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sprzedaøy w†naszym kraju trafi³
radiomodemem pracuj¹cy na
wspomnianym paúmie - Satelline-
1870. Jest on przeznaczony do
transmisji danych w†trybie half-
duplex (przesy³anie danych
z†szybkim prze³¹czaniem kierun-
ku). Podobnie jak pozosta³e radio-
modemy z†rodziny Satelline, jest
on ìprzeüroczystyî dla prowadzo-
nej transmisji danych, dziÍki cze-
mu moøe byÊ wykorzystany do
po³¹czenia wszelkich urz¹dzeÒ ko-
munikuj¹cych siÍ za poúrednict-
wem standardowych ³¹czy szere-
gowych.

Radiomodem Satelline-1870
sk³ada siÍ z†modemu, nadajnika
i†odbiornika radiowego, umiesz-
czonych w†bardzo ma³ej, alumi-
niowej obudowie. Na zewn¹trz
obudowy wyprowadzono 16-styko-
we (DIN41651) gniazdo portu sze-

regowego RS232 oraz z³¹cze ante-
nowe typu SMA. Dodatkowo
umieszczony jest zestaw diod in-
formuj¹cych o†stanie linii sygna³o-

Od dwÛch lat w†krajach Unii
Europejskiej istnieje specjalne pas-
mo przeznaczone dla urz¹dzeÒ do
transmisji radiowej o†mocy do 500
mW. Mieúci siÍ ono w†zakresie
czÍstot l iwoúci 868. . .870
MHz i†jest podzielone na
szereg podpasm rÛøni¹cych
siÍ maksymaln¹ dopuszczal-
n¹ moc¹ nadawania (rys. 1).
Istotn¹ cech¹ tego pasma
jest to, øe uøytkownicy mo-
g¹ stosowaÊ w†nim urz¹dze-
nia bez koniecznoúci stara-
nia siÍ o†jakiekolwiek ze-
zwolenia, w†szczegÛlnoúci przy-
dzia³ czÍstotliwoúci.

W†chwili wprowadzenia wspo-
mnianych regulacji prawnych, do

wych portu szeregowego. Urz¹dze-
nie zasilane jest pr¹dem sta³ym
o†napiÍciu od 8†do 30 V.

Maksymalna moc nadajnika ra-
diomodemu 100 mW ERP i†moø-
na j¹ dostosowaÊ (poprzez progra-
mowanie radiomodemu) do wyma-
gaÒ aplikacji. Takøe pozosta³e pa-
rametry radiomodemu moøna mo-
dyfikowaÊ za pomoc¹ zwyk³ego
programu terminalowego. Czu³oúÊ
odbiornika wynosi -80...-118 dBm
i†podobnie jak moc wyjúciow¹,
moøna j¹ zaprogramowaÊ.

Satelline-1870 moøe pracowaÊ
w†trzech trybach: przesy³ania da-
nych (normalny tryb pracy urz¹-
dzenia), testowym oraz programo-
wania. W†trybie testowym moøli-
we jest sprawdzenie transmisji ra-
diowej poprzez przesy³anie prÛb-
nych blokÛw danych. Daje to
uøytkownikowi moøliwoúÊ zbada-

nia jakoúci po³¹czenia i†osza-
cowania propagacji fal radio-
wych. Tryb programowania
s³uøy do konfigurowania ra-
diomodemu, ktÛre wykonuje
siÍ za pomoc¹ komputera PC
z†uøyciem standardowego
terminala (np. windowsowy
HyperTerminal).
Radiomodem Satelline-

1870 charakteryzuje siÍ odstÍpem
miÍdzykana³owym 25 kHz,
w†zwi¹zku z†czym uøytkownik
w†dostÍpnym paúmie ma do dys-
pozycji 80 kana³Ûw. SzybkoúÊ
transmisji toru radiowego wynosi
9600 bd, a†prÍdkoúÊ wymiany da-
nych przez port RS232 moøe zo-
s taÊ ustawiona w†przedzia le
300...19200 bd. DziÍki wbudowa-
nemu w†radiomodemy ìsystemowi
bezpieczeÒstwaî podczas wybiera-
nia kana³u, w†ktÛrym radiomodem
ma pracowaÊ, jego sterownik au-
tomatycznie dostosowuje moc wyj-
úciow¹ nadajnika do przewidzia-
nej w†regulacjach prawnych.

