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ANALIZA WPŁYWU SZUMÓW KONWERTERA LNB  

NA ODBIÓR SYGNAŁÓW SATELITARNYCH 

 

W ostatnich latach obserwuje się dynamiczną tendencję do szybkiego spadku współczynnika szumów NF (ang. Noise Figu-

re) produkowanych konwerterów LNB. Standardowe konwertery zintegrowane oraz konwertery z falowodem stosowane 

w polaryzatorach i feedhornach posiadają współczynniki szumów o wartości nieprzekraczającej 1,2-1,3 dB. Na rynku dostępne 

są również konwertery o znacznie niższym współczynniku szumów 0,5-0,6 dB. Warto podkreślić, że niekorzystne warunki po-

godowe przekładają się na jakość odbioru sygnałów satelitarnych, zatem w celu minimalizacji ryzyka przerw w transmisji 

sygnałów istnieje potrzeba skutecznej redukcji szumów konwertera LNB. Celem niniejszego artykułu jest analiza wpływu szu-

mów konwertera LNB w zakresie od 0,3 dB do 1 dB na jakość odbioru sygnału satelitarnego w oparciu o modelowane dane ze 

stanowiska laboratoryjnego. Otrzymane w ten sposób wyniki można z powodzeniem wykorzystać do szczegółowej analizy bu-

dżetu łączy satelitarnych, dzięki czemu przy założonym współczynniku szumów konwertera LNB możliwe staje się określenie 

wpływu innych parametrów (np. ustawienia anteny, strat całkowitych w łączu, apertury anteny, sprawności anteny) na para-

metry jakościowe odbiorczych sygnałów satelitarnych. 

 

WSTĘP 

W celu analizy wpływu szumów konwertera LNB na jakość od-
bioru sygnału satelitarnego posłużono się modelem matematycz-
nym, który umożliwia pomiar parametrów jakościowych odbieranych 
sygnałów satelitarnych w zakresie współczynnika szumów poniżej 
1 dB, co stanowi nowość naukową artykułu. Otrzymane wyniki 
pozwalają na tej podstawie odczytać zarówno temperaturę szumo-
wą systemu [K] w warunkach czystego nieba oraz opadów deszczu, 
jak również współczynnik G/T systemu [dB/K]. Wykorzystano do 
tego system o trzeciej klasie dostępności, co oznacza, że średnia 
dostępność sygnału dla projektowanego systemu w ciągu roku jest 
równa 99,90% (przestój godzinowy w trakcie roku wynosi ok. 
8 godzin 46 minut), co odpowiada dostępności systemu w okresie 
najgorszego miesiąca 99,615% (przestój godzinowy w trakcie naj-
gorszego miesiąca wynosi ok. 2 godzin 48 minut) [1]. 

Ponieważ współrzędne geograficzne wiążą się bezpośrednio 
z „widocznością” sygnału satelitarnego, istotnym parametrem pod-
czas modelowania zjawiska jest lokalizacja miejsca odbioru sygnału 
satelitarnego – długość, szerokość geograficzna oraz jej wysokość 
nad poziomem morza. Jako miejsce odbioru sygnału zostało wybra-
ne miasto Kielce, gdzie zlokalizowano stanowisko komputerowe 
oraz aparaturę pomiarową, służącą do badania wpływu zjawisk 
atmosferycznych na odbiór sygnałów radiowych. Długość i szero-
kość geograficzna dla tego miasta wynoszą odpowiednio: 50,87N 
i 20,62E. Miasto to charakteryzuje się znacznymi różnicami pozio-
mów: od 260 do 408 m n.p.m. W związku z powyższym do celów 
przyjęto wartość wysokości wynoszącą średnio 300 m n.p.m. 

