
INTV, spol. s r.o.

1© INTV, spol. s r.o.

Satelitní spojení do celého světa



O nás
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Společnost byla založena v roce 1991 a od počátku se firma profilovala jako poskytovatel služeb 
elektronických komunikací realizovaných prostřednictvím satelitní technologie. Za dobu existence 
společnosti jsme se stali společností s největším portfoliem nabízených služeb v oblasti satelitní 
komunikace v ČR.
Velice důležitým mezníkem v historii společnosti je rok 1994, kdy jsme začali poskytovat satelitní 
telekomunikační služby Ministerstvo obrany ČR, zabezpečujeme především komunikaci mezi ČR a 
jednotkami působícími v zahraničních misích. Armádě jsme dodali i satelitní technologii MILSATCOM.   
Této skutečnosti si nesmírně vážíme a resort MO ČR považujeme za nejvýznamnějšího klíčového 
zákazníka.
S rozvojem sítí internet jsme se stali největším tuzemským poskytovatelem služeb internet realizovaných 
prostřednictvím satelitní technologie. Tyto služby nabízíme především na platformách Tooway a AVANTI.
Abychom sebe i své zákazníky ujistili o tom, že jsme schopni tak široký rozsah služeb poskytovat s 

potřebnou kvalitou, jsme držiteli certifikátu jakosti dle normy INTV ISO 9001_2009, certifikátu dle 
normy NATO AQAP 2110.
Jsme držiteli Osvědčení podnikatele pro stupeň utajení „Důvěrné“ podle §20 odst. 1 písm. a) zákona č. 
412/2005 Sb.
Troufáme si tvrdit, že v České republice nepůsobí žádná jiná firma s tak širokým portfoliem služeb 

poskytovaných přes satelit.

https://intv.cz/docs/INTV-ISO-9001_2009.pdf
https://intv.cz/docs/NATO-AQAP-2110.pdf
https://intv.cz/docs/podnikatel.pdf


Naši hlavní partneři – dodavatelé hw a služeb
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Naši zákazníci
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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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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

9© INTV, spol. s r.o.



Jak najít satelit na GEO?
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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

11© INTV, spol. s r.o.



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 207 dB Ku-band 4 dBk 47 dBW 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 - 213 dB

X-band – Ku-band – Ka-band

Ztráty 200 – 205 - 210 dB

X-band – Ku-band – Ka-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 = EIRPmax-OBO

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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𝑓
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G= 65% ∗
𝜋 ∗ 𝐷/

𝑓

𝑐

2

C/N=EIRP-L+Bk+G/T
Eb/No=C/N – spektr. Účinnost

(modulace + FEC)



Satelitní linka – dostupnost spoje

Obrana:
• Záloha energie signálu na déšť – statické nastavení výkonu včetně zálohy na déšť podle geografické oblasti a 

požadované dlouhodobé dostupnosti spoje
• Automatické řízení vysílacích výkonů – třeba rozlišit déšť na uplink a na downlink – kompenzace pouze uplink
• ACM – adaptivní kódová modulace – změna modulace, snížení přenosové rychlosti k dosažení dostatečného C/N na 

příjmu 
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Délka dráhy v dešti záleží na elevaci a výšce nulové izotermy



Satelitní linka – dostupnost spoje – rain zones

14© INTV, spol. s r.o.



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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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)

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
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HW VSAT

Výměnou vf komponentů lze předělat 

VSAT z X-band na Ku nebo Ka-band

Komerční Ka-band hw
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RF parametry komponentů

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
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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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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.

Výkony vysílačů jsou max. běžně spíše 2, 4, 8, 16 W
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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.

22© INTV, spol. s r.o.



Dodávka satelitních terminálů pro Armádu ČR
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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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Klasické způsoby spojení „VSAT“

Single Channel Per Carrier Time Division Multiple Access

= pronajatý okruh přes satelit
= sdílená asymetrická linka
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Firewall

SCPC – Bod-Bod

VoIP ústředna

Internet
VoIP

LAN

Intranet

VoIP

Internet

Ethernet

64 kbit/s až 2-10 Mbit/s –

symetricky nebo asymetricky

U ČR libovolný satelit pro Ku pásmo 

na pozici 70E až 45W

VSAT v ČR

VSAT v zahraničí

INTV, Ing. Petr Vecek 27© INTV, spol. s r.o.