Istotn¹ zalet¹ radiomodemu Sa-
telline-1870 jest mnogoúÊ funkcji
dodatkowych. Jedn¹ z†nich jest
mechanizm sprawdzania sumy
kontrolnej podczas transmisji da-

Satelline-18706†sierpnia 2002 roku ukaza³o

siÍ rozporz¹dzenie Ministra

Infrastruktury w†sprawie

urz¹dzeÒ radiowych nadawczych

lub nadawczo-odbiorczych

mog¹cych pracowaÊ bez

zezwolenia. Dotyczy ono rÛwnieø

pasma czÍstotliwoúci 868...870

MHz, w†ktÛrym obecnie moøna

juø stosowaÊ urz¹dzenia

nadawcze o†okreúlonych

parametrach bez koniecznoúci

zdobywania specjalnych

zezwoleÒ. Rozporz¹dzenie to

otworzy³o nowe rynki firmom

produkuj¹cym m.in.

radiomodemy, co skrzÍtnie

wykorzysta³a firma Satel Oy.

Rys. 1. Pasmo 868...870 MHz podzielono na podpasma, w których
można nadawać ze ściśle określoną maksymalną mocą (na
czerwono oznaczono wydzielone specjalne podpasma dla transmi−
sji informacji przez systemy alarmowe)

Zgodnie z prawem
Radiomodem Satelline−1870 posiada
Potwierdzenie Zgodności nr CLBT/C/
138a/2001 w zakresie częstotliwości

868,000...870,050 MHz, przy odstępie
sąsiedniokanałowym 25,0 kHz i z mocą

wyjściową 1...100 mW.

Nowe radiomodemy firmy Satel
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nych. Radiomodem moøe takøe
pracowaÊ w†charakterze retransmi-
tera (tzw. repeatera) na dwa spo-
soby. Pierwszy z†nich to wy³¹cz-
nie odbieranie i†natychmiastowe
przesy³anie dalej pakietÛw danych
(o maksymalnej d³ugoúci pojedyn-
czego bloku - 1†kB). W†drugiej
metodzie radiomodem skonfiguro-
wany jako repeater moøe takøe
byÊ pod³¹czony do innego urz¹-
dzenia. WÛwczas dane s¹ przeka-
zywane do portu (jeøeli dotycz¹
tego urz¹dzenia) lub s¹ retransmi-
towane dalej. Istnieje moøliwoúÊ
stosowania wiÍcej niø jednego re-
peatera, dziÍki czemu odleg³oúÊ,
na ktÛr¹ transmitowane s¹ infor-
macje, moøna wydatnie zwiÍkszyÊ.
Ponadto moøliwe jest budowanie
rozleg³ych sieci o†architekturze
master-slave.

Oprogramowanie systemowe ra-
diomodemu Satelline-1870 jest za-
pisane w†pamiÍci typu Flash.
DziÍki temu jest moøliwa jego ak-

Fot. 2. Wygląd radiomodemu
Satelline−1870

tualizacja bez koniecznoúci doko-
nywania jakichkolwiek zmian
sprzÍtowych oraz bez koniecznoú-
ci rozkrÍcania obudowy urz¹dze-
nia. Uaktualnienie oprogramowa-
nia przeprowadzane jest za po-
úrednictwem specjalnego portu
umieszczonego w†obudowie, za
pomoc¹ firmowego programu Sa-
Term firmy Satel.

Radiomodem Satelline-1870
(fot. 2) znacznie rÛøni siÍ wygl¹-
dem zewnÍtrznym od innych
urz¹dzeÒ z†rodziny Satelline. Jego
wymiary s¹ znacznie mniejsze
i†wynosz¹: 125 x†57 x†16 mm, zaú
jego ciÍøar nie przekracza 125 g.
Andrzej Gawryluk, AVT

Artyku³ powsta³ na bazie ma-
teria³Ûw udostÍpnionych przez fir-
mÍ Astor.

Tab. 1. Parametry techniczne
radiomodemów Satelline−1870
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Cena netto: 695 Euro.

Radiomodemy Satelline-1870 do testów
udostêpni³a firma Astor, www.astor.com.pl.

Dodatkowe informacje

[mW] vs [mW ERP]
Przy analizowaniu parametrów nadajników należy zwrócić

uwagę na niepozorny akronim ERP (Equivalent Radiation
Power) oznaczający w polskim tłumaczeniu zastępczą moc

promieniowania. Jest to moc emitowana przez antenę, czyli
uwzględniająca straty pomiędzy nadajnikiem i anteną i zysk

anteny, zgodnie ze wzorem:
efektywna moc wypromieniowana [dBm] = moc doprowadzona

do anteny [dBm] − straty kabla [dB] + zysk anteny [dB]
Definicja zgodna z: www.astor.com.pl/satel/pdf/DziennikUstaw−138.pdf.
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