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O que é o SwiftBroadBand?O que é o SwiftBroadBand?

• O SwiftBroadBand é um novo serviço de comunicações móveis BGAN 
(Broadband Global Area Network) destinado às aeronaves, oferecido
pela Inmarsat e sustentado nos seus satélites Inmarsat-4 em órbita
geo-estacionária (GEOS) a 35.786 km de altitude.

• A sua cobertura, após o lançamento do satélite I-4 em 18 de Agosto de 
2008, estende-se a todo o mundo, com excepção das regiões polares, 
dispondo de 228 spots estreitos, 19 spots largos e de um feixe global.

• Permite a utilização simultânea de circuitos de voz e ligações IP através
de banda larga até 432 kbps, podendo oferecer às aeronaves (cabina e 
cockpit) a utilização de aplicações diversas de, telefonia, mensagens de 
texto, e-mail, acesso à Internet segura e não segura, intranet, planos
de voo, actualização de cartas e previsões meteorológicas.

• Permite a implementação a bordo de serviços do tipo Wi-Fi 802.11, 
VoIP, GSM, etc através de gateways apropriadas.
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Algumas característicasAlgumas características

• O serviço consente o emparelhamento de canais e a compressão de 
dados para o aumento da velocidade de transmissão, podendo ser 
enviados diversos streamings a 32, 64 e 128 kbps, até ao máximo de 
224 kbps por canal. 

• Os equipamentos da EMS Satcom dispõem de compatibilidade para
redes a bordo do tipo RDIS, GPRS e UMTS (pico-células, por exemplo).

• O utilizador paga apenas pelo volume de dados utilizado (MB) ou por 
minuto de circuito.

• Existem modelos que são compatíveis com a utilização de encriptação
do tipo NATO Secret ou NSA Type-1 e comunicações seguras através
de equipamentos que cumpram uma das seguintes normas: STU-IIIb, 
STE, KG-175 Taclane, KG-235 Sectéra, KG-250 Altasec, KIV-7, Brent.



Ribeiro de Araújo
Consultor

Órbitas dos actuais satélites
em sistemas de cobertura global

Órbitas dos actuais satélites
em sistemas de cobertura global

• GEO (Geostationary Earth Orbit) a cerca de 36000 Km de altitude 
com 3 satélites para cobertura global. Duração de cada órbita: 24 
horas. Exemplo: Inmarsat

• MEO (Medium Earth Orbit) a cerca de 20000 Km de altitude com 24 
satélites para cobertura global. Duração de cada órbita: 12 horas. 
Exemplo: GPS

• LEO (Low Earth Orbit) a cerca de 800 Km de altitude com 66 
satélites para cobertura global. Duração de cada órbita: 1 hora e 40 
minutos. Exemplo: Iridium
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• ATG (800 MHz) • Inmarsat SwiftBroadBand

• Iridium • Ku (SKYlink)

Imagem da Terra  obtida por cortesia do  Image Science and Analysis Laboratory, NASA-Johnson Space Center. "The Gateway to Astronaut Photography of Earth." <http://eol.jsc.nasa.gov/sseop/clickmap/#> ( 2008-12-31 00:19:35UTC)
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Outras características
dos serviços de satélite disponíveis

Outras características
dos serviços de satélite disponíveis

BaixoElevadoMédio, com forte 
tendência para 
baixar face ao 

aumento da procura

Baixo / MédioCusto de operação

TotalEUA, Atlântico 
Norte e Europa

Total, excepto 
zonas polares

EUACobertura

≤ 9.6 Kbps≥ 500 Kbps≤ 432 Kbps≥ 1800 KbpsVelocidade
(do avião)

≤ 9.6 Kbps≥ 3000 Kbps≤ 432 Kbps≥ 3000 KbpsVelocidade
(para o avião)

Banda LBanda KuBanda L800 MHzFaixa de 
frequências

IridiumIridiumKuKu
((SKYlinkSKYlink))