NMS 
INTV

Satelitní 
transpondér

SCPC MESH
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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

• Technologie SkyWan od ND Satcom umí i „full MESH“  MF-TDMA

HUB
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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

Zpětné kanály od terminálů ke stanici HUB
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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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Architektura systému Tooway na KA-SAT
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Terminál Tooway

Kmitočtové pásmo Ka :
• příjem 18-20 GHz, vysílání 28-30 GHz
• kruhová polarizace – není třeba dostavovat

Anténa 75 cm – 90 – 98 - 120 cm:
• stacionární – ruční zaměření
• přenosné – ruční nebo automatické zaměření
• vozidlové – rozvinovací, automatické zaměření

Vysílač 3W
Provoz dle VOR ČTÚ

Přenosové rychlosti: - 22 (30) Mbit/s stahování
- 6 (10) Mbit/s odesílání

Modem:
• „Consumer“ – TX max. 6 Mbit/s
• „Pro“ – podpora IP L2,  TX až 10 Mbit/s na UDP
• Rozhraní Ethernet RJ-45
• IP adresa přidělovaná v režimu DHCP, u služeb Business 

lze svázat s MAC adresou modemu
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Tooway jede všude, kde není ADSL ani GSM

Na horách, v lese .. Modernizace D1

Přenosové vozy 
pro média
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Komunikace přes HUBy INMARSAT, ne vlastní

Globální Ka-band INMARSAT – I5
Global Xpress – Ka-band
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Global Xpress

Použití a ceny:

• Zejména mimo Evropu – např. záchranné práce po zemětřesení, záplavách

• Přenosové rychlosti až 50/5 Mbit/s 

• Antény 60 až 90 cm

• Automatické směrování a aktivace

• Komerční a NATO Ka-band

• Šifrování na satelitní lince

Ceny: 
• terminál 13 000 až 40 000 EUR
• Služba 1 500 – 20 000 USD – podle regionu, 

rychlosti, agregace
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Mobilní datové a hlasové služby INMARSAT I-4
L-band
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INMARSAT - jak to funguje

Email, 

Internet, 

Intranet, 

FTP

MES RAN & 

SGSN

PSTN

HUB

Content 

Management 

server

Multi-user 

VoIP calls

2

1

Connectivity

from DP  to

customer hub

preserves end-to-end

QoS

Head / 

Branch 

Office

VoIP  GateWay

Internet

Telefon IsatPhone

Terminál BGAN
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Komunikace za jízdy nebo zastávky

• Přenosové rychlosti až 650 kbit/s – podle typu terminálu

• Sdílený kanál

• Streaming (video, VoIP)

• Telefon, SMS

• M2M – SCADA, tracking
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IRIDIUM

Komunikace v L-band mezi terminálem a satelitem – v Ka-band 
mezi satelity - až se dostane nad Iridium Gateway v USA (v Ruska 
GW pro Rusko), pak do pozemních PSTN - GSM, Internetu.

Pokrytí jednoho satelitu asi 4500 km průměr

Jednotlivé „stopy“ se na okrajích překrývají

Každý satelit má 48 Spot Beamů

Průměr jednoho spotu je asi 400 km

Všechny spoty se překrývají

Doba oběhu družice asi 98 minut
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Iridium PTT

Charakteristika:

- Skupinové volání na bázi half-duplex
- Možnost vytváření skupin telefonů a propojení skupin
- Management telefonů:

- Každý telefon může být členem více skupin
- Nastavení priority hovorů pro konkrétní telefony
- Rekonfigurace telefonů ve skupinách – přetažením 

myší …
- Vytvoření kanálu do 2 vteřin
- Přenosové zpoždění do 0,5 vteřiny
- Telefon nepotřebuje kartu SIM, ale může ji mít

- Přepínání mezi režimem PTT a SIM
- HW – telefony 9575 PTT nebo transceiver 9523 PTT
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Globální L-band IRIDIUM NEXT

