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  През 2017, 24-28 окт. във Физически факултет  на СУ бе проведена 

изключително успешна обучителна програма HEPTASAT Training Program. 

Това е програма за обучение на студенти и преподаватели в аерокосмическо 

инженерство чрез сглобяване, тестване и стартиране на CubeSat.  

https://youtu.be/2onX0r5HeS4   

  Октомври 2017 

HEPTASAT  

Training  

Физически ф-т и  

Nihon University 

https://youtu.be/2onX0r5HeS4


  2012 MIC2   2016 MIC4   2019 MIC6 



 Малък спътник. 

 Малкият спътник като наблюдателно, научно и 

технологично, комуникационно и учебно средство.  

 Обучение по аерокосмическо инженерство и 

комуникации във Физически факултет на СУ. 

 Нашите проекти и мисии с малки спътници и 

рояци от малки спътници: 

 1) Комуникации с Антарктида 

 2) Космически отпадъци 

 3) Гама астрономия от дълбокия                                            

Космос с рояци от спътници. 

 Deep-space мисии… 

 Заключение 

Теми 

SUSAT3D_web.mp4


Малките спътници, както и  
съзвездията и рояците от тях, са 

една нова технология за 
изследвания в близкия и далечния 
Космос, с нарастващ потенциал за 

развитие в близките години и 
особено за 5G приложения! 

Представянето се поддържа от  UNISEC Bulgaria  



Класификация 



Микро-, нано, пико- и фемто-спътници 

Micro () 
Satellites 

Pico Satellites 

Nano-satellites (CubSat’s) 

Femto Satellites 



Малкият спътник съдържа почти всичко от по-

големите, но в по-евтино (COTS) изпълнение 

Lean satellites    Low-cost; Fast-delivery;  

                                            Small number of team) 
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1. Интегрирана механична платформа: 1U-24U 

2. Бордова електроника на модули 

3. Фотоволтаична система и Li-Ion батерии 

4. Телеметрия и проследяване 

5. Системи за ориентация на спътника 

6. Актуатори и системи за поддържане на орбита 

7. Обмяна на данни и команди 

8. Топлинен контрол 

9. Бордови и комуникационен компютър 

10. Отделна комуникационна система  

11. Малки ефективни двигатели  

12. Оптични и други камери и сензори 

13. Научна и приложна апаратура и др. 

Основни подсистеми в малкия спътник 



Реализирани и предвидени изстрелвания на малки 

спътници по маса в периода 2010-2024 

1-3 кг 

3-10 кг 

10-100 кг 



Уникална статитстика: СРЕДНО ТЕГЛО НА 

ИЗСТРЕЛЯНИТЕ СПЪТНИЦИ ПО ГОДИНИ 
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Основни приложения на 
малките спътници 



1. Наблюдение на земната повърхност от близкия   

 Космос (няколко стотин километра) – ново много

 ефективно техническо средство за наблюдение 

2. За решаване на много научни задачи и тестване на 

 нови технологии – значително по-евтино от 

 използване на големи спътници 

3. За комуникационни цели и пренос на информация 

 през Космоса от близко разстояние – online (като                         

 Iridium) и/или offline комуникации (Store-and-

 Forward). Вече се говори и за IoS (Internet over Satellites).  

4. За обучение на студенти, ученици и млади хора в 

 областта  на аерокосмическото инженерство и 

 новите технологии за достъп до близкия Космос 

Основни приложения на малките спътници 



Малкият спътник като 
средство за наблюдение от 

близкия Космос  



Imaging FoV 

Balloons 

400-800 km 

до 30-40 km 

до 10-12 km 

до 1-2 km 

Spacebornе 

Airborne 

Terrestrial 

Снимки от космоса с висока резолюция 



Малкият спътник като 
средство за решаване на 
научни и технологични 

задачи 



Малките спътници: революция в космическата наука? 

Малкият спътник, независимо от малките си размери и тегло, 

е мощно средство за разнообразни научни изследвания на 

значително по-ниска цена: на Земята: климат, океани, 

земетресения, цунами, дива природа, водни запаси, в 

Космоса: астрофизика, хелиофизика, планети, NEO обекти, 

астро-биология, космически боклук, deep space и др.     