InmarsatInmarsat
SwiftBroadBandSwiftBroadBand

ATGATG

Factores reconhecidos como fortemente limitativos da operação por parte de uma aeronave
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Tipo de missões
que podem tirar partido deste serviço

Tipo de missões
que podem tirar partido deste serviço

As missões que podem tirar partido da utilização da tecnologia que este 
serviço disponibiliza são maioritariamente dos seguintes tipos:

� Patrulhamento marítimo
� SAR
� Reconhecimento
� Interdição
� Comando e Controlo
� Operações especiais
� Repetição de comunicações
� Transporte de VIPs
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importantes proporcionadas pelo
Inmarsat SwiftBroadBand (1)

Capacidades operacionais
importantes proporcionadas pelo

Inmarsat SwiftBroadBand (1)

� Comunicação BLOS (Beyond Line of Sight) em banda larga.

� Largura de banda compatível com uma panóplia de novas 
possibilidades e opções operacionais às quais, apesar de existirem, não 
era possível anteriormente ter acesso.

� Uma rede a bordo da aeronave assente em TCP/IP permitindo o 
acesso a serviços diversificados (Internet, e-mail, chat, ftp, etc.) e 
bases de dados civis e/ou militares remotas (por exemplo, AIS, Lloyds, 
ITU, VTS, MRCC, etc.).

� O acesso tanto ao NIPRNET como ao SIPRNET durante a permanência 
no destacamento possibilitando a consulta e actualização em tempo 
real de Intel, C2PC, informação táctica e meteorológica, aumentando 
assim a capacidade de decisão local.



Ribeiro de Araújo
Consultor

� Possibilidade das tripulações participarem em sessões SIPRNET de chat 
com Agrupamentos, Centros C4I e Unidades Tácticas em terra, daí
resultando um maior envolvimento em Operações Coordenadas.

� Possibilidade de envio de vídeo/FLIR ou imagens em tempo real 
(pequenos segmentos) para as forças amigas no terreno de forma a 
que possam ser alertadas para a aproximação de forças hostis à sua 
posição.

� Possibilidade de envio de vídeo/FLIR ou imagens para centros de 
comando e controlo de forma a permitir que os comandantes de área 
possam avaliar situações de batalha (movimentos de tropas, avaliação 
de danos, informação sobre o terreno, etc.) e, desse modo, actuar 
mais rapidamente.

Capacidades operacionais
importantes proporcionadas pelo

Inmarsat SwiftBroadBand (2)

Capacidades operacionais
importantes proporcionadas pelo

Inmarsat SwiftBroadBand (2)
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importantes proporcionadas pelo
Inmarsat SwiftBroadBand (3)

Capacidades operacionais
importantes proporcionadas pelo

Inmarsat SwiftBroadBand (3)

� Em missões ASW, as tripulações poderão fornecer informação 
importante sobre a missão ao TSC (Tactical Support Center) durante a 
fase em que a tripulação substituta está ainda a receber o 
correspondente briefing antes da rendição, daí resultando uma mais 
cuidada e efectiva preparação desta antes da descolagem.

� As tripulações poderão comunicar com as suas substitutas muito antes 
de estas chegarem ao alcance das comunicações LOS, o que melhorará
o conhecimento da situação por parte da nova tripulação e aumentará
as suas possibilidades de sucesso no desempenho da missão.

� Ainda num cenário BLOS, depois de uma tripulação ter saído para a 
sua missão, a informação processada pelo TSC/MOCC (Mobile 
Operations Control Center) poderá ser enviada para o avião quer este 
se encontre já a voar ou, ainda, na placa (por exemplo, informação 
mais actualizada de análise acústica, Intel ou meteorologia, etc.). 
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SwiftBroadBand ou TCDL?SwiftBroadBand ou TCDL?

É uma questão legítima e que permite esclarecer que estes dois sistemas 
podem ser vistos como complementares um do outro.

