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Evaluare finală (examen): 50%

Răspuns scris subiecte teoretice

Rezolvari probleme 

Evaluare pe parcurs: 50%

Activitate la laborator

Caiet de laborator (referate)

Test grila 

* Se acorda puncte bonus la nota finala pentru prezenta la curs: 

1p la minim 5 prezente, 2p la minim 10 prezente



1) Introducere. Caracteristici fundamentale ale comunicatiilor prin satelit.

2) Arhitecturi de retele de comunicatii prin satelit.

3) Ingineria legaturii de microunde. 

4) Modulatii, acces multiplu, distorsiuni si atenuari.

5) Structura satelitului.

6) Antene pe satelit.

7) Statia de sol si tehnologii de retea

8) Ingineria si economia sistemelor prin satelit



1) Conectivitate. Comparatie intre tehnologiile de telecomunicatii.

2) Tipuri de aplicatii ale comunicatiilor prin satelit. Exemple.

3) Nivele relative (dB, Np) si absolute (dBW, dBm, dBu).

4) Bugetul legaturii si interpretarea sa.

5) Exemplu de calcul al bugetului downlink.

6) Exemplu de calcul al bugetului uplink.

7) Surse suplimentare de zgomot si interferente luate in calcul la bugetul 
legaturii.

8) Compromisuri in benzile de frecventa utilizate in comunicatiile prin satelit.

9) Sistemul DTH. Arhitectura, limitari, diferente intre sistemele DTH.

10) Sistemul GPS. 

11) Exercitii si probleme specifice comunicatiilor prin satelit.



1) Cateva date utile.

2) Ce sunt si cum au aparut comunicatiile prin satelit? 

3) Primele sisteme de comunicatii prin satelit

4) Elemente de sistem ale comunicatiilor prin satelit.

5) Orbitele satelitilor. Tipuri de orbite. Arii de vizibilitate.

6) Probleme specifice si limitari ale sistemelor de comunicatii prin satelit.

7) Avantajele comunicatiilor prin satelit.

8) Alocarea spectrului de frecventa,



Definitie: Satelitul este un corp ceresc luminos sau obscur, natural sau artificial, 
care gravitează pe o orbită circulară sau eliptică în jurul altui corp ceresc (cu masa 
mai mare decât a primului), sub acțiunea a două forțe egale și de sens contrar: forța 
de atracție universală și forța centrifugă.

Dupa origine exista 2 mari categorii: sateliti naturali si sateliti artificiali. 

Sateliti naturali: 173 sateliti naturali cunoscuti in Sistemul nostru Solar

•Luna - satelit al Pamantului 
ü diam. 3474 km, aprox 1/4 din diam. Terrei - 12.742 km 

ü gravitatia de 6 ori mai mica decat pe Pamant (1kg pe luna = 6kg pe Pamant)

ü temperaturi de -173 C  noaptea si +127 C ziua

ü 20.07.1969 Apollo 11 - Neil Armstrong 

•Titan - satelit al planetei Saturn
ü atmosferă substanțială și o climă asemănătoare condițiilor inițiale pe Terra

ü temperaturi mult mai scăzute.



ü

19 sateliti in Sistemul Solar sunt suficient de mari pt a fi rotunzi
* comparatie la scara cu planeta Pamant



Satelitii artificiali reprezinta obiecte 
construite de oameni, care sunt lansate în 
spa ț i u l  c i r cumte res t ru  cu  a ju to ru l 
rachetelor cosmice și care, după plasarea 
pe orbită, continuă să graviteze în jurul 
Pământu lu i  fă ră  a  avea  nevo ie  de 
propulsie.

Sisteme tehnice complexe, prevăzute cu 
dispozitive pentru corectarea traiectoriei, 
pentru orientare și stabilizare, cu surse de 
energ ie e lect r ică,  cu emi ță toare ș i 
receptoare radio, precum și cu aparataj 
destinat efectuării unor anumite activități 
științifice sau tehnice: fotografierea solului, 
studiul norilor, transmiterea semnalelor 
dintr-un loc în altul, aplicatii militare etc. 

Satelitul trebuie să ajungă în 
spațiu, acolo unde frecarea cu 

atmosfera este zero (sau 
aproape zero). 

Locul acesta se află la peste 100 
de km deasupra Pământului

.