астрофизика 

хелиофизика 

планети 

NEO обекти астробиология земетресения 

океани 
дива пририода 

цунами космически боклук 



Малкият спътник като 
комуникационно 

средство 

SUSAT3D_web.mp4


Комуникационна функция на малкия спътник 

Антени за 

телеметрия: 

144-146 MHz (UL) 

437-438 MHz (DL) 

Малките спътници имат типа комуникационни функции: 

- Телеметрия и проследяване  (Telemetry, Tracking, and Command); 

- Високо-скоростен обмен на данни  

Малките спътници имат много сериозни шансове да се се превърнат в 

средство за високоскоростно предаване на данни към Земята от близкия 

Космос със скорост, не по малка от 100 Mb/s, съвместима със съвремен-

ните 4G комуникационни услуги.      

Антени за 

трансфер на 

данни  в S-обхват: 

2.427-2.443 GHz  



Нашата визия за комуникационни функции на малкия 
спътник от предния и задния панел (2012) 

Преден панел – винаги 

ориентиран  към Земята 

Заден панел – винаги 

ориентиран  към Космоса 

GEO 36000 km 

Далечна земна станция  

Малък LEO 800 km 

Комуникации 

чрез задния панел 

Комуникации чрез предния панел 



Проект на SpaceX: Starlink network 

Проектът SpaceX е още по-амбициозен – близо 

12000 LEO спътника на 83 орбити (4425 спътника 

на височина ~1100 km + още 7518 на височина 

~1500), извеждани по много наведнъж с ракетата 

Falcon 9 за многократна употреба. Част от 

спътниците ще работят в новия честотен обхвати 

(V band) за 5G приложения (FCC е отпуснала 

широки честотни ленти в обхвата 57-71 GHz за 

нелицензирано използване – на Земята (до 1.5 км), 

но и от LEO орбита в Космоса (SpaceX е получила 

зелена светлина от FCC за целта) за скорост > 7 

Gb/s. Така проектът Starlink network ще стартира от 

2020 г. с всички спътници, а до 2025 г. ще има над 

40 млн. потребители на Земята. 



Малкият спътник като 
учебно средство 



Големите космически сили имат ясна визия за обучението  



Обучение по 
аерокосмическо 

инженерство в Софийски 
университет 



Две магистърски програми в областта на Аеро- 

космическото инженерство и комуникационните мрежи  

През окт. 2012 г. във ФзФ на Софийски универси-
тет „Св. Климент Охридски“ стартира магистър-
ска програма “Аерокосмическо инженерство и 
комуникации“ (на български и английски) за да 
„запълни вакуума“ в обучението в тази област в 
България. Програмата има 2  модула: 
Модул 1. Аерокосмическо инженерство (малки 
аерокосмически апарати). 
Модул 2. Безжични и сателитни комуникации. 

Идеята беше да се комбинират двете области и да 
се създават специалисти с по-съвременен профил.  



https://www.uni-

sofia.bg/index.php/eng/the_university/faculties/faculty_of_physics2/degree_programmes/

master_s_degree_programmes/faculty_of_physics/communication_and_computer_equip

ment/aerospace_engineering_and_communications 



UNISEC-like активности и семинари 

През 2016 г. създадохме секцията UNISEC 

България (2 университета – СУ и НВУ + 

нови членове) 



Получихме сертификат за създаване 

на UNISEC Bulgaria 

През окт. 18-23 2016, бе проведен 7th Nano-

Satellite Symposium, MIC4 and 4th UNISEC 

Global Meeting в Камчия, близо до Варна; 

голям успех! 