 

 
Rys. 1. Kąty azymutu i elewacji anteny satelitarnej [2] 

1. PARAMETRY ODBIORU 

W odróżnieniu do anten naziemnych, od anten satelitarnych 
wymaga się również odpowiedniego ustawienia w płaszczyźnie 
pionowej. Jako miary ustawienia zwykle przyjmuje się azymut, czyli 
kąt pomiędzy kierunkiem południowym a kierunkiem odbioru anteny 
w płaszczyźnie poziomej oraz elewację – kąt odchylenia od płasz-
czyzny pionowej anteny (Rys. 1). W tym celu można posłużyć się 
mapami topograficznymi lub dedykowanym oprogramowaniem, jak 
chociażby SMW Link (Rys. 2). Ponieważ azymut może oznaczać 
obrócenie anteny w dwóch kierunkach, w literaturze powszechnie 
przyjęto podawać w wartościach ujemnych azymut skręcenia anteny 
w kierunku wschodnim, zaś w kierunku zachodnim w wartościach 
dodatnich. 
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Rys. 2. Wyznaczanie kąta polaryzacji dla miasta Kielce [3] 

 
W celu wykonania pomiarów wybrano miasto Kielce. Wybór nie 

był przypadkowy. Nieopodal w miejscowości Psary-Kąty mieściło się 
niegdyś największe w Europie Środkowo-Wschodniej centrum usług 
satelitarnych. Co więcej, opady deszczu w Kielcach uznaje się za 
reprezentatywne dla obszaru całej Polski (R0.01=34,4 mm/h). 
W obszarze Kielc realizowano ponadto szereg badań w ramach 
Europejskiego Projektu Badawczego ICT COST Action IC0802 
“Propagation tools and data for integrated Telecommunication, 
Navigation and Earth Observation systems”, w których uczestniczy-
ła Politechnika Świętokrzyska w Kielcach. Część z nich zamiesz-
czono w niniejszym artykule. Warto podkreślić, że podobne badania 
prowadzone są obecnie w wielu ośrodkach naukowych i akademic-
kich na całym świecie (m.in. w celu budowy niezawodnej sieci glo-
balnej GIN). Uzyskany całościowo zbiór danych jest wykorzystywa-
ny przez inżynierów łączności satelitarnej do projektowania nowych 
systemów łączności satelitarnej, pozwalających na poprawę jakości 
i wiarygodności przesyłanych informacji. 

Ponieważ celem niniejszego artykułu jest analiza wpływu szu-
mów konwertera LNB w zakresie od 0,3 dB do 1 dB na jakość od-
bioru sygnału satelitarnego, pozostałe parametry wpływające na 
odbiór (w tym położenie morfologiczne, lokalizacja geograficzna, 
straty wynikające z ustawienia anteny, straty całkowite w łączu, 
apertura anteny, sprawność anteny) przyjęto za stałe. Tylko takie 
podejście umożliwiło otrzymanie wiarygodnych wyników pomiaro-
wych. Przykładowo zmiana lokalizacji miejsca geograficznego od-
bioru sygnałów satelitarnych na etapie tworzenia modelu, spowo-
dowałaby zmiany w otrzymanych wynikach pomiarowych. Należy 
podkreślić, że celem tego artykułu nie jest analiza wpływu lokalizacji 
miejsca odbioru sygnału satelitarnego, lecz analiza wpływu szumów 
konwertera LNB na jakość odbiorczych sygnałów satelitarnych. Na 
tej podstawie otrzymane wyniki mogą stanowić źródło wiedzy na 
temat wpływu szumów konwertera LNB (zmienna zależna) na ja-
kość odbiorczych sygnałów satelitarnych również w innych lokaliza-
cjach geograficznych. 

W celu odbioru sygnałów z pozycji orbitalnej 19,2E (satelita 
Astra 1KR) kąt polaryzacji dla miasta Kielce wynosi 7,6°. Z tej loka-
lizacji można obecnie odbierać 1319 transmisji w paśmie Ku, 
z czego 1014 stanowią transmisje telewizyjne, 168 – transmisje 
radiowe oraz 137 – transmisje danych (stan na dzień 10.02.2017 r.). 

