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Astra – 20 lat na orbicie - część I
Astra to jedna z najczêœciej wymienianych przez
amatorów telewizji satelitarnej nazw. I to nie tylko
przez znaj¹cych siê na rzeczy hobbystów czy
profesjonalistów. Tak¿e wœród przeciêtnych widzów nierzadko pada ona w rozmowach o telewizji. Choæ wielu z nich zapewne nie wie dok³adnie,
co oznacza, wie jednak, ¿e „u nas odbiera siê programy z Hot
Birda i Astry” i tak po prostu siê mówi.
a kilka tygodni minie 20 lat, od chwili kiedy wystrzelony zosta³ pierwszy satelita systemu Astra. Przez wiele osób ten dzieñ, czyli 11 grudnia 1988 roku, uznawany jest za pocz¹tek ery domowej telewizji satelitarnej. Choæ czyniono te¿ inne próby (TDF1, TV Sat2, Olympus), to
jednak Astra zapocz¹tkowa³a epokê powszechnego i bezpoœredniego dostêpu do telewizji satelitarnej w Europie. Lokuj¹c swojego pierwszego satelitê na
pozycji 19,2 East, uruchomi³a lawinê rozwoju, która nie zatrzyma³a siê do dzisiaj. Dla wielu osób start Astry by³ te¿ pocz¹tkiem fantastycznej przygody z
telewizj¹ satelitarn¹.
Oczywiœcie ju¿ wczeœniej swoj¹ misjê na orbicie geostacjonarnej pe³ni³y
satelity telekomunikacyjne zajmuj¹ce siê przekazem danych i programów
telewizyjnych. Jednak ich podstawowym zadaniem (jeœli chodzi o telewizjê)
by³y przekazy transmisji ró¿nych wydarzeñ, natomiast sta³a retransmisja
programów nie by³a jeszcze tak popularna i s³u¿y³a przede wszystkim jako
Ÿród³o sygna³u dla nadajników naziemnych i stacji czo³owych sieci kablowych. Dodatkowymi utrudnieniami dla odbioru indywidualnego by³y: niewielka (jak na dzisiejsze standardy) moc transponderów i koniecznoœæ stosowania du¿ych anten, oraz drogi i trudno dostêpny sprzêt.
Jak ju¿ wspomnieliœmy, pierwszym satelit¹ systemu Astra by³a ASTRA 1A.
Zosta³a wystrzelona 11 grudnia 1988 roku krótko po pó³nocy (makieta tego
satelity w skali 1:4 wita dzisiaj odwiedzaj¹cych siedzibê Astry w Betzdorf).
Rakieta ARIANE 44LP z Astr¹ na pok³adzie wystartowa³a do 27. lotu z bazy
Kourou w Gujanie Francuskiej. Zak³adano wówczas, ¿e popracuje na orbicie oko³o 12 lat. W rzeczywistoœci wytrzyma³a a¿ 16 lat, koñcz¹c swoja orbitaln¹ misjê 10 grudnia 2004 roku. Astrê 1A wyposa¿ono w 16 transponderów o mocy 45 W, przez które retransmitowano tyle¿ programów analogowych. Zastosowano sta³y raster czêstotliwoœci, wszystkie transpondery mia³y szerokoœæ pasma 26 MHz. Te dwa ostatnie parametry wp³ynê³y (miêdzy
innymi oczywiœcie) na konstrukcje przeznaczonych do odbioru z Astry tanich (w miarê) odbiorników satelitarnych, które oznaczano charakterystycznym logo Astry. Otó¿ ze wzglêdu na wymogi cenowe i jasno zdefiniowane