Телевизионни предавания и изяви 



UNISEC Global и UNISEC Bulgaria 



Нашите образователни и 
научни проекти и 

дейности в областта на 
малките спътници 



През 2012 г. български отбор от Софийски университет (включващ 8 препо-

даватели и експерти и 14 студенти и докторанти) взе участие в MIC2 и се 

Всичко започна с едно успешно участие като 

полуфиналисти в състезанието MIC2 

класира на полуфинал 

измежду 72 отбора от 31 

страни. Темата беше 

"Small Communication 

Satellite Mission for 

Enhancement of  Antarctic 

Investigations“. 

Впоследствие бе публи-

кувана поканена работа 

(12 стр.) с автори: P. 

Dankov, M. Gachev, Z. 

Kiss'ovski, I. Krassimirov, D. 

Mateev, N. Neshev, O. 

Ognyanov, C. Simeonov, V. 

Vassilev, K. Zlatkov 



1-ви проект:  
Комуникации с 

Антарктида (2012 г.) 

Orbits over South Pole.mp4
SUSAT3D_web.mp4


Комуникации с Българската антарктическа база 

Едно от важните приложения на описаната 
технология за удължена комуникационна сесия, 
комбинирана с технологията “Store & Forward”, 
е за осъществяване  на комуникационни връзки с 
научно-изследователските бази в Антарктика, за 
които комуникациите с другите континенти, а и 
помежду им, е нетипично затруднена за 
съвременните представи. Орбитата на малките 
спътници може така да се проектира, че да 
преминават над дадена база от 1 до 6 пъти на 
ден и още толкова пъти над България. Така 
изследователите могат да получат практически 
ежедневна връзка, макар и тя да не е online.  

2012 



Първият български 

CubeSat на орбита  



Май, 2019 

VivaCom осигури 

Интернет на българската 

Антарктическа база на 

остров Ливингстън!  



Комуникациите с Антарктида през 2012 

са силно ограничени! 

 Любителски канали 

 IRIDIUM (LEO) 

 GEO (синхронизирани) 

 “Molnia“ тип (проект) 

 LEO (Store & Forward 

Technology) 



Различен тип комуникации за Polar Regions 

Faber et. al. Int. Astronautical Congress, 

Cape Town, South Africa, October 2011  

M. Cheffena, IEEE Antennas and Propagation 

Magazine, Vol. 54, No. 2, 238-244, April 2012 

Antarctica 

Arctic 

2) ESA Arctic “gold rush”; 
http://www.esa.int/esaTE/SEMEZ456JGG_index_0

.html  

1) Antarctic Broadband project 
http://antarcticbroadband.com/projects/ 

3) Canadian Polar Communication & Weather ) 
http://www.asc-

csa.gc.ca/eng/satellites/pcw/default.asp   



Не-комерсиални off-line комуникации с Полярните 

региони чрез университетски малки спътници  

Antarctica Arctic 

Нашата концепция е да се стандартизира и по-

добри комуникационната функция на малките 

университетски спътници, за да се обезпечи off-

line (backhaul) комуникационна връзка с поляр-

ните области. Тази концепция бе представена на 2 

международни конференции в Нагоя и Красноярск 

Orbits over South Pole.mp4
../../../2012/Krasnojarsk2012/Reshetnewskie chtenia/Plenarno zasedanie/Orbits over North Pole.mp4


Удължени комуникационни сесии и 

мобилни антени за земните станции 

Пример за удължена комуникационна 

сесия с малък спътник и използване на 

насочени мобилни земни антени  

SUSAT3D_web.mp4
DSC_1204.MOV


Концепция за проследяващи антенни системи за 

LEO върху мобилни земни платформи (Ku-Ka)  

Много-панелна 

антенна система 

Едно-панелна 

антенна 

система 

Плоска антенна система 

Принцип на работата на проследяващ 

механизъм за ориентация на земна 

антена към LEO спътник с „tracking 

beams” (патент на фирма RaySat Ltd.) 



Иновативни идеи на Проект 1 (2012) 

 Антени с превключване на лъча при полета       

на спътника над фиксирана Земна станция:    

напред, надолу, назад и странично. Използват се 

прости  антенни решетки с не много тесен лъч. 

