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- ³atwa diagnostyka sieci radiowej,
- komunikac ja z†urz¹dzeniami
w†trybie on-line.
WieloúÊ moøliwych konfiguracji

systemÛw radiomodemowych firmy
Satel gwarantuje dobÛr takiego roz-
wi¹zania, ktÛre bÍdzie niezawodne,
efektywne i†w†pe³ni odpowiadaj¹ce
wymaganiom uøytkownika. Satel
oferuje dwie grupy produktÛw.
Pierwsz¹ grupÍ stanowi¹ klasyczne
radiomodemy, drug¹ zaú urz¹dzenia
przeznaczone do przesy³ania wy-
³¹cznie sygna³Ûw cyfrowych.

Radiomodemy
Radiomodemy moøna podzieliÊ

na dwie podgrupy: urz¹dzenia pra-
cuj¹ce w†paúmie rzÍdu 400 MHz
oraz w†paúmie 868...870 MHz.

Pasmo 400 MHz
Dla pasma 400 MHz Satel oferu-

je trzy serie radiomodemÛw: Satelli-
ne-2ASxE, Satelline-3AS(d) oraz Sa-
telline-3AS EPIC. Wszystkie radio-
modemy s¹ przystosowane do dwu-

PopularnoúÊ tych urz¹dzeÒ nie
dziwi, jeúli weümie siÍ pod uwagÍ:
- niezaleønoúÊ ich pracy od jakie-
gokolwiek operatora i†zwi¹zane
z†tym niewielkie koszty eksploa-
tacji systemu,

- moøliwoúÊ obs³ugi duøej liczby
urz¹dzeÒ,

kierunkowej transmisji danych. Mo-
dele z†serii 2ASxE oraz 3AS(d)
umoøliwiaj¹ transmisjÍ pomiÍdzy
dwoma punktami na odleg³oúÊ do
ok. 40 km (przy maksymalnej mocy
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Bezprzewodowa transmisja
danych jest rozwi¹zaniem
stosowanym w†praktyce

z†roku na rok coraz chÍtniej.
W†systemach rozproszonych,
w†ktÛrych poszczegÛlne

obiekty rozmieszczone s¹ na
duøych obszarach, ogromn¹
popularnoúci¹ ciesz¹ siÍ

produkty fiÒskiej firmy Satel:
radiomodemy Satelline oraz
urz¹dzenia do przesy³u
sygna³Ûw alarmowych
Satelcode/Satelnode.

Przedstawiamy je w†artykule.

Rys. 1. Radiomodem
Satelline−3ASd EPIC

Rys. 2. Przykładowy system oparty na radiomodemach Satel dla pasma 400 MHz − modele Satelline−
3AS(d) oraz Satelline−3AS(d) EPIC
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nadajnika 1†W). W†celu zwiÍkszenia
zasiÍgu transmisji, wszystkie mode-
le radiomodemÛw Satel moøna sto-
sowaÊ w†trybie stacji retransmisyjnej
(repeater). Zgodnie z†obowi¹zuj¹cym
w†Polsce prawem, radiomodemy
2ASxE i†3AS(d) moøna stosowaÊ bez
koniecznoúci ubiegania siÍ o†przy-
dzia³ czÍstotliwoúci, gdy transmisja
odbywa siÍ z†moc¹ do 20 mW. Moc
ta, w†zaleønoúci od warunkÛw topo-
graficznych oraz zastosowanych an-
ten, pozwala na transmisjÍ danych
pomiÍdzy dwoma punktami na od-
leg³oúÊ od kilkuset metrÛw do ok.
4†kilometrÛw. W†przypadku zastoso-
wania wiÍkszych mocy, uøytkownik
zobowi¹zany jest do uzyskania po-
zwolenia radiowego, czyli przydzia-
³u czÍstotliwoúci.

Posiadanie pozwolenia jest wy-
magane w†przypadku korzystania
z†radiomodemÛw Satelline-3AS
EPIC (rys. 1), charakteryzuj¹cych
siÍ duø¹ moc¹ nadajnika - od
1†W†do 10 W. Takie parametry
umoøliwiaj¹ transmisjÍ na bardzo
duøe odleg³oúci - aø do oko³o 80
kilometrÛw.