Z

parametry systemu mia³y one zazwyczaj 3 grupy po 16 komórek pamiêci,
z predefiniowanymi parametrami transponderów Astry 1A, 1B i 1C. PóŸniej,
kiedy na orbicie trochê siê „zagêœci³o”, a technika posz³a naprzód, odst¹piono od tego pomys³u na rzecz dowolnie konfigurowalnych komórek pamiêci.
Dodajmy jeszcze, ¿e czasy Astry 1A to konwertery do indywidualnego odbioru o fantastycznie niskim (wówczas) poziomie szumów 1,2 dB (te gorsze
mia³y nawet 1,6 dB). Aby ca³y uk³ad dzia³a³ prawid³owo niezbêdny by³ polaryzator (w starszych zestawach mechaniczny, w nowszych konstrukcjach
magnetyczny) i antena. Królowa³y wówczas anteny paraboliczne, do odbioru Astry 1A wystarcza³a œrednica 90 cm. Po uruchomieniu satelity na orbicie
nie wykorzystywano od razu wszystkich 16 transponderów. Najpierw kilka
by³o wy³¹czonych ca³kowicie, potem pojawi³y siê na nich trailery promocyjne Astry.
Jednak si³¹ projektu Astry by³a koncepcja kolokacji, czyli umieszczenia
wielu satelitów na jednej pozycji orbitalnej. Stworzy³o to nie tylko mo¿liwoœæ
zwiêkszenia iloœci retransmitowanych programów, ale stanowi³o tak¿e gwarancjê doskona³ego zabezpieczenia w razie awarii. Zaplanowano bowiem,
¿e nowsze satelity wyposa¿one bêd¹ w niezbêdne do zapewnienia backupu transpondery rezerwowe, dziêki czemu kilka satelitów na jednej pozycji
mia³o zapewniæ sobie wzajemnie ca³kowite bezpieczeñstwo nawet w razie
ca³kowitej awarii jednego z nich. Rzeczywistoœæ przesz³a najœmielsze oczekiwania. Dzisiaj satelitarny system Astra to a¿ 17 satelitów (wliczaj¹c w to 3
satelity Sirius) rozmieszczonych na pozycjach 19,2 East, 23,5 East, 28,2
East, 31,5 East i 5 East.

Dziêki uprzejmoœci polskiego przedstawicielstwa Astry mieliœmy przyjemnoœæ odwiedziæ siedzibê Astry w Betzdorf.
Zdjêcia przedstawiaj¹ce anteny w Betzdorf ukazuj¹ je zazwyczaj z du¿ej
odleg³oœci, kiedy niemal bajkowo prezentuj¹ siê na tle lasu. Jednak my tym
razem pokazujemy je naszym Czytelnikom tak, aby poczuli siê jakby stali tu¿
obok nich.
Drugi odcinek naszej opowieœci o Astrze i krótki fotoreporta¿ z naszej wyprawy za miesi¹c.
Przygotowa³ Z. MARCHEWKA
Zdjêcia autora
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Astra – 20 lat na orbicie – część II
rowych. Rakiety Proton, dziêki modu³owi DM wynosz¹ satelity znacznie wy¿ej (nawet kilkanaœcie
tysiêcy kilometrów), w wyniku czego zu¿ywaj¹
one (satelity) znacznie mniej paliwa w czasie drogi na pozycjê docelow¹. A wiêksza iloœæ paliwa w
zbiornikach satelity przek³ada siê bezpoœrednio
na d³u¿szy czas pracy na orbicie.

³aby powodzenia. W zwi¹zku z tym 10 grudnia
2002 roku satelita zosta³ zdeorbitowany nad Pacyfikiem. Operacja przebieg³a bez problemów, satelita spali³ siê w atmosferze, a nieliczne szcz¹tki
spad³y do oceanu, nie wyrz¹dzaj¹c ¿adnych
szkód. Straty pokry³y firmy ubezpieczeniowe. Jak
podaj¹ niektóre Ÿród³a, koszt produkcji, ubezpieczenia i nieudanego wyniesienia satelity Astra 1K
na orbitê wyniós³ prawie 500 mln dolarów.
Trudno sobie dzisiaj wyobraziæ rynek telekomunikacyjny bez satelitów Astra. Odgrywaj¹ one
wa¿n¹ rolê na europejskiej orbicie. Pozycjê 19,2°
East znamy wszyscy od pocz¹tku. Kiedy zrobi³o
siê na niej ciasno, specjalnie na potrzeby rynku
brytyjskiego uruchomiono 28,2° East.

Markus Payer, wiceprezydent Media Relations
SES ASTRA, który by³ naszym gospodarzem i
przewodnikiem po siedzibie Astry w Betzdorf,
przesy³a Czytelnikom „TV-Sat Magazynu” pozdrowienia.
Foto ZM