 4.10.1957  — satelitul Sputnik-1 
ü masa: 83,6 kg, diametru: 58 cm

ü a efectuat 1.410 rotații în jurul Pământului timp de 94 de zile, după 
care a intrat în atmosfera terestră și s-a dezintegrat prin ardere.

3.11.1957 — primul “calator spatial”: catelusa Laika - satelitul Sputnik-2  
ü masa: 508,3 kg 

ü a efectuat 2.370 de rotații circumterestre timp de 163 de zile 

12.04.1961 - primul om lansat în Cosmos, Iuri Alexeevici Gagarin
ü Nava cântărea 4.725 kg

ü Zborul a constatat într-o singură rotație în jurul Pământului, timp de 
108 minute

ü A aterizat în sudul fostei Uniuni Sovietice.

üDe atunci peste 40 de tari au lansat peste 6600 de sateliti.



 In jurul Terrei exista astazi peste 
5500 tone de deseuri spatiale

ü peste 20.000 bucati mai mari de 10 
cm

ü peste 500.000 bucati intre 1 cm si 
10 cm

ü peste 10.000.000 bucati mai mici de 
1 cmDoua incidente recente au crescut cu 

60% cantitatea de deseuri din spatiu: 

ü 2007 China si-a distrus intentionat 
propriul satelit meteorologic Fengyun-
1C, in cadrul unui test cu un dispozitiv 
de distrugere tip racheta anti-satelit

ü 2009 coliziune accidentala deasupra 
Siberiei intre satelitii Iridium33 
(operational) si Kosmos 2251 (scos din 
uz)



Un satelit de comunicatii reprezinta un esenta un repetor de 
microunde care permite unuia sau mai multor utilizatori cu statii terestre 
adecvate sa furnizeze sau sa schimbe informatii sub diverse forme.

Printre semnalele transmise frecvent prin intermediul satelitilor de 
comunicatii sunt semnale audio (voce), video (televiziune) sau date 
digitale.

Comunicatiile prin satelit sunt rezultatul cercetarilor desfasurate in 
domeniul comunicatiilor radio, in vederea atingerii unei acoperiri si 
capacitati cat mai mari la un pret de cost cat mai mic.

WW2 a incurajat dezvoltarea rapida atat a tehnologiilor de microunde, 
cat si a tehnicii lansarilor de rachete, iar experienta reunita a celor 2 
domenii a pus bazele radiocomunicatiilor prin satelit, care au devenit 
furnizori de servicii complementare retelelor clasice de comunicatii 
terestre (radiorelee, cablu)



Orice sistem care furnizeaza un 
serviciu de comunicatii prin satelit  
poate fi descris prin intermediul a 
2 parti majore:

Ø   Segmentul spatial 
ü   vehiculul spatial 
ü   mecanismul de lansare

Ø   Segmentul terestru
ü   statia terestra
ü   centrul de control al 
sistemului 

 Elementele necesare pentru 
implementarea segmentului spatial al 

unui sistem de comunicatii prin satelit.



Prin statie terestra intelegem statii de comunicatii prin satelit localizate 
la sol, in aer (avion) sau pe mare (vapor)

International Telecommunication Union (ITU) a grupat serviciile de 
comunicatii prin satelit in 3 mari categorii:

Ø   FSS – Fixed Satellite Services (servicii de radiocomunicatii care se 
desfasoara prin intermediul unui satelit intre statii avand o pozitie fixa la 
sol – ex televiziune prin cablu)

Ø   BSS – Broadcast Satellite Services (servicii de radiocomunicatii in 
care semnalele transmise sau retransmise de statii spatiale sunt 
destinate receptionarii directe de catre marele public – ex. DTH tv)

Ø   MSS – Mobile Satellite Services (servicii de radiocomunicatii 
adresate avioanelor, navelor sau userilor mobili – ex radar, telefonie 
mobila)



Satelitii utilizati pentru FSS au 
in general o putere mai mica 
d e c a t  c e i  B S S ,  d e  a c e e a 
necesita antene mari pentru 
receptie



Prin segmentul spatial intelegem ansamblul de operatiuni efectuate pentru 
plasarea unui satelit pe orbita si operarea sa pentru o perioada limitata de timp.

Plasarea unui satelit pe orbita se realizeaza prin contractarea unei agentii 
spatiale si a unui constructor de vehicule spatiale, pregatirile cu proiectarea, 
constructia si lansarea efectiva in spatiu durand circa 3 ani.

