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Jakie s¹ plany Eutelsat jako wiod¹cego operatora satelitarne-
go na najbli¿sze lata?

Eutelsat posiada obecnie 24 satelity na dwudziestu pozycjach orbitalnych
i za ich poœrednictwem nadaje oko³o 3000 kana³ów telewizyjnych i 1100 stacji
radiowych. Niektóre pozycje orbitalne s¹ dedykowane tylko dla transmisji vi-
deo. Konstelacja satelitów Hot Bird na wiod¹cej pozycji orbitalnej 13°E, trans-
mituje ponad 1100 programów i w tym tylko trzy programy s¹ analogowe. Je-
steœmy równie¿ pionierem w rozwoju telewizji wysokiej rozdzielczoœci HD. Ak-
tualnie nadajemy 30 kana³ów telewizyjnych w systemie HD, a do koñca
2012 roku planowany jest wzrost tej liczby do 120 kana³ów HD. 

Eutelsat realizuje strategiê rozbudowy zasobów orbitalnych dla aplikacji vi-
deo oraz us³ug dodanych. Strategia ta zak³ada dalszy rozwój transmisji cyfro-
wej i us³ug szerokopasmowych w Europie i na nowych, dynamicznie rozwija-
j¹cych siê rynkach obs³ugiwanych przez satelity Eutelsat.

W trzecim kwartale tego roku planowane jest wystrzelenie nowego satelity
Hot Bird 9 na pozycji orbitalnej 13°E oraz satelity W2M na pozycji 16°E.

W 2009 roku nast¹pi uruchomienie satelity W2A, zbudowanego specjalnie
do nadawania w paœmie S. Pasmo S wykorzystywane bêdzie dla mobilnego
przekazu video (jednokierunkowy) mobilnej komunikacji satelitarnej (dwukie-
runkowa), po³¹czenia z aplikacjami GNSS (GPS, Galileo etc). Wydajnoœæ pa-
sma to 2X30 Mhz (up-link i down-link), jest to równie¿ najszersze pasmo reali-
zuj¹ce transmisje mobilne. W tym samym roku zostan¹ wystrzelone nowe sa-
telity Hot Bird 10 oraz W7.

W 2010 roku na orbicie geostacjonarnej umieszczony zostanie pierwszy
w Europie satelita, pracuj¹cy wy³¹cznie w paœmie Ka. Nowy satelita o nazwie
Ka-Sat umieszczony zostanie na pozycji 13°E w s¹siedztwie trzech strate-
gicznych satelitów Hot Bird™ nadaj¹cych programy telewizyjne. Umieszcze-
nie Ka-Sat na pozycji 13°E, w s¹siedztwie satelitów Hot Bird™ zapewni od-
biorcom programów TV bezpoœredni dostêp do Internetu i us³ug dodatko-
wych, za pomoc¹ jednej anteny dual-frequency. Projekt satelity Ka-Sat to in-
nowacja w rozwoju technologii satelitarnej. Jego nowoczesna konstrukcja
zapewni przepustowoœæ do 900 Mb/s dla ka¿dej wi¹zki. Przepustowoœæ bê-
dzie wspó³dzielona na potrzeby transmisji w kierunku od i do satelity. Szybki
przesy³ danych przyczyni siê do rozwoju aplikacji video wymagaj¹cych du¿ej
pojemnoœci, takich jak cyfrowe kino HD czy telewizja 3D. 

Satelita Ka-Sat wyposa¿ony zostanie w ponad 80 spotów, o zasiêgu kilku-
set kilometrów ka¿dy. Dziêki temu oko³o miliona gospodarstw domowych sko-
rzysta z szerokopasmowego Internetu za poœrednictwem jednego satelity z ja-
koœci¹ porównywaln¹ ze standardem ADSL. Us³uga dostêpu do szerokopa-
smowego Internetu Tooway zosta³a uruchomiona w Europie w 2007 roku i jest
aktualnie dostêpna w paœmie Ka z satelity Hot Bird 6. Program Ka-Sat realizo-
wany jest przez Eutelsat we wspó³pracy z firm¹ ViaSat – œwiatowym liderem
w dziedzinie innowacyjnych systemów dla satelitarnej ³¹cznoœci szerokopa-
smowej. Zaawansowana technologia DOCSIS® SurfBeam®, opracowana
przez ViaSat zosta³a wykorzystana w gateways (stacjach poœrednicz¹cych)
i terminalach abonenckich. W ci¹gu dwóch lat od uruchomienia tej us³ugi
w Ameryce Pó³nocnej ma do niej dostêp ju¿ ponad 325.000 abonentów.