Pierwsze dwie Astry by³y dzie³em firmy GE Astro Space (obecnie Lockheed Martin). Jednak
najwiêcej satelitów dla tej floty
wyprodukowa³a (do tej pory) firma Hughes Space and Communications (obecnie Boeing Satellite Systems). Poza nimi na liœcie producentów
zapisa³y siê Alcatel Espace z Astr¹ 1K oraz Matra
Marconi Space (obecnie EADS Astrium) z Astr¹
2B i najnowsz¹ Astr¹ 1M. Start tej ostatniej zaplanowano na 30 paŸdziernika 2008 roku (zmiana z
31 paŸdziernika). Poleci ona w kosmos na pok³adzie satelity Proton Breeze M z kosmodromu Bajkonur w Kazachstanie.
Transportem satelitów Astra na orbitê zajmowa³y siê dotychczas dwie firmy: ARIANESPACE i
ILS (International Launch Services). Pierwsza z
nich, to europejskie konsorcjum wykorzystuj¹ce
rakiety Ariane, startuj¹ce z Europejskiego Centrum Kosmicznego Kourou w Gujanie Francuskiej. Druga, ILS, jest spó³k¹ u udzia³em kapita³u
amerykañskiego i rosyjskiego. Do wynoszenia
satelitów wykorzystuje rakiety Proton startuj¹ce z
kosmodromu Bajkonur w Kazachstanie oraz rakiety Atlas wznosz¹ce siê z przyl¹dka Canaveral
na Florydzie. Pierwszym satelit¹ Astry wyniesionym przez rakietê Proton by³a Astra 1F wystrzelona 8.04.1996 roku, wczeœniejsze wynoszone by³y
na pok³adzie rakiet Ariane. Sposób transportu satelitów na orbitê za pomoc¹ tych dwóch rakiet
istotnie siê ró¿ni. Satelity Ariane wynosz¹ ³adunek na nisk¹ orbitê (od 200 do 560 km), a dalsz¹
czêœæ drogi na orbitê geostacjonarn¹ satelity pokonuj¹ same, spalaj¹c w tym czasie pewn¹ iloœæ
bezcennego paliwa. Co prawda dziêki precyzyjnym obliczeniom wykorzystuj¹ si³y grawitacyjne,
jednak nie da siê unikn¹æ u¿ycia silników manew-

Start rakiety Proton. W ³adowni Astra 2C.
Foto Ses-Astra

Budowa satelity i jego wyniesienie na orbitê to
bardzo droga operacja. Dlatego przygotowuje siê
j¹ zawsze bardzo starannie, w razie jakiegokolwiek braku pewnoœci co do powodzenia przesuwaj¹c start. Jednak mimo du¿ej skutecznoœci takich operacji nie zawsze wszystko siê udaje. 26 listopada 2002 roku na orbitê mia³a wystartowaæ
Astra 1K. By³ to najwiêkszy, zbudowany do tej pory cywilny satelita telekomunikacyjny. Mia³ 52
transpondery pasma Ku oraz 2 pasma Ka, wa¿y³
ponad 5 ton. Rakieta Proton K z Astr¹ 1K na pok³adzie wystartowa³a z kosmodromu Bajkonur kilka minut po pó³nocy czasu œrodkowoeuropejskiego. Trzy stopnie spisa³y siê bez zarzutu i blok DM3 Protona z satelit¹ na pok³adzie znalaz³ siê na orbicie parkingowej. Aby dokoñczyæ misjê i wyrzuciæ satelitê na orbitê transferow¹, z której bezpiecznie móg³by siê dostaæ na orbitê geostacjonarn¹, konieczne by³o odpalenie silników bloku
DM. Niestety, te zawiod³y i satelita oddzieli³ siê od
rakiety na zbyt niskiej orbicie (uda³o siê go ustabilizowaæ na orbicie tymczasowej 290 km). Pozostaj¹c na niej, poddawany by³ oddzia³ywaniu
szcz¹tkowej atmosfery, co nie dawa³o s³u¿bom
rozwa¿aj¹cym misjê ratunkow¹ zbyt wiele czasu.
Pojawi³ siê miêdzy innymi pomys³ wys³ania po
Astrê 1K „kosmicznego holownika” o nazwie Geosynch Spacecraft Life Extension System (SLES(),
który mia³ po³¹czyæ siê z Astr¹ 1K i za pomoc¹
w³asnych silników „odholowaæ” j¹ na w³aœciw¹ orbitê. Jednak po analizie sytuacji okaza³o siê, ¿e
ewentualna misja ratunkowa by³aby zbyt skomplikowana, nadmiernie kosztowna i nie gwarantowa-

Astra 2A na orbicie.