Operarea satelitului incepe propriu-zis dupa plasarea sa pe orbita, iar aceasta 
presupune atat tehnologie sofisticata, cat si personal cu pregatire tehnica 
superioara. 

Statia de comanda si control de pe Pamant stabileste o legatura de control si 
monitorizare cu satelitul, acesta fiind urmarit prin antene aflate la sol. Prin 
culegerea de date telemetrice precise se pot lua decizii cu privire la corectiile de 
pozitie care ii permit satelitului sa ramana pe orbita.

Serviciile efective de comunicatii prin intermediul repetorului de microunde aflat la 
bordul satelitului nu trebuie sa treaca prin statia de comanda si control, acestea 
putand fi monitorizate din orice punct aflat in aria de vizibilitate a satelitului 
(footprint).



Orbita - traiectorie în formă de curbă 
închisă pe care o parcurge un corp 
ceresc.

Parametri ai orbitelor:

Inclinarea - unghiul dintre planul 
orbitei şi planul ecuatorial - sateliţi cu 
orbite ecuatoriale, înclinate şi polare (la 
90º);

Forma orbitei - poate f i  circulară 
(aproximativ),  el ipt ică sau el ipsă 
alungită cu centrul Pământului în unul 
din focare;

Altitudinea orbitei - distanţa faţă de 
sol

GEO (Geo-stationary earth orbit)

MEO (medium earth orbit)

LEO (Low earth orbit) and

HEO (Highly elliptical orbit)



Satelitii GEO

Un satelit pe orbita geostationara (GEO) 
se invarte in jurul Pamantului o data la 
24 de ore, pastrand o sincronizare 
precisa cu rotatia Terrei.

Un sistem de 3 sateliti GEO separati la 
120 grade de longitudine poate asigura 
acoperire integrala pentru orice punct de 
pe Pamant. 

Se af la  la  ina l t imea de 36000 km 
deasupra Ecuatorului.

Toti satelitii radio-TV si meteorologici 
sunt lansati pe aceasta orbita.



Satelitii MEO

Un satelit pe orbita de medie altitudine 
(MEO) opereaza intre centurile Van 
Allen, la altitudini cuprinse uzual intre 
5000 si 20000 km. Perioada de rotatie 
este de 12 ore.

S i s t e m u l  G P S  ( U S A -  2 1  s a t e l i t i 
operationali + 3 rezerve, repartizati cate 4 
pe 6 orbite) – h=20.200 km

Glonass ( Rusia - 24 sateliti pe 3 orbite, 
alternativa la GPS) h=19100 km

Galileo (UE – 30 sateliti)  h=23200km

Baidu - Compass (China – 10 sateliti)  
h=21150 km

Traiectoria pe sol a unui satelit GPS pe MEO 
(55º înclinare, h = 20184km, Ts =12ore)



Satelitii LEO

Un satelit aflat pe orbita joasa (LEO) se afla deasupra ionosferei terestre si 
sub prima centura Van Allen, uzual la inaltimi cuprinse intre 500-1500km.

Pentru asigurarea continuitatii legaturii sunt necesari mai multi sateliti pe 
orbita iar pentru acoperirea unor suprafete intinse, trebuie folosite mai multe 
orbite. Ansamblul acestor sateliti formeaza o constelatie.

Constelatia Iridium – proiect lansat de Motorola pentru telefonie mobila – a 
presupus lansarea a 66 sateliti plasati pe 6 orbite la altitudinea de 780 km. 
Compania a declarat falimentul in 1999, dupa ce consumase 5 miliarde USD 
pentru constructia infrastructurii necesare. 

Alte constelatii: ORBCOMM (USA – 50 sateliti), GLOBALSTAR (joint-venture 
Qualcomm – Loral Corporation cu sprijin financiar de la 8 companii ca 
Vodafone, Alcatel, Hyundai, Deutsche Aerospace etc– 48 sateliti)



Cu except ia  mis iun i i  Apo l lo 
(1969-1972, 12 oameni pe Luna 
aflata la 384000 km de Terra), 
toate celelalte zboruri cu echipaj 
uman au avut loc pe orbita joasa. 

Statia Spatiala Internationala isi 
desfasoara operatiunile pe LEO 
(intre 330 km si 435 km).

Alti sateliti aflati pe LEO: sateliti 
de observatii si sateliti spioni, 
militari etc.

