z topologii może być łatwo osiągalna  
dla każdego z modemów niezależnie poprzez 
zmianę konfiguracji modemu lub modemów. 
Stacja przeznaczona jest zasadniczo do pracy  
w sieci jako stacja Master, jednak ostateczna  
rola w sieci zależy od konfiguracji modemów.

VSAT Master

wraz z anteną 3.8m
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Zapewniony przez terminal VSAT Master zakres częstotliwości 
pracy stacji jest następujący:

W paśmie Ku – o polaryzacji liniowej:
• nadawcza (TX): 13.75 - 14.5 GHz, 
•  odbiorcza (RX): 10.70 - 12.75 GHz dostępna w trzech podza-

kresach:  (1) 10.70 - 11.45 GHz,   
(2) 11.45 - 12.20 GHz,   
(3) 12.20 - 12.75 GHz,

Zakres częstotliwości dostępny po rozszerzeniu osprzętu RF 
anteny o obsługę dodatkowych pasm.

W paśmie X – o polaryzacji kołowej:
• nadawcza (TX): 7.9 – 8.4 GHz, 
• odbiorcza (RX): 7.25-7.75 GHz,

W paśmie C – o polaryzacji kołowej:
• nadawcza (TX): 5.85 – 6.425 GHz, 
• odbiorcza (RX): 3.625 – 4.20 GHz,

W paśmie Ka – o polaryzacji kołowej:
• nadawcza (TX): 27.50 – 31.00 GHz, 
• odbiorcza (RX): 17.70 – 21.20 GHz.

Połączenie pomiędzy IDU (kontrolerem terminala z przyłączonymi 
modemami), a ODU (anteną z pozycjonerem anteny i osprzętem 
RF) realizowane jest poprzez:

•  tradycyjne kable miedziane: za pomocą kabli koncentrycznych 
dla sygnałów L-Band, za pomocą skrętki Cat 5e dla połączeń 
typu Ethernet oraz typu M&C do kontrolera anteny i do RFT, 

•  jako połączenie za pomocą kabla światłowodowego dla sygna-
łów typu Reference 10MHz, L-Band, Ethernet i M&C.

Pozycjonowanie anteny terminala jest możliwe w trybie ręcznego 
ustawiania anteny (lokalna obsługa), w trybie elektrycznego 
ustawiania anteny (za pomocą lokalnego interfejsu - terminala, jak 
i za pomocą zdalnego interfejsu GUI poprzez WWW), w trybie 
automatycznego wstępnego pozycjonowania (na podstawie pozycji 
stacji i wybranego satelity), w trybie automatycznego precyzyjnego 
pozycjonowania i optymalizacji położenia anteny w oparciu 
o wykrywane sygnały typu beacon, typu DVB lub typu TDMA stacji 
MASTER (procedura dostępna zarówno poprzez lokalne GUI, jak 

i poprzez WWW). Ponadto istnieje możliwość ustawienia anteny 
na zadaną przez operatora pozycję.

System posiada wbudowany moduł analizatora widma, jednak 
dodatkowo system zapewnia możliwość podłączenia zewnętrznego 
analizatora zarówno w IDU, jak i w ODU.

Pozycjonowanie, kontrola, monitoring i diagnostyka pracy terminala 
jest scentralizowana poprzez Zintegrowany Kontroler Terminala 
(ZKT) oraz wspomagana przez układ pozycjonera anteny (ACU) 
oraz automatyczny system kontroli napędów anteny (ACS).

Antena

Antena 3.8m produkcji GD Satcom zapewnia wyjątkową wydajność 
w zastosowaniach nadawczo / odbiorczych oraz odbiorczych 
(receive-only) w pasmach częstotliwości od L do Ka. Antena ta 
posiada reflektor z podwójnym offsetem, składający się 
z precyzyjnie uformowanych paneli wyprofilowanych radialnie oraz 
zmechanizowanej podstawy. Najnowocześniejsza konstrukcja 
zapewnia wyjątkową wydajność dla niskich poziomów polaryzacji 
skrośnej i świetną charakterystykę listków bocznych. Wytrzymałe 
ramię promiennika może utrzymać do 300 lbs. (136 kg) 
wyposażenia integracyjnego. Reflektor jest osadzony na podstawie 
z napędem bądź stałej ,  wykonanej z ocynkowanej stal i 
zapewniający wymaganą sztywność konstrukcji podczas 
pozycjonowania i śledzenia wybranego satelity. Podstawy są 
zaprojektowane dla pełnego pokrycia łuku orbitalnego i można je 
łatwo dostosować do instalacji naziemnych lub dachowych przy 
użyciu betonowych fundamentów, ram obciążeniowych lub 
mocowań niepenetrujących.

Parametry elektryczne są zgodne z regulacjami FCC 25.209 
i specyfikacjami listków bocznych ITU-RS-580.

