
SATELITNÍ  SPOJENÍ
1.      Co je to VSAT

• Složení stanice VSAT

• Základní pojmy

• Příklad parametrů

2. O satelitech:

• Používané kmitočty

• Oběžné dráhy

• Polohy satelitů na GEO

• Jaké mají pokrytí signálem

• Satelitní linka

• Globální dostupnost služeb - Eutelsat, Inmarsat, Iridium, Skynet, WGS

3. Topologie spojů VSAT a přenosové metody:

• SCPC

• Bod-Bod

• MESH

• TDM/dSCPC

• TDM/TDMA

• MF-TDMA

• DAMA

4. Praktická část:

• Ukázka stanice VSAT, konfigurace, zaměření 

• Předělání VSAT Ku-band na X-band
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Co je to VSAT

• Satelitní terminál s „velmi malou anténou“, anglicky Very Small Aperture Terminal.

• V době definice antény o průměru asi 2,4 m, dnes od cca 45 cm

• SIT – satelitní interaktivní terminál, někdy také terminál s velkou hustotou výkonu (EIRP 60 dBW

pro Všeobecné oprávnění, VSAT jen 50 dBW). Jde o „modernější“ VSAT.

• Výkony platí pro „civilní pásma“ a terminály v síti HUB. Spoje Bod-Bod mají individuální oprávnění 

pro frekvenci (v ČR). Omezení neplatí pro terminály v X-band.

• Anténa VSAT musí být certifikována pro použití s daným satelitním systémem – Eutelsat, Intelsat, 

v X-band např. Skynet, WGS (WGS má certifikaci i pro modemy).

• VSAT může komunikovat buď s jinou stanicí VSAT nebo je řízen ze stanice HUB – záleží na typu 

modemu, resp. technologii a tím možné topologii sítě.

• VSAT může komunikovat s jiným VSAT nebo být ve funkci:

– HUB – centrální stanice sítě, řídí provoz terminálů

– RT – remote terminal – terminál řízený ze stanice HUB

– EIRP – vyzářený výkon ekvivalentní k výkonu vyzářenému všesměrovou anténou

– G/T – udává „citlivost“ antény při příjmu
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Konfigurace VSAT

Příjem v L-band, 950 – 1450 MHz

Napájení, ovládání, (řízení ref. 

kmitočet 10 MHz)
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Modem

Router

Vysílač (BUC) 
(1 až 100 W – podle pásma)

LNB

Anténa 0,9 -1,8m

Modulace v L-band, 950 – 1450 MHz

Napájení, ovládání, (řízení ref. 

kmitočet 10 MHz)

Vlnovody

ozařovač = feed-horn + rozbočovač rovin, 

filtry RX a TX k potlačení harmonických a 

rušení vlastního příjmu

……………………………………………………………………………..

Mění satelitní frekvenci na 

frekvenci pro modem

Low Noise Bloc  

downconvertor

Mění frekvenci z modemu na 

satelitní a výkonově zesiluje

Bloc-up-convertor

Modulátor Demodulátor

Datové rozhraní



HW VSAT
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Výměnou vf komponentů lze předělat 

VSAT z X-band na Ku nebo Ka-band

Komerční Ka-band hw



RF parametry komponentů
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Modem:

• RF vstup/výstup obvykle L-band 950 až 1450 nebo až 2050 MHz

• některé 70 MHz +- 18 MHz, v US 140 MHz 

• Data Ethernet, sériový port, G-703 …

• SCPC – může fungovat samostatně, nebo TDMA – v síti s HUB

BUC – vysílač na satelit:

• RF vstup obvykle L-band 950 až 1450 nebo až 2050 MHz

• některé 70 MHz +- 18 MHz, v US 140 MHz 

• Kmitočty oscilátoru a vysílací pásmo:

• Ku-band LO 12,8 nebo 13,050 GHz, 

• vysílací pásmo 13,75 nebo 14 až 14,5 GHz

• X-band LO 6,95 GHz MHz

• vysílací pásmo 7,9 – 8,4 GHz

• Ka-band LO 29,05 GHz – mil. civilní 26,6 GHz 27,2 GHz

• Vysílací pásmo 28 až 31 GHz – podle satelitu

• Výkony cca 2 až 100 W  – omezení podle antény a potřebného EIRP

LNB – nízkošumový konvertor pro příjem ze satelitu:

• RF výstup obvykle L-band 950 až 1450 nebo až 2050 MHz

• Pokud 70 MHz +- 18 MHz, v US 140 MHz – třeba dvojí směšování 

• Kmitočty oscilátoru a přijímací pásmo:

• Ku-band LO 9,75, 10, 10,6, 11,3 GHz – více pásem podle satelitu 

• přijímací pásmo (10,7) 10,95 až 12,75 GHz

• X-band LO 6,3 GHz MHz

• přijímací pásmo 7,25 – 7,75 GHz

• Ka-band LO 16,25 až 20,25 GHz – podle satelitu

• přijímací pásmo 17,2 až 22,2 GHz – podle satelitu



Zpracování signálů

INTV, Ing. Petr Vecek 6

router

Modulátor
BUC

X-band

Ethernet

950 – 1450 MHz
7,9 – 8,4 GHz Satelit

vstup

Satelit

výstup
LNB

X-band

7,25 – 7,75 GHz 

Demodulátor
950 – 1450 MHz

Modem
Konvertor

Zesilovač

X-band satelitL-band modem VSAT anténa



Polarizace signálu

C-band používá lineární i kruhovou polarizaci 

X-band používá kruhovou polarizaci

Ku-band obvykle lineární polarizaci

Ka-band kruhovou polarizaci 

- Lineární polarizace má oproti kruhové náchylnost na změny při průchodu atmosférou, za 

deště, nastavení souvisí s polohou satelitu

- Kruhová polarizace je odolnější, snazší nastavení antény 

U satelitního spojení se v jedné rovině vysílá 

a v opačné přijímá

Lineární – vertikální x horizontální

Kruhová – levotočivá x pravotočivá
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Polarizační offset u lineární polarizace

XY

XY

XY

Pokud není polarizační rovina souhlasně s rovinou satelitu, dochází ke vzájemnému rušení 

signálů z obou rovin a poklesu užitečného signálu.

Samosměrovací antény 

dostavují automaticky, ručně 

zaměřované nutno dostavit 

ručně.
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Základní pojmy parametrů VSAT a spoje 
• G/T – zisk přijímací antény k šumové teplotě přijímacího systému

• EIRP – ekvivalentní vyzářený izotropní výkon (jaký by byl vyzářen všesměrovou anténou pro 

dosažení stejné úrovně signálu). U satelitu se vztahuje k šířce transpondéru – např. 36 MHz. 

Pokud je alokované pásmo pro službu menší, náleží signálu jen poměrná část celkového EIRP.

• Modulace – jak je signál kódován na nosnou frekvenci – BPSK 1 bit/Hz, QPSK 2 bity/Hz, 8PSK 3 

bity/Hz

• FEC – Forward error correction – zabezpečovací bity navíc k informačním bitům pro dosažení 

bezchybové linky i při krátkých změnách kvality signálu FEC mívá hodnoty ½, 2/3, ¾, 5/6, 7/8, ale 

i jiné

• BR – Bit rate – bitová rychlost přenášených dat

• SR – Symbol rate – symbolová rychlost – (BR+FEC)/modulace – udává se v baudech nebo 

symbolech/Hz

• C/N – carrier to noise, také Es/N poměr výkonu signálu k šumu – dB/Hz – nezohledňuje typ 

modulace a FEC

• Eb/No – energie na bit k šumu – lze určit z C/N započtením modulace a FEC, resp. spektrální 

účinnosti (počtu informačních bitů na 1 Hz)

• IBO a OBO – input a output back-off – zesilovače mají v režimu více signálů nižší, než maximální 

výkon – to se projevuje zejména u satelitních transpondérů. Výsledné EIRP je proto obvykle nižší, 

než by vycházelo výpočtem bez započtení IBO a OBO. Nové satelity již používají tzv. 