Do analiz wykorzystano sygnał o częstotliwości 10,773 GHz 
o polaryzacji poziomej (dane satelity: EIRP = 51dBW, pasmo 
26 MHz). 

2. PARAMETRY TECHNICZNE ANTENY 

W praktyce najczęściej wykorzystywane są anteny o kształto-
wanej w zależności od konturu wiązce promieniowania. Zazwyczaj 

anteny naziemne są zaś antenami o wiązce punktowej i zwykle 
stanowią je małe anteny satelitarnych terminali VSAT (ang. Very 
Small Aperture Terminal) oraz satelitarnych stacji reporterskich 
SNG (ang. Satellite News Gathering) [4]. Wielkość anteny odbior-
czej dobierana jest w zależności od mocy odbieranego sygnału, 
która z kolei uzależniona jest od odległości anteny od satelity – 
większa odległość przekłada się na mniejszą moc sygnału i vice 
versa. Spowodowane jest to tym, że antena o dużej średnicy cechu-
je się małą szerokością kątową wiązki głównej, przez co poziom 
promieniowania niepożądanego wokół anteny jest minimalny. Zysk 
energetyczny anteny o dużej średnicy jest zatem bardzo duży, 
a więc moc emitowana może być niewielka dla osiągnięcia zamie-
rzonego bilansu energetycznego łącza satelitarnego [3, 4]. Do 
obliczeń wykorzystano antenę o aperturze 0,8 m, która spełnia 
z nadmiarem minimalne wymagania wielkości w lokalizacji geogra-
ficznej Polski (min 60 cm średnicy). 

Konstrukcja anteny powinna umożliwić wycelowanie osi głów-
nej wiązki promieniowania anteny w kierunku orbity geostacjonarnej 
z błędem nie większym niż błąd wycelowania powodujący spadek 
zysku anteny o 1 dB dla dowolnej częstotliwości z zakresu często-
tliwości pracy terminala i dla każdego kąta azymutu i elewacji do-
stępnego dla danej anteny [4]. 

 

 
Rys. 3. Minimalna wymagana wielkość anteny odbiorczej dla sateli-
ty Astra 1KR [5] 

 
Sprawność dla większości anten na ogół mieści się w zakresie 

od 60% do 70%. W wyniku modelowania dla badanej anteny uzy-
skano sprawność na poziomie 74%. 

3. TEMPERATURA SZUMOWA ANTENY 

Temperatura szumowa anteny zależna jest od szumów nieba 
(absorpcja atmosferyczna i szumy kosmiczne – zmienna wartość) 
oraz szumów pochodzących z Ziemi (szumy systemowe, szumy 
wywołane przez człowieka – do analiz przyjmuje się zwykle stałą 
wartość tych szumów) [6-8]. Zgodnie z rekomendacją ITU-R Rec. 
P.372-10 szum radiowy (ang. radio noise), zwany też szumem 
nieba (ang. sky noise), stanowi sumę emisji ze źródeł nie będących 
nadajnikami radiowymi [9]. Jego obecność może być skutkiem 
działalności człowieka – tzw. źródła sztuczne (interferencyjne lub 
przemysłowe), jak np. promieniowanie z: urządzeń elektrycznych 
i elektronicznych (umiejscowionych blisko anteny), linii elektroener-
getycznych i innych systemów łączności (innych satelitów) oraz 
naturalnych źródeł szumów o pochodzeniu ziemskim lub pozaziem-
skim [6-8, 10-15]. Naturalne źródła szumów mogą być wynikiem 
działania wielu rozmaitych czynników, jak np.: burz elektromagne-
tycznych, wyładowań atmosferycznych (burzowych) oraz szumów 
międzygalaktycznych. Mogą być one konsekwencją: promieniowa-
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nia galaktycznego, promieniowania tła kosmicznego, promieniowa-
nia radiogwiazd i aktywności Słońca oraz promieniowania Księżyca 
[16-24]. Szumy te odgrywają ważną rolę zarówno w transmisji łą-
czem downlink, jak i uplink, przyczyniając się do pogorszenia jako-
ści sygnału radiowego. W literaturze spotyka się podział szumów ze 
względu na ich charakter (rodzaj) na: szumy termiczne, zakłócające, 
interferencyjne oraz intermodulacyjne, jak również źródło 
pochodzenia (klasyfikacja obejmuje: zakłócenia własne – 
generowane przez aparaturę nadawczo-odbiorczą, zakłócenia obce 
np.: atmosferyczne, interferencyjne, kosmiczne, przemysłowe, itp.). 
Klasyfikację szumów ze względu na ich rodzaj autor przedstawił 
w: [6]. Rozróżnienie ze względu na ich lokalizację odnaleźć można 
w: [12]. 