A eventual futura instalação do TCDL (Tactical Common Data Link) em 
algumas aeronaves não substitui a necessidade do Inmarsat, dado que a 
operação do TCDL se encontra restrita às áreas de cobertura LOS, 
necessitando, ainda, de estações em terra ou Manpack bem configuradas 
para receber as suas transmissões.

Ao contrário, o feed do Inmarsat SwiftBroadBand está disponível para 
todos os que disponham de acesso SIPRNET acrescentando-lhe ainda:

� a capacidade de comunicação BLOS que até agora não existia;

� uma opção COTS bastante flexível de transmissão ao TCDL.
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Obsoloscência tecnológica:
uma das razões para a transição para SwiftBroadBand

Obsoloscência tecnológica:
uma das razões para a transição para SwiftBroadBand
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Vídeo digital em operações BLOS
e disseminação de imagem :

uma das razões para a transição para SwiftBroadBand

Vídeo digital em operações BLOS
e disseminação de imagem :

uma das razões para a transição para SwiftBroadBand

• O Satcom, em UHF, mesmo em áreas LOS, 
não permite a transmissão de imagens de 
elevada resolução (resultantes da conversão 
de vídeo analógico para digital), o que limita 
fortemente a capacidade de Intel.

• O Satcom, para além dessa lacuna, tem uma 
velocidade de transmissão muito baixa, 
podendo levar cerca de 10 minutos para 
receber uma simples imagem parada, pelo 
que o seu desempenho não se adequa ao tipo 
de necessidades actuais.

• A partilha e disseminação de imagem, hoje 
fundamental para sistemas do tipo 
MCCIS/JMCIS e também em cenários OTH, só
é viável com o recurso ao vídeo digital o que 
implica a utilização de banda larga.
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programa AIP das aeronaves P-3

INMARSAT: um requisito essencial
na implementação da capacidade OTH no 

programa AIP das aeronaves P-3

Scope: Increase capabilities in Anti-submarine Warfare (ASW); 
Over-the Horizon –Targeting (OTH-T); Communications; 
and Survivability.

Includes:   ITP/INMARSAT/LINK-16 (C4 for ASW) Sustainment of key 
mission systems/sensors through technical refresh. 
Mission Systems Sustainment
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INMARSAT

Swift BB

OTHER
SATCOM

SIPRNET

2007-08 ProjectA

Capabilities / CONOPS
SIPRNET access for P-3 AIP via worldwide satellite 
connection at increased bandwidth & decreased cost

• Chat / Email / Imagery FTP / Browsing
• Streaming video
• Other ISR Data
• Potential GCCS in the aircraft
• ~432 Kbps x2 INMARSAT connection

Enables high bandwidth connectivity at reasonable cost.  Navy 
must reduce cost of connectivity if it is to use SATCOM  for 
reachback.

P-3 AIP INMARSAT Swift BB
ADNS enables satcom reach back for P-3 AIP with simultaneous HFIP.
Connection terminates at LES, terrestrial back haul to NCTAMS for service (SIPR/JWICS).
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INMARSAT SwiftBroadBand
adoptado como suporte de comunicações
BLOS na futura aeronave MMA dos EUA

P-8A Poseidon
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A Segurança Interna dos EUA
utiliza banda larga a bordo das aeronaves

P-3 Orion desde 2005
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fixa ou do tipo roll/on - roll/off

As aeronaves C-130 dispõem de
duas soluções alternativas de instalação:

fixa ou do tipo roll/on - roll/off

A solução paletizada permite que o equipamento SwiftBroadBand 
possa ser partilhado entre diversas aeronaves, reduzindo assim o
investimento inicial necessário para todos os aviões da frota.

O conjunto radome pode ser re-instalado sempre que necessário.
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Informação
adicional

Informação
adicional



Muito obrigado pela vossa atenção
Fim da apresentação
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