Foto Ses-Astra
Przez pewien czas by³y tam obecne programy
naszych po³udniowych s¹siadów, ale od kilkunastu miesiêcy korzystaj¹ oni z satelitów na rozwijaj¹cej siê pozycji 23,5° East, gdzie swoje programy maj¹ tak¿e Holendrzy i niemieckie sieci kablowe. Poniewa¿ maj¹ oni swoje programy tak¿e
na 19,2° East, producenci sprzêtu satelitarnego
wypuœcili nawet model konwertera o nazwie DuoLNB, który skonstruowany zosta³ specjalnie do

Byæ mo¿e ASTRA DUOLNB nie bêd¹ w naszym
kraju tak popularne jak Monoblocki do odbioru
Astry i Hot Birda, ale hobbystów zapewne zainteresuje mo¿liwoœæ ich zakupu.
Foto Ses-Astra
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odbioru z satelitów Astra 19,2° East i 23,5° East.
Pozosta³e dwie europejskie pozycje orbitalne
Astry to 5° East (Sirius) i nowa, dopiero uruchamiana, 31,5° East.
Kr¹¿¹ce po orbicie geostacjonarnej satelity
musz¹ byæ precyzyjnie utrzymywane na swoich
pozycjach. Jakby tego by³o ma³o, kolokacja kilku
kosmicznych olbrzymów stawia wyj¹tkowo surowe wymagania. Satelity takie musz¹ byæ na tyle
blisko siebie, ¿eby z ziemi widziane by³y jako jeden, a jednoczeœnie poruszaæ siê tak, aby nie
wpad³y na siebie. To niezwykle trudne zadanie
nale¿y do s³u¿b naziemnych nieustannie nadzoruj¹cych i koryguj¹cych zachowanie satelitów z
siedziby w Betzdorf.

Lustrzana œciana z odbijaj¹cymi siê w niej
ogromnymi talerzami anten robi niesamowite
wra¿enie.
Foto ZM

Sterowanie satelitami i bezpieczeñstwo z tym
zwi¹zane s¹ traktowane bardzo powa¿nie. Zdublowany, niemal identyczny system steruj¹cy
znajduje siê pod ziemi¹. Jest to zabezpieczenie
w razie klêski ¿ywio³owej, po¿aru i wszelkich innych sytuacji, które wy³¹czy³yby z u¿ycia system
znajduj¹cy siê w pomieszczeniach siedziby. Lecz
gdyby i ten system zawiód³, kilkadziesi¹t kilometrów dalej, przy granicy z Francj¹, ulokowano
jeszcze jedno podobne centrum, które w razie
potrzeby tak¿e mo¿e przej¹æ zadania sterowania
satelitami Astra.

Niektóre z tych olbrzymów wcale nie s³u¿¹ do
przekazu programów. Wiele z nich nieustannie
œledzi pozycjê satelitów koryguj¹c ich po³o¿enie.
Foto ZM

Sterowane przez zaawansowane systemy obliczeniowe wi¹zki utrzymuj¹ satelity systemu w
ostrym re¿imie gwarantuj¹cym niezak³ócon¹ pracê. Dziêki uprzejmoœci obs³uguj¹cych je in¿ynierów mieliœmy okazjê zobaczyæ na w³asne oczy,
jak wygl¹da to w praktyce. Nic nie wskazywa³o
na to, ¿e za szklan¹ œcian¹ dzieje siê coœ niezwykle wa¿nego i gdyby nasz gospodarz nie zwróci³
nam uwagi, w jak newralgicznej strefie siê znajdujemy, nie przypuszczalibyœmy nawet, ¿e jest to
serce ca³ego systemu. Jednak ta z pozoru senna
atmosfera jest tu niezwykle po¿¹dana. Œwiadczy
bowiem o tym, ¿e wszystko jest w porz¹dku i satelity pracuj¹ bez zak³óceñ.
Satelita

Producent

Iloœæ retransmitowanych przez satelity Astra
programów telewizyjnych jest tak du¿a, ¿e nie
sposób obserwowaæ wszystkich naraz. Na wielkim, zajmuj¹cym ca³¹ œcianê ekranie widaæ miniaturowe ekrany kilkuset nadawanych do ca³ej
Europy programów. Obserwuj¹cy je in¿ynier
steruje ca³ymi blokami, jakie maj¹ byæ wyœwietlane, i jednym klikniêciem myszki zmienia satelity, z których s¹ podgl¹dane programy.
Foto ZM