 Удължени комуникационни сесии (от типично 3 

min до около 12-15 min (на орбита 600 km) и 20-

25 min (1500 km). Скоростта на предаване на 

данни Downlink е 35 %, 80 % и 160 % за антенна 

решетка с 1,2 и 4 излъчвателя, спрямо 1 Boreside 

 Въведохме концепцията за мобилни сканиращи 

земни станции и „горещо“ проследяване“ на 

LEO спътника от Земята. 

 Разработихме схема на спътник с телеметрия на 

честоти в С и в Х обхвата. Бяхме сред първите, 

които развихме концепция за комуникационен 

канал на малък спътник в Ка обхвата, >20 MB/s    

DSC_1204.MOV


Публикации по темата 
• P. Dankov, M. Gachev, V. Vassilev, K. Zlatkov et al. "Small Satellite Mission in Support of 

the Science Expeditions' Activities of in the Antarctic”, selected paper, "Innovative Ideas 

for Micro/Nano-Satellite Mission", edited by R. Sandau, R. Kawashima, S. Nakasuka, J. 

J. Sellers, IAA Publ., (International Academy of Austronautics, Book Series) ISBN 978-2-

917761-28-1, Tokyo, Japan, Vol. 1, No. 3 pp.88-100, 26; 2013  

• P. I. Dankov, "New Opportunities for Bulgaria in the Area of Aerospace Engineering and 

Communications", National report for Bulgaria, 1st UNISEC-Global Meeting and Pre-3rd 

Mission Idea Contest (Pre-MIC3) Workshop, Tokyo, Japan, 23-24 Nov. 2013, 

http://www.spacemic.net/; http://www.unisec-global.org/meeting1.html  

• Данков П., “Использование малые спутников для поддержки жиезнедеятельности в 

полярных регионов”, Пленарен доклад на Межд. научна конференция 

„Решетневские чтения“, 07.11.2012 г., Актова зала на СибГАУ, Красноярск, Россия 

• P. Dankov, M. Gachev, O. Ognyanov,“Improvement of the Communication Function of Small 

University Satellites for Support of Human Activities in the Polar Regions”, Section “Small 

Spacecrafts”, XVI Int. Conf. “RESHETNEV READINGS”, Nov2012, Krasnoyarsk, Russia 

• P. Dankov, 1) Earth Mobile Platforms for GEO sat.; 2) EESS LEO Microsatellites (~50 kg)", 

NATO Seminar “Interagency Cooperation in Crisis Management and Disaster Response”, 

Sofia, Bulgaria, 17-18 Sept. 2013 

• M. Gachev, P. Dankov, „Low Profile Tracking Ground Station Antennas and Antenna 

Arrays for Satellite Communications“, NSS-07-0601, 7th Nano–Satellite Symposium and 

4th Unisec–Global Meeting, Kamchia, BULGARIA, October 18-23, 2016 



2-ри проект:  Идеи за 
идентификация, 

класификация и събиране 
на космически отпадъци с 
рояци от спътници (2016 г.) 



Смята се, че в резултат на увеличените космически полети има натрупване на 

орбитални отломки, състоящи се от повече от 750 000 частици с диаметър 1-10 

cm и над 29 000 обекта с диаметри > 10 cm в орбита между GEO и LEO. В 

резултат на всички изстрелвания в космическото пространство, 94% се считат за 

космически отпадъци, а 64% от тях са фрагменти; общата им маса е 7500 тона. 

Най-натоварено е на орбита 800 km. Днес космическото пространство става все 

по-претоварено и спорно и тази тенденция представлява предизвикателства за 

безопасността, стабилността и устойчивостта на космическите мисии в бъдеще. 

Космически боклук 

Космически «боклук» 



Изискването за време на живот след мисия на даден спътник е 25 години или 30 

години, ако няма ресурс да се качи и остане на „гробищна орбита“ (GEO + 300 

km). LEO спътниците под 400 km (както ISS) навлизат и изгарят в атмосферата на 

Земята доста по-рано от 25 г., но за тези на орбита над 600 km това не е изпълни-

мо по естествен начин. Затова вече се изисква LEO спътниците при изстрелването 

да са снабдени с механизъм или технология за деорбитиране. 