Antena umożliwia pracę w zakresie częstotliwości od 1.5 do 31 
GHz a konstrukcja pozwala oprzeć się siłom wiatru do 200 km/h 
(125 mph).
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Zintegrowany Kontroler Terminala   

GISS ZKT19-04

Zintegrowany Kontroler Terminala satelitarnego VSAT GISS ZKT19-
04 jest przeznaczony do integracji funkcji kontrolnych wszystkich 
urządzeń wchodzących w skład terminala VSAT. Model ZKT19-04 
pozwala na integrację funkcji zapewnianych przez modemy TDMA 
SkyWAN IDU7000, IDU2570, IDU 5G pracujących zarówno jako 
stacje SLAVE lub jako stacje MASTER, ale również pozwala na 
integrację z modemami SCPC, jak np. Paradise lub Comtech.

Urządzenie to zapewnia komunikację z nadajnikami RFT / BUC 
zgodnie z protokołem SMCPv3 takich producentów, jak Advantech 
Wireless, czy Actox, ale również posiada zdolność do rozszerzenia 
o rozwiązania stosowane przez innych producentów, jak ATOM 
NORSAT, CPII / LUCUS zapewniając niezbędną do prawidłowej 
pracy stacji VSAT funkcję translacji protokołów pomiędzy 
nadajnik iem, a modemem. Dodatkowo kontroluje stan 
funkcjonowania wzmacniaczy odbiorczych LNB.

ZKT jest przeznaczone do współpracy z ACU serii PA19-03 (GISS) 
lub serii RC4000 (ResearchConcept) z zachowaniem możliwości 
rozszerzenia funkcjonalności o NGC (CPI). Dostarcza możliwość 
korzystania z funkcji monitoringu i zarządzania terminalem 
satelitarnym poprzez lokalny terminal (interfejs GUI osiągalny za 
pomocą ekranu OLED i wbudowanej klawiatury) bez potrzeby 
używania do tego celu dodatkowych urządzeń.

Pozycjoner anteny ACU GISS PA19-03

Jednostka sterująca – pozycjoner anteny ACU w wersji GISS PA19-
03 jest dedykowany do kontroli i sterowania anteną GD 3.8m 
wyposażoną w system napędów zgodny z GD 930A Antenna 
Control System. ACU pozwala na współpracę m.in. z modemami 
TDMA SkyWAN 7000, SkyWAN 5G oraz opcjonalnie z modemami 
SCPC rodziny Paradise, np. PD25 (PD25, Q-flex, Q-lite) lub 
z rodziny Comtech. Ponadto kontroler ACU bezpośrednio nadzoruje 
zamontowany na antenie nadajnik w wersji zgodnej z nadajnikami 
Advantech Wireless serii Denali Line (najnowsza seria produktów 
zastępująca nadajniki serii SSPB-K2xxx) oraz pozwala na translację 
protokołu SMCPv3 na potrzeby komunikacji z modemami SkyWAN 
7000. Kontroler ACU jest zintegrowany w skrzyni Jednostki 
sterującej napędami anteny – sterownikiem anteny GD 930 
Antenna Control System-ACS, która jest instalowana bezpośrednio 
za reflektorem anteny.

OKABLOWANIE

W zależności od charakterystyki danej aplikacji, możliwe jest zasto-
sowanie okablowania w oparciu o tradycyjne kable miedziane jak 
również łącza światłowodowe. Ograniczenie w stosowaniu okablo-
wania miedzianego wynika przede wszystkim z maksymalnych do-
puszczalnych strat w paśmie L-Band dla okablowania RF (do ok. 
70m – zależy od rodzaju zastosowanego kabla). Alternatywnie ist-
nieje możliwość oparcia całości komunikacji pomiędzy osprzętem 
IDU a ODU o łącze światłowodowe, dzięki czemu odległość po-
między urządzeniami sterującymi a anteną nie jest ograniczeniem. 
Łączność optyczna poza okablowaniem światłowodowym opiera 
się na zestawie konwerterów światłowodowych produkcji GISS 
współpracujących z modułami ZKT i ACU.

ZASILANIE

Dla systemów satelitarnych klasy Master niezwykle ważne jest 
zapewnien ie  c iąg łośc i  pracy bez  przerw związanych 
z niestabilnością zasilania. System zasilania zestawu satelitarnego 
Master prod. GISS przewiduje wdrożenie dwóch niezależnych linii 
zasilających: zasilania gwarantowanego (poprzez zasilacz awaryjny 
UPS) jak i niegwarantowanego. Zasilanie gwarantowane 
dedykowane jest dla krytycznych elementów systemu takich jak: 
ACU, ZKT, nadajnik satelitarny i modemy. 

W przypadku zaniku zasilania istnieje możliwość ręcznego 
pozycjonowania anteny przy pomocy zestawu przekładni i korb 
manualnych. 

