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Wiele osób w Polsce jest pozbawionych mo¿liwoœci korzystania z szyb-
kiego i taniego Internetu. Przyczyn¹ jest brak nowoczesnej infrastruktury
telekomunikacyjnej, czyli dobrej jakoœci linii abonenckich, œwiat³owodów,
central telekomunikacyjnych itp. Polacy mieszkaj¹cy poza centrami wiêk-
szych miast s¹ czêsto poza zasiêgiem szerokopasmowego Internetu.

Niejedna osoba zadaje pytanie: – czy mo¿na uzyskaæ dostêp do Inter-
netu poprzez satelitê? Do tej pory by³o to mo¿liwe po³owicznie – odbiór sy-
gna³ów nastêpowa³ przy wykorzystaniu anteny satelitarnej, natomiast wy-
sy³anie sygna³ów wymaga³o zajêcia linii telefonicznej lub telefonu komór-
kowego. Takie rozwi¹zanie by³o niewygodne i drogie.

Firma Astra, dobrze znana jako w³aœciciel floty satelitów i nadawca wie-
lu programów satelitarnych, przygotowuje now¹ ofertê, adresowan¹
zw³aszcza do klientów indywidualnych.

Oferta polega na dostarczeniu kompletu urz¹dzeñ do pe³nej, dwukie-
runkowej transmisji internetowej przez satelitê, oraz stworzeniu mo¿liwoœci
wykorzystywania satelitów umieszczonych na pozycji 23,5 E przez indywi-
dualnych u¿ytkowników Internetu.

Komplet urz¹dzeñ abonenckich sk³ada siê:
– z anteny satelitarnej 75 cm,
– specjalnego konwertera nadawczo-odbiorczego,
– modemu satelitarnego.
Nowoœci¹ jest opracowanie bardzo taniego i ma³ego konwertera nadaw-

czo-odbiorczego, przeznaczonego dla klientów indywidualnych. Wygl¹d te-
go konwertera zaprezentowano na fotografiach. Konwerter pracuje w pa-
œmie Ku, wykorzystuj¹c typowe zakresy czêstotliwoœci: do odbioru 10,70 –
12,75 GHz, a do nadawania 14,00 – 14,50 GHz. Moc nadajnika wynosi 0,5
W. Polaryzacje musz¹ byæ wzajemnie prostopad³e, je¿eli do nadawania jest
wykorzystywana polaryzacja pionowa, to do odbioru – tylko polaryzacja po-
zioma. Polaryzacjê ustawia siê w trakcie instalacji zestawu antenowego, ob-
racaj¹c konwerter w obejmie.

Konwerter ³¹czy siê z modemem satelitarnym przy wykorzystaniu
dwóch typowych kabli koncentrycznych – oddzielnych dla kierunku
nadawczego i odbiorczego. Kable te zapewniaj¹ transmisjê sygna³ów oraz
zasilanie konwertera. 

Zestaw Astra2Connect zapewnia pobieranie sygna³ów internetowych
z szybkoœci¹ 1024 kbit/s oraz ich wysy³anie z szybkoœci¹ 128 kbit/s. Szyb-
koœci te s¹ zbli¿one do tych, jakie s¹ oferowane przez dostawców naziem-
nego Internetu tam, gdzie jest mo¿liwe doprowadzenie szerokopasmo-
wych linii abonenckich. 

Zapewnione bêd¹ trzy us³ugi w jednym pakiecie: Internet, telefonia IP
oraz wideo. Przy wykorzystaniu dodatkowego odbiornika satelitarnego bê-
dzie mo¿liwy odbiór programów wysokiej rozdzielczoœci HDTV, nadawa-
nych z satelitów Astra, umieszczonych na pozycji 23,5 E.

Firma Astra udostêpni swoje satelity, zapewni sterowanie i zarz¹dzanie
platform¹ internetow¹ oraz bêdzie poœredniczyæ w dostawach kompletów
urz¹dzeñ abonenckich. Obs³uga klientów na terenie kraju zostanie powie-

rzona jednemu z ju¿ dzia³aj¹cych operatorów telekomunikacyjnych, który
zaproponuje cenê za satelitarny Internet. Op³aty za Internet satelitarny bê-
d¹ mia³y charakter rycza³towy, bez ograniczania czasu po³¹czeñ i wielko-
œci transferu.

Instalacja urz¹dzeñ abonenckich bêdzie prosta, bêdzie w stanie doko-
naæ jej samodzielnie osoba, która potrafi ustawiæ zwyk³¹ antenê satelitar-
n¹ oraz skonfigurowaæ komputer.

Astra udostêpni pocz¹tkowo dla satelitarnego Internetu jeden komplet
transponderów, który bêdzie w stanie obs³u¿yæ tysi¹ce abonentów. Gdyby
liczba u¿ytkowników by³a wiêksza, wtedy Astra przeka¿e dla potrzeb Inter-
netu nastêpne transpondery i ewentualnie przesunie dodatkowe satelity
na pozycjê 23,5 E. 

(Opracowa³ Seweryn Kobyliñski na podstawie materia³ów dostarczonych przez firmê Astra) 
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