PODZIÊKOWANIA DLA PANA MARCINA DEKI Z POLSKIEGO BIURA ASTRY ZA POMOC W
ORGANIZACJI WIZYTY W BETZDORF.
Z. MARCHEWKA

Satelitarne Centrum Operacyjne Astra

Foto Ses-Astra

Astra 1A GE Astro Space

Data
Rakieta
Masa
Pozycja
Przew.
Pocz¹tkowa Moc
EIRP
wystrzelenia noœna
startowa (kg) orbitalna czas pracy iloœæ transp. transp.
11.12.1988 Ariane 44 LP Lot V 27 1768
19,2° East 12 lat
16
45W 51dBW

Uwagi

Astra 1B GE Astro Space

02.03.1991 Ariane 44 LP Lot V 42 2617

19,2° East 12 lat

16

60W

51dBW

Astra 1C Boeing (Hughes) 12.05.1993 Ariane 42 L Lot V 56 2790
Astra 1D Boeing (Hughes) 01.11.1994 Ariane 4
2924

19,2° East 15 lat
19,2° East 12 lat

18
24

63W
63W

51dBW
50dBW

Astra 1E
Astra 1F
Astra 1G
Astra 1H
Astra 1K

Boeing (Hughes)
Boeing (Hughes)
Boeing (Hughes)
Boeing (Hughes)
Alcatel Espace

19.10.1995
08.04.1996
02.12.1997
18.04.1999
26.11.2002

Ariane 42 L Lot V 79
Proton D1-e
Proton D1-e
Proton D1-e
Proton D1-e

3014
3010
3379
3700
5250

19,2° East
19,2° East
19,2° East
19,2° East
19,2° East

14 lat
15 lat
15 lat
15 lat
13-19 lat

18
20
28
32
52

85W
82W
98W
98W
105W

51dBW
51dBW
51dBW
51dBW
52dBW

Astra 1KR
Astra 1L
Astra 2A
Astra 2B
Astra 2C

Lockheed Martin
Lockheed Martin
Boeing (Hughes)
EADS Astrium
Boeing (Hughes)

20.04.2006
05.05.2007
30.08.1998
14.09.2000
16.06.2001

Atlas V
Ariane 5 ECA
Proton
Ariane 5 G V130
Proton

4332
4500
3635
3315
3643

19,2° East
19,2° East
28,2° East
28,2° East
28,2° East

15 lat
15 lat
15 lat
15 lat
15 lat

32
31
32
30
32

140W
140W
98W
109W
105W

50dBW
46-54,5dBW
51dBW
51dBW
Satelita rozpocz¹³ pracê na pozycji 19,2°East. W sierpniu 2007 roku zosta³
51dBW

Astra 2D
Astra 3A
Astra 4A
Astra 5A

Boeing (Hughes)
Boeing (Hughes)
Lockheed Martin
Aérospatiale

19.12.2000
29.03.2002
18.11.2007
12.11.1997

Ariane 5 G V138
Ariane-44L H10-3
Proton
Ariane-44 V102

1420
1500
4600
2920

28,2° East 12 lat
23,5° East 10 lat
5° East
15 lat
15 lat

16
20
6
32

98W
30W

53dBW
52dBW
50dBW
51dBW

Ostatnia pozycja 5,2° East. Zakoñczenie misji 10.12.2004.
Rzeczywisty czas pracy na orbicie 16 lat, obecnie na orbicie „œmietnikowej”
Przez ca³y czas misji na pozycji 19,2° East, zakoñczenie misji 14.07.2006.
Rzeczywisty czas pracy ponad 15 lat, obecnie na orbicie „œmietnikowej”
Obecnie na pozycji 5,2° East. Inklinacja oko³o 2°
Obecnie na pozycji 31,5°East. W czasie orbitalnej misji satelita pracowa³ na
pozycjach 19,2, 28,2, 24,2, 23,0, 23,5°E
Obecnie na pozycji 23,5°East
W wyniku problemów u moc¹, aktualnie mo¿e pracowaæ maksymalnie 20 transponderów
W wyniku awarii bloku DM-3 rakiety Proton nie zosta³ wyniesiony
na orbitê geostacjonarn¹ i 10 grudnia 2002 zosta³ skierowany do oceanu

przeniesiony na obecnie zajmowan¹ pozycjê 28,2° East

Satelita wyniesiony na orbitê na pozycjê 5°East jako Sirius 2. Przemianowany
na Astrê 5A i przeniesiony na pozycjê 31,5°East kwietniu 2008 roku