Radiomodemy 3AS EPIC s¹
w†pe³ni kompatybilne z†radiomode-
mami 3AS, dlatego teø moøna je ³¹-
czyÊ w†jednej sieci radiowej, co po-
zwala zredukowaÊ koszty instalacji
w†sytuacji, kiedy nie jest koniecz-
ne stosowanie radiomodemÛw o†du-

øej mocy w†ca³ym systemie. Tworzy
siÍ wÛwczas sieÊ szkieletow¹ na ra-
diomodemach 3AS EPIC, do ktÛrej
s¹ do³¹czone podsieci z³oøone
z†modeli 3AS (rys. 2).

Bezp³atne pasmo 868...870 MHz
Zakres czÍstotliwoúci 868...870

MHz jest w†Polsce nowym bezp³at-
nym pasmem do transmisji danych,
zgodnie z†Rozporz¹dzeniem Ministra
Infrastruktury, w†pe³ni zgodnym
z†prawem obowi¹zuj¹cym w†Unii
Europejskiej. Jest to pasmo wolne -
uøytkownik wiÍc nie musi staraÊ siÍ
o†przydzia³ czÍstotliwoúci. W†omawia-
nym paúmie pracuj¹ dwa modele ra-
diomodemÛw z†oferty firmy Satel: Sa-
telline-1870 oraz Satelline-3AS 869.

Model Satelline-1870 jest prze-
znaczony do transmisji danych na
odleg³oúci nieprzekraczaj¹ce 5...6
kilometrÛw. Bardzo czÍsto radiomo-
demy te s¹ stosowane w†halach
produkcyjnych, gdzie odleg³oúci s¹
stosunkowo niewielkie, a†po³oøenie
kabla z†rÛønych wzglÍdÛw niemoø-
liwe. Radiomodem ten, oprÛcz ma-
³ych gabarytÛw, charakteryzuje siÍ
takøe bardzo atrakcyjn¹ cen¹.

Satelline-3AS 869 jest z†kolei
bliüniaczym modelem radiomodemu
3AS pracuj¹cego w†paúmie 400
MHz. Ma teø wszystkie cechy mo-
delu 3AS, z†wyj¹tkiem zakresu czÍs-
totliwoúci oraz mocy, ktÛra maksy-

malnie wynosi 500 mW (zgodnie
z†wytycznymi dla pasma 868...870
MHz). Moc 500 mW umoøliwia
przesy³anie danych punkt-punkt na
odleg³oúÊ do 15 km.

DziÍki moøliwoúci pracy kaøde-
go z†radiomodemÛw z†rodziny Sa-
telline jako stacji retransmisyjnej,
przedstawione w†artykule odleg³oú-
ci moøna efektywnie zwiÍkszaÊ, co
pozwala na budowanie bardzo roz-
leg³ych sieci radiomodemowych.

Urz¹dzenia do przesy³u
sygna³Ûw cyfrowych

Urz¹dzenia radiowej transmisji
informacji alarmowych Satelcode
i†Satelnode s¹ przeznaczone do
tworzenia zarÛwno prostych, jak
i†rozbudowanych systemÛw przeka-
zywania sygna³Ûw binarnych lub
alarmÛw drog¹ radiow¹ w†promie-
niu od kilku do kilkunastu kilomet-
rÛw od anteny nadajnika. Systemy
takie s¹ wykorzystywane w†syste-
mach monitoringu przemys³owego,
w†ochronie osÛb i†mienia (zabezpie-
czenia przeciw poøarom i†w³ama-
niom, monitoring obiektÛw), ale
takøe do zdalnego przekazywania
sygna³Ûw steruj¹cych.

Prosty system przesy³ania alar-
mÛw (pojedyncza komÛrka) sk³ada
siÍ z†odbiornika - Satelnode X3S
oraz dowolnej liczby nadajnikÛw
sygna³Ûw alarmowych - Satelcode

Rys. 3. Przykładowy system oparty na radiomodemach Satel dla pasma 868...870 MHz − model Satelline−1870
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(rys. 3). Kaødy nadajnik ma swÛj ad-
res pozwalaj¹cy na jednoznaczne
identyfikowanie i†lokalizowanie ko-
munikatÛw alarmowych przezeÒ na-
dawanych. Przekazane komunikaty
alarmowe mog¹ byÊ przes³ane do od-
powiednio oprogramowanego kompu-
tera lub teø wykorzystane do uak-
tywnienia wbudowanych wyjúÊ prze-
kaünikowych odbiornika. Kompletny
system moøe sk³adaÊ siÍ z†wielu ta-
kich podsystemÛw pracuj¹cych nie-
zaleønie lub teø po³¹czonych drog¹
radiow¹ (za pomoc¹ radiomodemÛw
serii Satelline - rys. 4).