Služby od roku 2018 – data až 1,4 Mbit/s. Nízké zpoždění, globální dostupnost, NATO 
standard encryption. 
Až dosud telefonie a Push-to-talk, SMS, data jen 2,4 kbit/s a SBD (krátké zprávy).
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Satelitní telefony - srovnání

INMARSAT, IRIDIUM, GLOBALSTAR, (THURAYA)

• Vozidlová verze - komunikace za pohybu bez nutnosti přesného směrování antény

• Osobní – anténa musí být v poloze směrem na satelit i za pohybu – Iridium nahoru –
IsatPhone šikmo na Jih

• Telefonie, SMS, textový e-mail

• Dial-up – jako modem – 2,4 až 9,6 kbit/s – pro surfování po internetu nevhodné

• Dokovací stanice pro pevnou instalaci – v budově, ve vozidle

• Předplacené SIM karty nebo měsíční paušál a fakturace zpětně dle provozu 

3 x satelit na GEO               6 drah na LEO x 11 satelitů                8 drah na LEO x 6 satelitů
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GLOBALSTAR

• Telefonie

• SMS text směrem z 
ostatních sítí k terminálu 
(nelze odesílat z 
telefonu)

• 9 600 bit/s vytáčené 
datové spojení

IRIDIUM
• Telefonie
• Dial-up – 2,4 kbps
• SMS do 160 znaků
• GPS, SOS tlačítko
• IP-65, MIL STD 810F

INMARSAT
• Telefonie
• Dial-up 2,4 kbit/s
• SMS/e-mail do 160 znaků 

latin
• zobrazení GPS pozice a 

možnost odeslání přes 
SMS/e-mail

• IP-65

Ceny:
HW        1 000 USD   1 300 USD                                     500 USD
volání  - cca 1 USD/min, SMS 0,5 USD
Paušál – od 40 USD                                     od 40 USD od 30 EUR  

V čem je rozdíl ?
• kvalita hlasu – zpoždění – výpadek signálu nebo viditelnost satelitu
• hw odolnost 

Satelitní telefony - srovnání
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Quo Vadis Satcom?

Satelitní internet po roce 2020

Laserové spoje ve vesmíru
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Satelity na elektrický (iontový) pohon nejsou novinkou, ale až v poslední době přicházejí na 
řadu plně elektrické satelity. Tah iontového motoru byl v minulosti příliš malý na uvedení do 
pohybu satelitu o hmotnosti několika tun, a proto byl tento způsob pohonu používán jen pro 
korekci dráhy satelitu. V současnosti jsou k dispozici motory o tahu 80 až 200 mN tric

Jaká je výhoda elektrického pohonu oproti použití klasického chemického motoru? 
Především snížení startovací hmotnosti o min. 40%. To umožňuje buď vypuštění dvou 
satelitů místo jednoho a tím ke snížení nákladů na vypuštění, nebo jednoho s velkou 
hmotností (např. 6,5 t). Současně umožňuje soutěž klasických nosičů typu Arianne s lehčím 
Falcon SpaceX. Např. satelit ABS-3A vynesený raketou Falcon 9 měl hmotnost 1 950 kg a 
spolu s ním byl vynesen i satelit Eutelsat 115W B s hmotností 2 200 kg.

Slabší tah iontových motorů má za následek, že zatímco dosažení orbitální pozice satelitu s 
motorem na chemický pohon trvá asi týden od vypuštění, plně elektrický satelit k tomu 
potřebuje několik měsíců.

Plně elektrické satelity mají navíc o 20% delší životnost – tedy 18 let místo typických 15 let 
běžných satelitů s kombinovaným pohonem.  Celková úspora – výroba, vypuštění, životnost –
pak činí asi 20%  ve srovnání s předchozí verzí. 

Konec satelitů s chemickými motory?

47© INTV, spol. s r.o.



Konkurence schopnost satelitů

A cena satelitů HTS (high-throughput satellites) je důležitá při hledání nových možností poskytovaní pevného a 
mobilního broadbandu v soutěži s terestriálními poskytovateli v blízkosti urbanizovaných center. 