SYSTEMY OCHRONY PRZED WARUNKAMI 

ATMOSFERYCZNYMI

Istnieje możliwość wyposażenia anteny 3.8m w systemy eliminujące 
wpływ niekorzystnych warunków pogodowych na pracę systemu 
antenowego – systemy przeciwoblodzeniowe oraz systemy 
usuwania wód opadowych z powierzchni anteny. Sterowanie pracą 
tymi systemami może odbywać się manualnie jak i w sposób 
w pełni zautomatyzowany, z możliwością ustawiania i kontroli stanu 
pracy z poziomu modułów ACU, ZKT oraz interfejsu WWW. 
Stosowanie systemów przeciwoblodzeniowych ma szczególne 
znaczenie w warunkach klimatycznych gdzie występują opady 
śniegu i długotrwałe oblodzenia, które zalegając na powierzchniach 
odbijających anteny mogą przyczynić się do znacznej degradacji 
sygnału użytecznego.
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Nazwa tabelki 
Parametry C- Band 2-Port

Polaryzacja kołowa
X-Band 2-Port

Polaryzacja kołowa
Ku-Band 2-Port
Polaryzacja liniowa

DBS-Band 2-Port
Polaryzacja liniowa

KA- Band 4-Port
Polaryzacja liniowa

Rx Tx  Rx Tx Rx Tx Rx Tx Rx Tx

Częstotliwość (GHz) 3.625 
4.200

5.850
6.425

7.250
7.750

7.900
8.400

10.700
12.750

13.750
14.500

10.700
12.750

17.300
18.400

17.700
21.200

27.500
31.000

Zysk anteny dla 
częstotliwości środkowej 
(dBi)

42.00 45.90 47.30 47.70 51.10 52.40 51.40 54.60 54.90 57.80

VSWR 1.50:1 1.30:1 1.25:1 1.25:1 1.30:1 1.30:1 1.30:1 1.30:1 1.30:1 1.30:1

Szerokość wiązki gł. 
charakterystyki2
- 3 dB.
- 15 dB.

1.35° 
2.84°

0.87° 
1.83°

0.72°
1.51°

0.69°
1.45°

0.47°
0.99°

0.41°
0.86°

0.45°
0.94°

0.31°
0.65°

0.28°
0.59°

0.20°
0.42°

Współczynnik G/T (dB/K) 
4.000 GHz, 30 K LNA 
7.500 GHz, 50 K LNA 
11.725 GHz, 70 K LNA 
19.450 GHz, 120 K LNA 
19.450 GHz, 200 K LNA 

23.8 27.5 29.9 30.9 30.9
29.7

Wytrzymałość mocowa 
(całkowita) 1kW CW 5kW CW 2kW CW 2kW CW 1kW CW

Separacja krospolaryzacji 
(dB)
W osi
We wiązce 1.0 dB

20.8
20.8

27.3
27.3

21.3
21.3

21.3
21.3

35.0
35.0

35.0
35.0

35.0
35.0

35.0
30.0

30.8
30.8

30.8
30.8

Nazwa tabelki 
Konfiguracja mechaniczna Wersja z podstawą montowaną na stałe (PM)  Wersja z podstawą V-frame (VX) 

Rozmiar anteny 3.8 m (12.5 stóp)

Typ anteny Konstrukcja z reflektorem dwuofsetowym

Konstrukcja reflektora  Precyzyjnie uformowane panele aluminiowe z białą farbą rozpraszającą ciepło; oczyszczona i rozjaśniona 
aluminiowa struktura wsporcza

Rodzaj napędu Regulacja manualna Regulacja napędem elektrycznym

Poruszanie w azymucie 360° zgrubnie, 40° precyzyjnie 190 ° (2 ciągłe segmenty po 120 °)

Poruszanie w elewacji Ciągły od 0 do 90 ° Ciągły od 0 do 90 °

Obciążenie wiatrem w czasie pracy  45 mph (72 km/h) w porywach do 60 mph (97 km/h)

Dopuszczalne obciążenie wiatrem 125 mph (200 km/h)  przy 58°  F (15°  C) ,  w dowolne j  pozyc j i ;  130 mph (209 km/h)  
w preferencyjnym ustawieniu 

Temperatura pracy +5° do +122° F (-15° do +50° C)

Dopuszczalna temperatura 
maksymalna -22° to +140° F (-30° do +60° C), dostępne także opcje z niższymi dopuszczalnymi temperaturami

Opady deszczu Do 4 cali / h (10 cm / h)

Wilgotność względna 0 do 100% z kondensacją

Promieniowanie słoneczne  360 BTU/h/ft² (1,000 Kcal/h/m²)

2 Brakuje opisu

Parametry techniczne innych elementów systemu tj. ACU, ZKT oraz konwertery światłowodowe opisane są w oddzielnych kartach kata-
logowych. Prosimy o kontakt z firmą GISS w celu otrzymania materiałów.