linearizované zesilovače, kde se to tolik neprojevuje. U běžných je hodnota OBO např. několik dB, 

tedy třeba jen polovina max. výkonu. U VSAT je obvykle jen jedna nosná, pak je hodnota OBO 0,5 

dB oproti uváděnému max. výkonu BUC. Je předmětem tzv. linkového výpočtu, který má obvykle 

operátor stanice HUB od provozovatele satelitu.
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EIRP – ekvivalentní výkon, který by byl vyzářen všemi směry

EIRP = zisk antény + vysílaný výkon

Příklad: EIRP 60 dBW = 10^6 W = 1 000 000 W

K tomu stačí:

• zisk antény 50 dBi – cca anténa 2,5 m v Ku-band

• výkon vysílače 10 dBW = 10 W

• Nebo: zisk antény 40 dBi – anténa cca 1 m

výkon vysílače 20 dBW = 100 W (10^2)

Zisk antény G – (Π*D/Λ)^2 – druhá mocnina z 3,14 x poměr průměru antény a vlnové délky. V 

praxi je třeba počítat účinnost asi 65% (podle velikosti a provedení antény)

Citlivost přijímacího systému G/T – poměr zisku antény a šumové teploty.

T zahrnuje šumové číslo prvního zesilovače, tepelný šum antény (závisí na elevačním úhlu), 

útlum v anténním systému

Příklad přepočtu SR, BR, FEC:

BR = 1024 kbit/s (1 Mbit/s), modulace QPSK s FEC ¾

SR = BR1024 x FEC 4/3 x QPSK1/2 = 683 kSps

V případě BPSK ¾ to bude dvojnásobek pásma QPSK, při 8PSK jen 2/3 QPSK

Zabrané pásmo na satelitním transpondérů je SR x 1,3-1,4 (podle typu modemu, resp. strmosti 

modulačního impulsu) – 683 x 1,4 = 965 kHz. Je třeba sledovat soulad šířky pronajatého pásma a 

výkonu. 

INTV, Ing. Petr Vecek 10

../Documents/satelit/21B/w21B-mali-prg.html


Výkon a šířka pásma
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Transpondér 36 MHz

Výkon 100 W

4 MHz

11 W
8 MHz

22 W

potřebné

RX C/N dB

BPSK

1/2

QPSK

3/4

8PSK

2/3

Je-li signál dostatečně silný, 

mohu použít 8PSK, při slabém 

pokrytí třeba jen BPSK. Podle 

toho se mění na stejném pásmu 

přenosová rychlost.

Lze pronajmout širší pásmo a 

výkon a využít energie „navíc“ 

pro dosažení potřebného C/N

Pronajaté pásmo 18 MHz 50 W

Obsazené pásmo 

8 MHz 50 W



VSAT – příklady parametrů

anténa 1,8 m X-band BUC 60 W Ku-band BUC 50 W Ka-band BUC 35 W

EIRP 58 dBW 62 dBW 62 dBW

G/T 21 dB/K 23,5 dB/K 26 dB/K

anténa 1,2 m X-band BUC 60 W Ku-band BUC 50 W Ka-band BUC 35 W

EIRP 54 dBW 58 dBW 59 dBW

G/T 16 dB/K 19 dB/K 21 dB/K

Volba modulace a FEC – závisí na parametrech satelitního pokrytí a antény jaká bude dosažena 

hodnota C/N při požadované BR.

Každý typ modulace a FEC potřebuje jinou Eb/No pro dosažení bezchybové linky. Čím nižší je 

spektrální účinnost, tím nižší odstup signál/šum je potřebný pro demodulaci signálu.

Příjem na větší anténu – lepší G/T – umožňuje použít vyšší spektrální účinnost a tím vyšší BR v 

daném přenosovém pásmu.

Konkrétní spoje podle požadavků a možností řeší operátor stanice HUB ve spolupráci s 

provozovatelem satelitu.
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VSAT 

Automatizovaný integrovaný samosměrovací 

VSAT je doplněn o GPS, elektronický 

kompas, náklonová čidla, případně 3D 

stabilizaci, spektrální analyzátor. Automaticky 

se zaměří a začne komunikovat.