K tomu je nutno dosáhnout ceny kolem 1 milionu EUR za 1 Gbit/s propustnosti satelitu. 

Pro srovnání – satelit KA-SAT pro službu Tooway stojí kolem 4 mil. EUR/Gbit/s, nový satelit pro Afriku, 
vypuštění plánováno na rok 2019, by měl stát 1,3 až 2 mil. EUR/Gbit/s. 

Jak se dostat na cenu 1 mil. EUR/Gbit/s? 
• Použitím větších antén, 3D tiskem, 
• přesunem do pásma Q-band (33-50 GHz) a V-band (40-75 GHz), 
• vyšším nasazením výkonových vysílačů na bázi Gallium-Nitride, 
• v delším horizontu pak použití optických linek pro úsporu pásma
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Satelit Eutelsat Quantum
• Flexibilita pokrytí, výkonu, 

kmitočtů a pásma. Vše lze 
rekonfigurovat na orbitě 
během života, ne fixně při 
výrobě na celou dobu služby

• Nový standard služeb –
přizpůsobení satelitního 
beamu pohybu terminálu 
(např. přes oceán) místo 
přepínání terminálu na různé 
beamy nebo satelity

• Zákazník bude mít možnost si 
konfigurovat parametry sám 
– samozřejmě při pronájmu 
odpovídající kapacity

• Satelit bude ve službě od 
března 2019, již dnes je 
kapacita vyprodána
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• má za cíl poskytování internetu v málo rozvinutých oblastech
• Levný terminál bez instalace – cca 250 USD
• Ve spolupráci s Airbus Defence and Space vyrobit a vypustit více než 900 

mikrosatelitů – hmotnost asi 125 kg každý
• První satelity v roce 2018
• 18 polárních drah ve výšce 1 200 km
• Přenosová rychlost 50 Mbit/s v Ka-band

OneWeb

Konstelace 16 satelitů na MEO ve výšce 8 000 km
V roce 2021 bude dodáno 7 nových „next generation“ 
Přenosová kapacita – Tera bity v pásmu Ka-band
Flexibilita – routing a přepínání beamů v reálném čase - 4 000 beamů na satelit 
Pokrytí – s více než 30 000 tvarovanými beamy konstelacce pro  +/- 50 stupňů zeměpisné šířky
Efektivní využití kapacity – nezasílat data na „pusté území“ 
https://www.ses.com/networks/o3b-mpower

O3b
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• Konstelace 108 satelitů HTS na LEO propojených laserovými spoji v topologii MESH

• Optické spoje 1.6 Gbit/s až 5,2 Gbit/s mezi satelity

• Každý satelit LeoSat:

• 10 Ka-band steerable antén pro uživatelská data, každá schopna dodat na uživatelský terminal mezi 50 
Mbit/s až 1,6 Gbit/s symetrické datové spojení

• 2 steerable antény pro komunikaci s pozemskou gateway, s kapacitou až 10 Gbi/s, která může být 
použita pro uživatelské terminály, když satelit není v dohledu své gateway

• 4 optické inter-satelitní linky

• Termíny:

• 2019 – První vypuštění

• 2021 - Start konstelace

• 2022 – Celosvětově dostupná služba

LeoSat
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Popis satelitní konstelace

Plánovaná konstelace se bude nazývat Starlink a bude opravdu obří – po jejím dokončení bude čítat 4 425 
satelitů na nízké oběžné dráze zhruba ve výšce1 100 – 1 300 km plus potenciálně dalších 7 500 satelitů na velmi 
nízké oběžné dráze ve výšce kolem 345 km (k harmonogramu zavedení této doplňkové konstelace se však 
společnost nevyjádřila). Pro představu, na konci roku 2016 Zemi obíhalo přibližně 1 459 satelitů celkem. 
Konstelace SpaceX by tedy počet aktivních satelitů na oběžné dráze rovnou zněkolikanásobila!