Budowa oraz pÛüniejsza obs³uga
systemÛw alarmowych opartych na
urz¹dzeniach firmy Satel jest szyb-
ka i†efektywna. Konfiguracja po-
szczegÛlnych urz¹dzeÒ jest prosta
i†nie wymaga stosowania specjalis-
tycznych narzÍdzi. W†úrodowisku
miejskim maksymalna odleg³oúÊ po-
miÍdzy urz¹dzeniami pojedynczej
komÛrki systemu wynosi najczÍúciej
oko³o 3†km, zaú w†terenie niezabu-
dowanym - nawet 15 km. Odleg³oúÊ
ta moøe byÊ zwiÍkszona przez za-
stosowanie anten wzmacniaj¹cych.

Koszty instalacji
Zastosowanie w†systemie trans-

misyjnym anten kierunkowych, nie-
zbÍdnych do przesy³ania danych na

Rys. 4. Przykładowy system zdalnego monitoringu oparty na radiomodemach Satelline−3AS(d) oraz urzą−
dzeniach Satelcode/Satelnode

Radiomodemy prezentowane w artykule s¹
dostêpne w firmie Astor, tel. (12) 428-63-40,
www.astor.com.pl.

Dodatkowe informacje

wiÍksze odleg³oúci, nie stanowi
øadnego problemu, bowiem
w†ogromnej wiÍkszoúci przypadkÛw
nie ma potrzeby budowania specjal-
nych masztÛw antenowych, gdyø
zazwyczaj anteny umieszczane s¹
na najwyøszych obiektach na da-
nym obszarze (wysokie budynki,
kominy, s³upy energetyczne, masz-
ty radiowe, GSM, itp.). Takøe wy-
konanie projektu radiowego, ktÛry
do niedawna by³ obligatoryjny, te-
raz nie zawsze jest konieczne.
Urz¹d Regulacji Telekomunikacji
i†Poczty, do ktÛrego sk³adany jest
wniosek o†wydanie pozwolenia ra-
diowego, zazwyczaj wymaga wyko-
nania projektu w†sytuacji, gdy na
danym obszarze istnieje duøe za-
gÍszczenie urz¹dzeÒ radiowych.
W†pozosta³ych przypadkach zwykle
wystarcza wype³nienie wniosku.
Jeúli wykonanie projektu jest ko-
nieczne, firma Astor pomaga uøyt-
kownikom w†jego przygotowaniu,
kontaktuj¹c ich z†firmami specjali-
zuj¹cymi siÍ w†tym zakresie. Firmy
te najczÍúcie j pomagaj¹ takøe
w†uzyskaniu przydzia³u czÍstotli-
woúci.

Urz¹dzenia transmisji sygna³Ûw
cyfrowych Satelcode/Satelnode oraz
radiomodemy Satelline mog¹ byÊ
zastosowane w†kaødej ga³Ízi prze-

mys³u, wszÍdzie tam, gdzie po³oøe-
nie kabla szeregowego jest niemoø-
liwe lub po prostu nieop³acalne.

Radiomodemy Satel posiadaj¹
takøe wiele dodatkowych zalet, ta-
kich jak moøliwoúÊ transmisj i
w†protokole Profibus DP bez ogra-
niczenia d³ugoúci sieci, jakie narzu-
ca ten protokÛ³.

Urz¹dzenia Satel s¹ najczÍúciej
stosowane w†systemach rozproszo-
nych, obejmuj¹cych zasiÍg od 77
metrÛw do 77 kilometrÛw. Przyk³a-
dem takich aplikacji jest zdalne
sterowanie i†monitoring sieci wod-
no-kanalizacyjnych, wÍz³Ûw ciep³o-
wniczych oraz monitoring trakcji
elektrycznej. NiezawodnoúÊ radio-
modemÛw potwierdza d³uga lista
referencyjna.

Prostota wdraøania i†eksploatacji
urz¹dzeÒ Satel powoduj¹, øe do ich
uøytkowania nie jest wymagana
specjalistyczna wiedza, a†dziÍki
systemowi bezp³atnych testÛw pier-
wsze prÛby z†radiomodemami Satel
moøe podj¹Ê kaøda osoba tym za-
interesowana.
Tomasz Micha³ek, Astor Sp. z o.o.