Acestia fac o rotatie completa in 
jurul Terrei in aproximativ 90 min. Constelatia

IRIDIUM

Statia spatiala Internationala



Probleme specifice:

Ø   Pozitionarea pe orbita in functie 
de alegerea frecventei si a orbitei

Ø   Stabilitatea

Ø   A l i m e n t a r e a  c u  e n e r g i e  s i 
puterea de emisie

Ø   Comunicatiile

Ø   Mediul dificil de transmisiuni

Ø   Problemele de interferenta

Limitari:

Ø   Investitie initiala mare

Ø   Investitii suplimentare in segmentul 
terestru

Ø   Durata de viata scazuta

Ø   A g l o m e r a r e a  s p e c t r u l u i  d e 
frecvente

Ø   Aspecte de reglementare / legislatie

Ø   Fiabilitatea vehiculelor  lansate



1. Comunicatii mobile/wireless, independente de locatie.

2. Arie mare de acoperire: tari, continente, planetara.

3. Latime de banda larga disponibila peste tot.

4. Independenta de infrastructura terestra.

5. Instalare rapida a retelelor terestre, inclusiv in caz de calamitate.

6. Cost scazut pentru adaugarea de noi utilizatori.

7. Caracteristici uniforme ale serviciului oferit in toata aria de vizibilitate.

8. Servicii totale de la un singur furnizor.



Orbita Avantaje Dezavantaje

GEO acoperire planetara cu doar 3 sateliti

antenele de la sol sunt fixe

durata de viata relativ mare (15 ani)

necesita antene mai mari in regiunile 
nordice/sudice ale planetei
cladiri le inalte din orase l imiteaza 
calitatea transmisiei
necesita puteri foarte mari de emisie
nu se pot folosi pentru telefonie mobila
lansarea si fixarea pe orbita sunt foarte 
scumpe

MEO necesita doar un numar mic de sateliti fata de 
sistemele LEO
design simplu

necesita puteri de emisie mari
necesita antene speciale

LEO antenele au puteri mici de emisie (1Watt)

intarzierile de pachete sunt relativ mici

utile pentru arii mici de acoperire

daca se vrea acoperire globala, sunt 
necesari intre 50 si 200 de sateliti
necesi ta mecanisme de recept ie 
specifice
necesita un design mult mai complex
durata scurta de viata (5-8) ani, trebuie 
inlocuiti des
pachetele de date trebuie rutate de la 
satelit la satelit (intarzieri)



ITU – International Telecommunication Union, agentie a Natiunilor Unite 

Aspecte importante:

ü Benzile de frecvente pentru serviciile prin satelit se partajeaza si cu 
serviciile terestre;

ü Puterea semnalului de comunicatii prin satelit trebuie sa tina cont de 
eventualele interferente si sa evite producerea acestora

ü Statiile terestre necesita antene mari si sensibilitate mare a receptorului 
terestru la comunicatiile prin satelit

ü Tehnicile de partajare a frecventelor sunt un obiect continuu de studiu
ü Multi sateliti trebuie sa partajeze o banda de frecventa limitata (si un arc 

orbital limitat), astfel incat coordonarea in frecventa si localizarea orbitala 
sunt importante

ü Alocarea de frecvente si regulile de utilizare a frecventelor se fac prin 
agrementari internationale in cadrul sesiunilor bianuale ale World 
Radiocommunication Conference (WRC)



Frecventele de interes pentru comunicatiile prin satelit incep de la 100 MHz si 
ajung pana la 60 GHz ( benzile VHF, UHF si SHF).

Gama SHF (Super High Frequencies) a fost subdivizata dupa WW2 in sub-
benzile L, S, C, X, Ku si Ka.

Sub-banda Ku si cele de sub aceasta se folosesc mai des datorita costurilor 
scazute ale echipamentelor si caracteristicilor de propagare mai favorabile.

Sub-benzile Ka, V si Q implica lungimi de unda milimetrice si au potential de 
utilizare in transmisiile de banda foarte larga catre antene de receptie mici. 
Un dezavantaj major este atenuarea de catre ploaie a acestor unde si costul 
ridicat al echipamentelor.

O banda de satelit este divizata in 2 jumatati separate, una pentru legaturi 
sol-spatiu (uplink) si alta pentru legaturi spatiu-sol (downlink). 

Uzual benzile pt uplink sunt usor peste benzile pt downlink pt a profita de 
faptul ca este mai usor sa generam putere RF pe o statie terestra decat la 
bordul unui satelit.