VSAT s ručním zaměřením pomocí spektrálního 

analyzátoru. Výstup je L-band po RX a TX 

koaxiálním kabelu. Modem umístěn ve skříni s 

routerem ve vzdálenosti až 50 (100) m.
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O satelitech

• Používané kmitočty

• Oběžné dráhy

• Satelity na GEO

• Pokrytí satelitním signálem

• Jak funguje satelit

• Satelitní linka
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Frekvence používané pro satelitní spojení

L-band (1–2 GHz) - GPS, satelitní telefony a nízkorychlostní data (1 Mbit/s  -
BGAN, Iridium Next), kolem 1,2 – 1,7 GHz

S-band (2-4 GHz) např. satelitní DAB, ISS, pico a nano satelity 

C-band (RX 3,4-4,8 TX 5,8-7GHz) první satelitní pásmo, velké antény, široké 
pokrytí satelitním signálem

X-band (RX 7,25-7,75, TX 7,9-8,4 GHz) tzv. vojenské nebo vládní – výhodný 
poměr velikosti antén, zisku, směrování

Ku-band (RX 10,7-12,75,  TX 13 - 14,5 (18) GHz) TV, přenos dat, menší 
antény 

Ka-band (RX 18-20, TX 28 – 32 GHz) vysokorychlostní přenos dat - malé 
antény, spotbeamy – pokrytí malého území

Wikipedia uvádí trochu jinak, toto jsou reálně používaná pásma. V budoucnu 
se počítá s pásmem 40 až 70 GHz, laserovými spoji (funguje ve vesmíru, v 
atmosféře problém útlumu)
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Oběžné dráhy

GEO nehybné vzhledem k zemskému povrchu, výška 35786 km 

nad rovníkem – hladina moře. Asi 300 komunikačních satelitů, z toho 

kolem 120 „viditelných“ z ČR. 

Zpoždění signálu zhruba 260 msec

MEO s oběhem 4-6x denně, ve výškách 1200 až 35286 km nad 

zemským povrchem – nejzajímavější – GPS a sat. systém pro 

telefonii. 

Zpoždění signálu zhruba 10 msec

LEO s dobou oběhu 80-130 minut, ve výšce 200 až 1200 km nad 

zemí – sat. systém Iridium a různé pozorovací, průzkumné a 

vědecké satelity – ISS.

Zpoždění signálu zhruba 5 msec

MEO i LEO jsou polární - (do 20 až 30 st. od pólu) a heliosynchronní 

– (satelit je nad daným místem vždy ve stejný sluneční čas). 
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Typy oběžných drah
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Výšky oběžných drah

HIGHLY ELLIPTICAL ORBIT (HEO)

MEDIUM EARTH ORBIT (MEO)

LOW-EARTH ORBIT (LEO)

GEOSTATIONARY (GEO)
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17.35º 35,870 km

42% Visible Area

17.35º

N

S

162.65

GEO

Např. satelity v „C“ pásmu a Inmarsat I-4 v L-band – důležité pro námořní dopravu - uměl by i 

Skynet 5 v X-band. Nově i Inmarsaty Global Xpress v Ka-band – pro námořní i leteckou dopravu, 

stejně jako pro pozemské pevné nebo mobilní stanice VSAT.

3 satelity pokryjí celý povrch Země cca mezi 70° jižní a 70° severní šířky
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Jak najít satelit na GEO?
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Kde satelit najít?

Protože satelity jsou na rovníkem, na obloze je nalezneme na ekliptice
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Min. 10° elevace

JIH



Input Parameters Value Units

Site latitude 31.5N degrees

Site longitude 64.5E degrees

Satellite longitude 21.5E degrees

Satellite Look Angles Value Units

Elevation 31.14 degrees

True azimuth 240.74 degrees

Magnetic variation 2.0E degrees

Azimuth compass bearing 238.70 degrees

Polarization offset 48.30 degrees

Path distance to satellite 38509.03 km

Příklad výpočtu zaměření antény

Použitelná elevace je obvykle od 10°, což splňují satelity na orbitálních pozicích +- 60° od 

zeměpisné délky polohy VSAT – z ČR od 45 W po 75 E – při velmi nízké elevaci možnost 

pozemního rušení „elmag. smogem“ ale i rušení sousedních blízkých satelitů – týká se zejména 

satelitů v Ku-band, satelity X-band nejsou tak blízko u sebe. 