W zwi¹zku z du¿ym popytem na rynku, ViaSat i Eutelsat planuj¹ wystrzele-
nie w roku 2011 wielowi¹zkowego satelity VIASAT-1, który zapewni pokrycie
w paœmie Ka na obszarze Ameryki Pó³nocnej.

Wykorzystanie wspólnej technologii przy realizacji satelitów Ka-Sat i ViaSat,
przeznaczonych do us³ug szerokopasmowych, pozwoli uzyskaæ dostêp do
satelitarnego Internetu milionom u¿ytkowników, z szybkoœci¹ i w cenie porów-
nywalnej z rozwi¹zaniami ADSL. 

Dziêki po³¹czeniu technologii Ku i Ka na jednej pozycji orbitalnej, Eutelsat
stworzy jedyn¹ w Europie infrastrukturê, pozwalaj¹c¹ na zaoferowanie szero-
kiego zakresu us³ug cyfrowych swoim klientom. 

Zapotrzebowanie na satelitarny dostêp do Internetu dla przedsiêbiorstw, in-
stytucji rz¹dowych i u¿ytkowników indywidualnych bêdzie stale ros³o. 

Wzajemna wspó³praca na rynku us³ug satelitarnych 
Dziêki wprowadzeniu w ¿ycie programu rozbudowy zasobów satelitarnych

przez Eutelsat i ViaSat oraz wspó³pracy obu firm, mo¿liwy bêdzie rozwój sate-
litarnych us³ug szerokopasmowych dla klientów indywidualnych. Eutelsat œci-
œle wspó³pracuje z ViaSat w dziedzinie rozwoju systemu sieciowego VisaSat
SurfBeam(r) pasma Ka, jak równie¿ nad opracowaniem wspólnego modelu
biznesowego dystrybucji, który bêdzie dzia³a³ przez ISP, operatorów teleko-
munikacyjnych i platformy p³atnej telewizji, aby dostarczyæ us³ugê dla abo-
nentów. Wspó³praca ta, opieraj¹ca siê na d³ugotrwa³ych wzajemnych rela-
cjach obu firm, umo¿liwi³a znacz¹cy rozwój i wdro¿enie innowacyjnych us³ug
szerokopasmowych skierowanych na rynek korporacyjny oraz dla sektora lot-
niczego, morskiego i kolejowego na obszarze Europy, Bliskiego Wschodu
i Afryki.

Innym przyk³adem jest wspó³praca Eutelsat i SES ASTRA w dziedzinie pro-
jektu rozwoju satelitarnych us³ug mobilnych (Mobile Satellite Services – MSS)
w paœmie S. W celach komercjalizacji pasma S, zosta³a stworzona spó³ka jo-
int venture pod nazw¹ Solaris. Ju¿ w przysz³ym roku wystrzelony zostanie sa-
telita W2A wyposa¿ony w antenê pasma S o œrednicy 12 metrów. W2A obs³u-
¿y pasmo o czêstotliwoœci 30 MHz dla up-linku i 30 MHz dla down-linku. Czê-
stotliwoœæ ta zosta³a zarezerwowana na potrzeby us³ug mobilnych we wszyst-
kich krajach Europy. Wykorzystuj¹c technologie transmisji „over-the-air” oraz
us³ugi nadawcze typu „point-to-multipoint”, nowy satelita dotrze jednoczeœnie
do ogromnej liczby odbiorców. 

Po raz pierwszy w Europie systemy naziemne i satelitarne po³¹czone zosta-
n¹ w jedn¹ sieæ, wykorzystuj¹c¹ wspólne pasmo czêstotliwoœci. Struktura sie-
ci bêdzie w pe³ni transparentna dla u¿ytkowników. Uzupe³nianie siê infrastruk-
tury naziemnej i satelitarnej pozwoli na realizacjê us³ug w paœmie S dla nie-
ograniczonej liczby odbiorców, niezale¿nie od lokalizacji. 

Pasmo S to nie tylko dodatkowe czêstotliwoœci dla istniej¹cych sieci na-
ziemnych i satelitarnych. Uruchomienie pasma otwiera nowe mo¿liwoœci dla
telekomunikacji w Europie: zapewnia dystrybucjê treœci i ³¹cznoœæ dwukierun-
kow¹ do niewielkich terminali przenoœnych oraz urz¹dzeñ instalowanych
w pojazdach. Tym samym stworzy wyj¹tkowe mo¿liwoœci rozwoju dla wielu
sektorów gospodarki: producentów terminali, bran¿y samochodowej, opera-
torów sieci telekomunikacyjnych, producentów treœci czy nadawców. 

Nowe możliwości
dla telekomunikacji w Europie
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