Satelity, které si SpaceX vyvíjí samo, budou mít každý hmotnost 386 kg a rozměry 4 x 1,8 x 1,2 metru (plus dva 
solární panely o rozměrech 2 x 6 metrů). Tyto satelity budou vzájemně propojeny pomocí laserů a konstelace 
svým signálem pokryje celý povrch Země v pásmech Ku (10,7 GHz do 12,75 GHz) a Ka (od 17,7 GHz do 22,2 
GHz).

Koncový uživatel se bude moci k satelitům připojit pomocí zařízení o velikosti běžného notebooku, které bude 
disponovat dynamicky směrovatelnou anténou. Toto zařízení bude potřebovat přímý výhled na oblohu a 
SpaceX usiluje o to, aby stálo maximálně 200 dolarů (cca 5 000 korun).

Internetové připojení má být určeno primárně pro odlehlé a rozvojové oblasti, kde je momentálně připojení k 
internetu pomalé, drahé nebo úplně nedostupné. Podle OSN v současnosti zhruba 57 % světové populace 
nemá přístup k internetu, takže potenciální trh je obrovský.

Podle SpaceX uživatelé mohou očekávat až gigabitové rychlostí s velmi nízkou latencí v řádu 25–35 milisekund

News 2. dubna 2018

• SpaceX yesterday received US approval to launch 4,425 low-Earth orbit satellites, a key milestone in its plan to offer broadband with high 
speeds and low latency around the world.

• The Federal Communications Commission issued an order approving SpaceX's application with some conditions. SpaceX intends to start 
launching operational satellites as early as 2019, with the goal of reaching the full capacity of 4,425 satellites in 2024. The FCC approval just 
requires SpaceX to launch 50 percent of the satellites by March 2024, and all of them by March 2027.

SpaceX
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SpaceDataHighway

• Aibus Defence and Space

• Konstelace 3 satelitů na GEO propojených laserovými pojítky na vzdálenost až 75 000 km

• Sběr dat ze satelitů na LEO a dodání dat do ústředí – snímkování povrchu

• Laserový spoj – odolnost proti rušení

• Až 40 TB dat za den, resp.  Přenosová rychlost 1,8 Gbit/s

• Spojení se satelity Sentinel-1A Earth pozorovací satelity na polární dráze na LEO – součást programu Copernicus
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Vesmírné smetí = nebezpečí pro satelity
Space debris (also known as space junk, space waste, space trash, space

litter or space garbage

Na GEO jsou malé vzájemné rychlosti
Na LEO, kde se předměty pohybují rychlostí 7-8 km/s po polárních i slunečních drahách je možná srážka ze 
všech směrů se vzájemnou rychlostí předmětů až 16 km/s!
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Strategické velitelství Spojených států od 5. července 2016 sledovalo celkem 17 852 umělých objektů na 
oběžné dráze nad zemí, včetně 1 419 provozních družic. 

Jedná se ovšem o objekty, které jsou dostatečně velké pro sledování. K červenci 2013 bylo na oběžné dráze 
odhadováno více než 170 milionů ks menších než 1 cm, asi 670 000 ks 1-10 cm a přibližně 29 000 větších 
nečistot. 

Srážky s nečistotami se staly nebezpečím pro kosmické lodě; způsobují škody podobné pískování, zejména na 
solárních panelech a optice, které nelze pokrýt balistickým štítem typu Whipple

Pod výškou 2 000 km je smetí hustší než meteoroidy; většinou se jedná o prach z pevných raketových motorů, 
povrchové eroze trosek jako laky a zmrazená chladicí kapalina z jaderných satelitů RORSAT. 

Velikost smetí:

Od července 2013 je podle odhadů více než 170 milionů kusů nečistot menších než 1 cm. 

Od jednoho do deseti centimetrů je přibližně 670 000 kusů. 

Současný počet velkých nečistot (definovaných jako 10 cm napříč nebo větší je 29 000.

Více než 98 procent z 1 900 tun nečistot na nízké oběžné dráze Země (od roku 2002) bylo přibližně 1 500 
předmětů, z nichž každý byl o hmotnosti více než 100 kg. 

Kolik satelitů a smetí bude na oběžných drahách Země po vypuštění nových satelitních systémů? 
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Q? Děkuji za pozornost

petr.vecek@intv.cz www.satkom.cz https://intv.cz
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