Соларно „корабно 

платно“ (100 пъти по-

голяма площ) 

Много лека сгъваема мембранна лента се отвяря като 

ветрило и оказва (генерира)  аеродинамично 

съпротивление в горната атмосфера 

Електромагнитни 

спирачки от 

проводящи тънки  

въжета 

Технология на де-орбитирането 



Образователен експеримент с научна цел: 

Двустепенна мисия за наблюдение и събиране 

на космически отпадъци 
 Откриване и наблюдение на опасни космически 

отпадъци с размери над 5 cm в най-замърсените 

земни орбити на LEO орбити 500-1500 km чрез 

лидарни системи, радари, телескопи и мулти-

спектрални камери на борда на 1/2 малки 

спътници („Observer“ – a long-term mission). 

 4. Агрегация на космически отломки от 

предварително избран сектор на LEO орбита  

към по-ниска земна орбита и изгаряне с  

помощта на интелигентен рояк от 5 малки 

спътника, изстреляни заедно като едно цяло, 

което разполага оптимизирана Кевларена    

мрежа за улавяне на космически отломки чрез 

извършване на специфична орбитална маневра. 

„Aggregator“ – a short-term mission.  



„Observer“ – наблюдение на отпадъци с размер над 1 cm на 

орбита с помощта на „laser-gated scan camera“   

Концепция за наблюдение, класификация и 

събиране на космическите отломки (Етап 1)  



Aggregator – интелигентен рояк от 5 спътника с опъната мрежа от 

влакна от Кевлар за улавяне на космически отпадъци, идентифицирани в 

определен район и на определена орбита.  

Концепция за наблюдение, класификация и 

събиране на космическите отломки (Етап 2) 



Aggregator – интелигентен рояк от 5 спътника с опъната мрежа от 

влакна от Кевлар за улавяне на космически отпадъци, идентифицирани в 

определен район и на определена орбита.  

Концепция за наблюдение, класификация и 

събиране на космическите отломки (Етап 2) 



Адаптиране на известната концепция за „въздушен старт“ за най-

евтиното към този момент изстрелване на малки спътници чрез военни 

самолети   

Концепция за изстрелване на рояци от малки 

спътници чрез самолети ) 



Иновативни идеи на Проект 2 (2016) 
 Наблюдаване и регистриране на частици косми-

чески отпадъци на орбита с помощта на „Lidar-

Gated Scan Camera“ (за първи път на малък 

спътник; досега само с военни приложения). 

 Модел на интелигентен рояк от малки спътници 

(Swarm Intelligence: Searchers, Cleaners, Hunters and 

Queen Bee"). Прилагане на наземни 5G технологии 

за комуникации във и с рояка.  

 Бързо „изстрелване на орбита“ на рояка, здрава 

въртяща се мрежа от 5 спътника (1 Master + 4 

Slave) за събиране на бързо движещи се отломки 

 "Aggregator" е проектирана като специализирана  

мисия, на базата на предварителна информация    

за наличие на космически отломки след някакво 

комическо събитие. Изстрелване с „въздушен                                                    

изстрел“.Така                                                                 

за 2-3 дни се                                                            

организира                                                               

спешна                                                                 

мисия! 



Иновативни идеи на Проект 2 (2016) 

 asteroid Bennu 

 Същата технология на бързо организирана спешна космическа мисия с рояк от 

малки предварително асемблирани спътници са предлага и за „мека“ защита от 

близки метеорит. Тук има две противоположни концепции: 1) Мощна единична 

(термо-) ядрена експлозия със силна фрагментация и 2) Кинетични рояци на 

удрящи астероида средно-тежки CubSats по схема; имаме симулации как после-

дователни удари върху средно-малък метеорит биха могли да генерират мощни 

високочестотни (~Hz) механични вибрации в целия обем на NEO обекта, т.е. 

кинетичната „ерозия“, която може да бъде много по-точна и по-малко опасна 

при смекчаване на въздействието от единична (термо) ядрена експлозия. 