4. ŚRODOWISKO PROPAGACJI FAL RADIOWYCH 

W celu wzmocnienia sygnału odbieranego przez satelitę po-
wszechnie wykorzystywany jest konwerter LNB. Typowa wartość 
wzmocnienia konwertera LNB mieści się w granicach od 50 dB do 
60 dB. Istotnym parametrem dla jakości łącza jest współczynnik 
szumów tego wzmacniacza. W celu analizy posłużono się typowym 
konwerterem LNB, który wg producenta posiada wzmocnienie od 
50 dB do 62 dB. Impedancja wyjściowa konwertera LNB wynosi 
75 Ω. 

Zakłada się, że antena satelitarna nie powinna ulec trwałemu 
odkształceniu, jak również nie powinna wymagać ponownej regula-
cji w wyniku oddziaływania na nią wiatru o prędkości do 130 km/h. 
Przy takiej prędkości wiatru antena powinna zachować swoje pier-
wotne ustawienie w kierunku satelity z dokładnością 20% szeroko-
ści wiązki, co odpowiada zmniejszeniu poziomu odbieranego sygna-
łu o około ±0,5 dB (szerokość wiązki antenowej jest definiowana dla 
spadku poziomu mocy sygnału o 3 dB) [4]. W przypadku większej 
prędkości wiatru, nieprzekraczającej 160 km/h, dopuszcza się od-
chylenie osi głównej anteny od pożądanego kierunku, a w konse-
kwencji konieczność ponownej regulacji położenia anteny. W sytua-
cji wystąpienia wiatru o prędkości do 160 km/h nie powinno nastąpić 
nieodwracalne pogorszenie parametrów anteny, jak np. jej zysku 
energetycznego, charakterystyki kierunkowej czy tłumienia sygnału 
o polaryzacji ortogonalnej. Ponadto antena nie powinna ulec trwa-
łemu uszkodzeniu wskutek działania intensywnych opadów deszczu 
lub śniegu oraz na skutek oblodzenia o grubości pokrywy lodowej 
nieprzekraczającej 25 mm [3, 4]. W warunkach normalnej pracy 
systemów radiokomunikacji satelitarnej odbiór uzależniony jest od 
tłumienia w wolnej przestrzeni, warunków atmosferycznych, absorp-
cji w gazach atmosferycznych, indukowania się w kroplach wody 
prądów przesunięcia czy zjawiska rozproszenia fal w hydrometeo-
rach [25, 26]. Całkowite straty w łączu, podobnie jak szumy wynika-
jące z niedokładności ustawienia anteny oszacowano na poziomie 
0,3 dB. W badaniu dodatkowo uwzględniono wpływ systemów 
zakłócających o parametrach EIRP = 51 dBW, w paśmie 26 MHz 
i 33 MHz, wskutek czego powstały zakłócenia interferencyjne. Zało-
żono model deszczu rekomendowany przez ITU-R do tego typu 
analiz.  

