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Moduły konwerterów optycznych  ZKT-FO i 
ACU-FO są modułami dokonującymi 
konwersji sygnałów  TX i RX L-Band, sygnału 
referencyjnego  10 MHz, 2 sygnałów Gigabit 
Ethernet  oraz sygnału M&C w standardzie 
RS485 pomiędzy blokami IDU oraz ODU 
terminali satelitarnych VSAT. 

Moduły te współpracują bezpośrednio  z 
kontrolerem ZKT (IDU) terminala oraz  z 
pozycjonerem anteny (ODU) i komunikują 
się ze sobą za pomocą 2 włókien kabla 
światłowodowego jedno modowego. 
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Moduły konwerterów optycznych ZKT-FO oraz ACU-FO są 
modułami dokonującymi konwersji sygnałów terminala SMART 
1810 odpowiednio po stronie IDU i po stronie ODU. 
Współpracują ze sobą w relacji IDU-ODU poprzez kabel 
światłowodowy  do specjalnych zastosowań polowych PSKD 
(J) jedno modowy  4 – włóknowy.

Zdalnie regulowane wzmocnienie toru transmisji optycznej pozwala 
na dopasowanie parametrów transmisji do pracy z kablami 
o długości od 150 m wraz ze zwijaniem na bębnie do nawet 10 km.

Do transmisji wszystkich przesyłanych sygnałów na potrzeby 
terminala SMART 1810 wykorzystuje się 2 włókna SM, tj. 1 włókno 
w relacji IDU-ODU oraz 1 włókno w relacji ODU-IDU, które po obu 
stronach kabla zakończone są złączem spełniającym standard  
MIL-DTL38999.

Pozostałe 2 włókna mogą być dedykowane innym potrzebom 
użytkownika i zakończone po stronie bębna złączem APC SM. 
Z rozwiązaniem tym współpracuje moduł ZKT-FO posiadający 
odpowiednie przyłącza światłowodowe pozwalające na 
wprowadzenie innych sygnałów użytkownika poprzez styk LC/APC 
znajdujący się na panelu tylnym liniowym modułu ZKT-FO.

Moduły konwerterów optycznych zapewniają transmisję 
następujących sygnałów:

• 2 x Ethernet 1 Gb/s;
• sterowanie RS485;
• sygnał referencyjny 10MHz w relacji z IDU do ODU;
•  sygnał L-Band TX i RX w zakresie 0.9 GHz do 2.4GHz, każdy

zapewniający odtworzenie transmitowanej po obu stronach
konwerterów mocy w zakresie od -80dBm do +10dBm oraz
spełniające wszystkie wymagania systemu satelitarnego oraz
zakres SFDR (Spurious Free Dynamic Range) nie mniejszy niż
105dB. Konwersja sygnału L-Band odbywa się w sposób
analogowy z możliwością regulacji wzmocnienia w torze L-Band;

• konwersja wszystkich sygnałów terminala VSAT pomiędzy IDU
i ODU do postaci optycznej;

•  przesył danych optycznych na odległość do 10km (realnie
z uwagi na ciężar kabli 2km);

• przesył danych optycznych z wykorzystaniem 2 włókien SM,
•  intuicyjna sygnalizacja stanu połączeń światłowodowych

z podziałem na łącza RF, RS oraz ETH (Normalna praca,
Ostrzeżenie, Alarm);

•  zdalne sterowanie wzmocnieniem toru optycznego poprzez
wbudowane funkcje kontrolera terminala ZKT;

•  możliwość wprowadzenia dodatkowych sygnałów światłowo-
dowych i przesyłanie ich w relacji IDU – ODU poprzez odrębne
włókna optyczne.
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