Публикации по темата 
• N. Neshev, B. Ivanov, E. Nesheva, T. Kanev, and P. Dankov, "Conceptual Applicability of 

Flexible Small Satellite Swarm (SSS) Formations in Meteoroid Defense and Debris 

Removal", Plan the European Roadmap and its Activities for Space Exploitation of 

Robotics and Autonomy, Noordwijkerout, The Netherlands, 11-12 February 2015; 

Online: http://robotics.estec.esa.int/h2020-peraspera/node/15 

• Stoil Ivanov, Bogdan Konstantinov, Stefan Tzokov, Tsetozar Ivanov, Tony Kanev, Victoria 

Zlateva, Manol Avramov, Boyan Ivanov, Nikolai Neshev, Vesselin Vassilev, Ognyan 

Ognyanov, Plamen Dankov, “Space Debris Identification, Classification and Aggregation 

with Optimized Satellite Swarms”, selected paper, in Innovative Ideas for Micro/Nano-

Satellite Mission", edited by R. Sandau, R. Kawashima, S. Nakasuka, J. J. Sellers, IAA 

Publ., International Academy of Austronautics, Book Series) ISBN 978-2-917761-28-1 Vol. 

4, Jan 2017 



3) Гама-астрономически 
наблюдения чрез рояци 
от LEO комуникационни 
спътници за 5G Интернет 
доставка от Космоса (2019) 



Към днешна дата съществуват няколко големи 

проекта за доставка на бърз (~7 Gb/s) Интернет от 

Космоса (IoS) чрез оптимизирани рояци от LEO 

спътници (5G мисии). SpaceX, project Starlink:  

~12000 (сега 42000) LEO, OneWeb: ~3570; Amazon, 

project Kuiper: ~3236; Samsung: ~4600; Canadian 

Telesat, ESA space-based 5G network, etc.) 

Идея: Онлайн наблюдение на -излъчване от Космоса 

чрез рояци от LEO спътници за бърз 5G Интернет  

Нашата идея: (като вспомагателна 
функция) откъм по-свободния заден 
панел на всеки спътник от рояка да се 
разположи ефективен -детектор за 
синхронизирано наблюдаване на 
радиоактивни източници (GRB) от 
Космоса и съставяне на онлайн карта. 



Нашата концепция се базира на спътниковите                                                      

рояци на Starlink project: съзвездие от 1600                                                        

Ku/Ka-band спътника летящи на 32 орбитални плоскости (50 спътника на 

плоскост) с 53.8o наклон на височина ~1150 km. Всеки спътник има до 5 лазерни 

връзки за бърза между-спътникова връзка със съседите си на орбита за 

изпълнение на тяхната основна функция - бърза интернет доставка (до 7 Gbps) до 

земни потребители. CzI детекторите могат да бъдат монтирани от горната страна 

(отвътре или отвън) на тънкия сателит (слънчевите панели няма да нарушат 

работата на детектора).  

Космически боклук 

Концепция на -ray мисията с рояци от спътници 



Предлагаме опция с 2 
детектора: 

1) Високо-енергетичен 
(> 500 keV) CsI детектор 

с Avalanche Photo 
Detector (APD) (1 Hz 

честота на повторение) 

2) Ниско-енергетичен  
(< 500 keV) CsI детектор 
с Hybrid Photo Detector 
(HPD) (16 Hz честота на 

повторение) 

Захранване и управление на системата на бордовите -

детектори  

CsI 

HPD 

CZT 
FoV ~360о 

FoV ~90-120о 



ФзФ 

Концепцията частично е тествана на борда на безпилотен 

хеликоптер (дрон) в двора на ФзФ и ФМИ 

ФМИ 



Брояч 

Пикселизиран 
детектор 

W маска 

Източник 1 Източник 2 Източник 3 

Пикселизиран сензор с непрозрачна волфрамова маска 

Контролиран 
FoV и ъглова 
резолюция 



-източник  
W маска с дебелина 2 

mm с 21×21 елемента с 
размери 1.73×1.73 mm 

на разстояние ~ 7.5 
mm от детектора 

202015 mm3 
CZT детектор 

с 1111  
пиксела 

Пример за небесна карта на 
-ray източници (взета от 

https://apod.nasa.gov/ 

apod/ap000628.html) 