W świetle wyników pomiarowych, wzrost współczynnika szu-
mów konwertera LNB wpływa głównie na liniowe zwiększenie się 
temperatury szumów systemowych (Rys. 4). W artykule przedsta-
wiono wpływ współczynnika szumów konwertera LNB w zakresie od 
0,3 dB do 1 dB na temperaturę szumów systemowych łącza Sateli-
ta-Ziemia dla czystego nieba (zanotowano wzrost od 70,67 K do 
125,02 K) oraz przy wystąpieniu opadów atmosferycznych (zanoto-
wano wzrost od 75,41 K do 129,76 K). 

 

 
Rys. 4. Wpływ współczynnika szumów konwertera LNB [dB] na 
temperaturę szumową systemu [K] w warunkach czystego nieba 
oraz opadów deszczu 

 
Wzrost współczynnika szumów konwertera LNB wpływa 

również na wartość współczynnika G/T (Rys. 5).  
 

 
Rys. 5. Wpływ współczynnika szumów konwertera LNB [dB] na 
współczynnik G/T systemu [dB/K] dla czystego nieba i w warunkach 
deszczu 
 

W praktyce im większa wartość współczynnika szumów 
konwertera LNB, tym mniejsza wartość współczynnika G/T, co w 
konsekwencji przekłada się na zwiększoną degradację odbieranego 
sygnału satelitarnego. Możliwe jest wykorzystanie modelu regresji 
na potrzeby oszacowania wpływu współczynnika szumów 
konwertera na wybrane wskaźniki jakościowe sygnału w oparciu o 
modelowanie matematyczne [27], jak również wykorzystanie 
systemów transmultipleksacji na potrzeby poprawy jakości 
odbieranego sygnału radiowego [28], co może wywierać wpływ na 
rozwój technologii TIK współczesnych społeczeństw [29]. 

PODSUMOWANIE 

Konwerter, podobnie jak każdy wzmacniacz generuje szum. 
Sumę generowanych szumów określa się poprzez podanie wartości 
współczynnika szumów w dB lub temperatury szumowej w K. Więk-
szość metod pomiarowych współczynnika szumów NF odbywa się 
poprzez pomiar wartości stosunku szumów na wyjściu konwertera 
dla dwóch znanych wejściowych poziomów szumów. Jeżeli stosu-
nek wyjściowy jest równy stosunkowi wejściowemu, to konwerter nie 
generuje żadnego szumu i wtedy NF wynosi 0 dB. Z praktycznego 
punktu widzenia poddaje się analizie zarówno szumy, jak i wzmoc-
nienie. Układ pomiarowy powinien zawierać zatem dobrze skalibro-
wane źródło szumów. Analizator podczas pomiaru przełącza źródło 
szumów między dwoma wartościami w tym samym czasie i oblicza-
na jest wartość współczynnika szumów dla danego konwertera. 
Alternatywnym sposobem jest skorzystanie ze specjalistycznego 
oprogramowania, które umożliwia zamodelowanie i pokazanie 
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wpływu zmian współczynnika szumów na temperaturę szumową 
oraz współczynnik G/T analizowanego systemu. 
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The analysis of the impact of noise figure of LNBs  
on the satellite signals reception 

One of the parameters to characterize the properties of 

the antenna is noise figure. The noise figure of LNBs is 

a measurement of how sensitive the LNB is or how much 

noise the LNB will add to the signal you may be intending to 

receive. In recent years we can observe a dynamic tendency 

to fast decrease of the noise figure of LNBs. Standard con-

verters and waveguide converters used in polarizers and 

feedhorns have noise ratios of no more than 1.2-1.3 dB. 

Nowadays the converters with much lower noise figure about 

0.5-0.6 dB, are also available on the market. The purpose of 

this article is to analyze the impact of noise figure of LNBs on 

the reception of satellite signals on the basis of modelled data 

from the laboratory station. 
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