INTV, Ing. Petr Vecek 22



Jak funguje satelit

směšovačVstupní 

zesilovač

Výkonový

zesilovač

Přijímací 

anténa

oscilátor

Takových převaděčů mají satelity i několik desítek

Každý převaděč – transpondér – má šířku typicky 24, 

36, 72 MHz s výkonem vysílače obvykle kolem 100 W

G/T Vysílací

anténa
EIRP

Max 4 dB/K

Min -6 dB/K

Max 48 dBW

Min 38 dBW
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Satelitní linka

modem TX vysílač anténa EIRP VSAT ztráty šířením G/T sat EIRP sat ztráty šířením G/T VSAT modem RX

1 mW 17 dBW 46 dBi 63 dBW resp. 2 MW 207 dB Ku-band 4 dBk 47 dBW resp. 50 kW 205 dB Ku-band 26 dB/K - 60 dBm

modem modem

BUC

LNB

TX 0 až -40 dBm

= -30 až -70 dBW

50 W = 17 dBW

TX Gain = 40 – 46 dBi

EIRP = 57 - 63 dBW

Ztráty 202 – 207 dB

X-band – Ku-band

Ztráty 200 – 205 dB

X-band – Ku-band

RX Gain = 38 – 43 dBi

G/T = 16 – 24 dB/k

RX -40 až -80 dBm

= -70 až -110 dBW

G/T sat EIRP sat

Uplink, upstream, 

outbound
Downlink, 

downstream, inbound

Orientační hodnoty úrovní signálů

Při komunikaci HUB – RT (remote terminal) se používá:

Forward pro vysílání stanice HUB

Return – pro vysílání RT

Anténa 

1,8 mAnténa 

1,8 m
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Útlum signálu ve volném prostoru je dán 

druhou mocninou vzdálenosti vysílače 

od přijímače a také druhou mocninou 

kmitočtu. L= 𝟒 ∗ 𝝅 ∗ 𝑫 ∗
𝒇

𝒄

𝟐



S5B Shaped Uplink 

‘Africa-Full1’

-0.7 dB/K

-2.7

-4.7

-7.7

G/T =

-7.7

-7.7

-4.7

-2.7

-0.7

-2.7

Skynet 5 – X-band Eutelsat – Ku-band

Eutelsat – Ka-band

Pokrytí satelitním signálem v X, Ku a Ka-band

43.5

46.5

48.5

EIRP = 50.5 dBW

S5B Zone Downlink 

‘West Africa 1’

Typicky anténa 1,8 m, BUC 4 – 16 W 

pro TX BR do 2 Mbit/s

Typicky anténa 75 cm, BUC 4 W pro 

TX BR do 6 Mbit/s

Typicky anténa 1,2 – 1,8 m, 

BUC 20 až 80 W pro TX BR 

256 kbit/s až 2 Mbit/s
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Komerční satelity – Eutelsat Ku-band

Pokrytí prakticky celého obydleného území, otázka volné kapacity na daném satelitu v danou dobu
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Komunikace přes HUBy INMARSAT, ne vlastní

Globální Ka-band INMARSAT – I5

Global Xpress
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Globální Ka-band INMARSAT GX

Government Ka – pouze pro vlády států NATO

High capacity commercial --- Global service beam –High capacity militaire

Terminály 0,6 až 1,2 m, rychlost až 50/5 Mbit/s, prodej 1-4/0,5-4 Mbit/s s různou agregací – cena.
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Globální X-band SKYNET
Satelitní systém společnosti Airbus Defense&Space – dříve Astrium a ještě 

dříve britský Paradigm

Kvalitní pokrytí, flexibilní služby

Z ČR pod horizontem

Z ČR pod horizontem

1 satelitní skok z ČR



Topologie a přenosové metody 

spojů VSAT

• SCPC

– Bod-Bod

– MESH

– TDM/dSCPC

• TDM/TDMA

– MF-TDMA

– DAMA
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SCPC
• Lze využít i pro topologii Bod-Bod, MESH nebo TDM/dSCPC