Идеализирано 
изображение; 

ъглова 
резолюция ~13o  

Реконструирано 
изображение с 
добавен шум 

CCD 
изображение с 
добавен шум 

Техника на кодираната апертура (Coded-Aperture 

Technique) предлагаме за инсталирания -детектор 



Всяка -ray спектрометрична система, 
способна да извършва геореферентни 
измервания на спектъра трябва да има 
достатъчно бърз комуникационен канал 
за предаване на : 

1) натрупания ненулев спектър за 1 s    

2) координати, височина, дата и час 

Въпросът е какъв е техния обем от 
радиоактивния сензор на борда? 

Общ брой енергийни канали в много-
каналния анализатор (MCA): 

Ntot = Emax.FWHM/E0.R,  

където Emax е максималната измерима 
енергия в спектъра [MeV]; E0 – енергията 
в пика [MeV];R–разделителна способност 
на детектора; FWHM (полу-ширината на 
линията 5); Ntot = 1340 канала (2048 = 211) 

Оценка на паметта за запис 
на спектъра за 1 секунда:  

(2048+2048)  13 bits (8000 
counts/ channel)+ 16  [(6713 
bits) + 4 bits] = 67248 + 146 bits 
(час, дата, височина коорди-

нати)  67.394 kbps  

Избор (2 сензора на 1(2) Sat.):  

(0-0.5 MeV)  (0.5-10 MeV)  (10-90 MeV) 
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1 малък 
сензор с 
тънък вх. 
прозорец 

1 голям сензор с 
дебел вх. прозорец 
(0.5-10 MeV) + допъл-
нителен MCA (за 10-
90 MeV) 

Поток от данни от -сензори на борда на спътника 



Опция 1: Всеки LEO 
спътник директно 

комуникира със Земята: 
~0.1 Mbps (150 %) 

за 90-min. орбитален 
период: 540 Mb; 

Необходим DL data rate: 
~1.5 Mbps (за 6-min. 

комуникационна сесия 
със Земята) 

Sat. ni Sat. nj 

Earth 

Master 
Sat. 

Slave 
Sats. 

Earth 

Опция 2: Всеки Slave 
спътник в рояка (Ns) 
комуникира с Master 

спътника; само 
последният 

комуникира със Земята. 
За 90-min. орбитален 
период: 540 Ns, Mb; 

необходима DL data rate: 
~1.5Ns Mbps (за 6-min.) 

Earth 

Опция 3: Всеки 
спътник от рояка (общо 

Ng сп. с детектори) 
комуникират помежду 
си и се използва един 

канал от широко-
лентовия Интернет към 

Земята .  
Необходим DL data rate: 

~0.1Ng Mbps 

Data Rate от -Ray запис на спектър от LEO към Земя 



Иновативни идеи на Проект 3 (2019) 

 Идея: Непрекъснато сканиране на -излъчването от 

дълбокия Космос от задния панел на рояци от малки 

спътници с първична функция доставка на високо-

скоростен Интернет към земни потребители (5G).  

 Има подобен проект на Земята със смартфони (1018 eV). 

Тук се предлага разполагане на CsI детектори за три 

ниско-енергетични обхвата: <0.5; 0.5-10; 10-90 MeV). 

Прибл. позициониране на регистрираните събития 

става чрез обработка на данни от много спътници.   

 Алтернативно се предлага инсталиране на пискелизи-

ран CZT детектор на по-малък брой спътници от 

рояка с постигане на ъглова резолюция ~13o.  

 Оценихме необходимата скорост на предаване на 

данни от -ray наблюдението: 1) от единичен спътник 

67.394 kbps; за рояк: ~0.1Ng Mbps (Ng брой спътници 

от рояка с инсталирани детектори) 

I 

II 



Благодаря за 

вниманието!  