• Výhody:

• - garantované přenosové parametry

• - bezpečnost

• - nezávislost

• - je možný provoz aplikací, které na sdílených kanálech "trpí časovým multiplexem" jako např. 
VoIP, videokonference

• - ve srovnání s ostatními systémy menší a konstantní zpoždění

• Nepotřebuje drahou a složitou stanici HUB

• Nevýhody:

• - vyšší cena zařízení než u terminálů pracujících s centrální stanicí

• - garantované pásmo je dražší, než sdílené – ale jen v případě, že není využité

• Nejvhodnější pro malé sítě pro spoje s garantovanými parametry
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Firewall

SCPC – Bod-Bod

VoIP ústředna

Internet
VoIP

LAN

Intranet

VoIP

Internet

Ethernet

64 až 2048 kbit/s – symetricky 

nebo asymetricky

Libovolný satelit pro Ku pásmo 

na pozici 70E až 45W

VSAT v ČR

VSAT v zahraničí
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Systém s mřížovou strukturou - MESH

Každý VSAT vysílá na jiné frekvenci, VSATy přijímají frekvence ostatních – potřeba tolika přijímacích 

kanálů, kolik VSATů je třeba přijímat jedním skokem Který VSAT není přijímán přímo, může být přijímán 

na dva satelitní skoky přes některý jiný – záleží na organizaci spojení.. Vhodné pro sítě o velikosti 3, 5, 9, 

13 VSAT.
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TDM/dSCPC

Sdílený kanál TDM vysílaný z HUB, zpětné kanály SCPC s proměnlivou rychlostí podle 

nastavení QoS – mohou se měnit dynamicky podle zátěže sítě, priorit provozu..
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Systém TDMA

LAN

...
1 2 N

Inbounds Outbound

VSAT 2

LAN

LAN

• Používá stanici HUB k řízení provozu terminálů

• Terminály sdílejí společné přenosové kanály rozdělené na time-sloty – při větší 

zátěži boj o pásmo, proměnlivé parametry

• Vhodné pro větší sítě s výrazně asymetrickými rychlostmi – rychlý download, 

pomalejší upload
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Matice timeslotů TDMA a MF-TDMA

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

čas

kmitočet

Timeslots

MF-TDMA

nosné

Záleží na systému, zda umí pracovat jen s jednou nebo více nosnými

TDMA

TDMA
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Srovnání SCPC a TDMA

• SCPC šířka kanálu RT

• TDMA pro garantovanou stejnou přenosovou rychlost každého kanálu

• Potřeba 5 x větší výkon BUC a rychlost 2,5 Mbit/s každý 5-tý slot. Lze využít sloty jiných RT pokud 

ty zrovna nepřenášejí data.

• Nebo stejný výkon a rychlost, ale pak je průměrná rychlost 5 x nižší než u SCPC

šířka

Čas 

1 

sek

RT2

500 

kbit/s

RT3

500 

kbit/s

RT4

500 

kbit/s

RT5

500 

kbit/s

Čas 

1 

sek

šířka

Každý RT 2500 kbit/s

200 ms

200 ms
200 ms

200 ms

200 ms každý

RT

500 

kbit/s

Pak je průměrná 

přenosová rychlost 

500/5=100 kbit/s

RT1

500 

kbit/s

šířka

• TDM/TDMA vždy potřebuje stanici HUB = neumí nezávislé spoje Bod-Bod

• Komerční TDMA RT mnohem levnější než profesionální SCPC modemy

• Větší síť s TDM/dSCPC vyžaduje výrazně vyšší investici 
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Systém DAMA

Kmitočtový rozsah 

pro přidělování kanálůŘídící kanály

Řídící stanice (NCC)

Komunikační kanály jsou vytvářeny jako SCPC na vyžádání a po skončení relace ukončeny. Např. 

telefonní kanály, ale i přenos dat.
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