
ТЕХНОЛОГИИ ЗА МАЛКИ 
СПЪТНИЦИ 

Христомир Йорданов 

FDIBA, ТУ-София 



Изследователски въпроси 

• Комуникации между малки спътници 

• Управление на захранването 

• Антени за малки спътници 

 



Характеристика на Ad-hoc мрежите в 
космоса 
• Неуправляеми елементи на рояка 

• UHF/S-Band радиочестотен 
диапазон 

• Стабилна относителна позиция на 
възлите 

• Разстояния между възлите 100 км 
и повече 

• Каналът е с адитивен бял гаусов 
шум – без засенчвания и 
отражения 

Източник: Siegfried Voigt, Zizung Yoon, Walter Frese, Klaus 
Briess, “S-NET One Year in Orbit: Verification of a Narrowband 
Nanosatellite Network,” IoT Summit 2019 Orlando, FL 

Your text here 



Изисквания към 
протокола 

• Подвижност на възлите 
• Multihopping 
• Самоорганизация 
• Минимизиране на 

използваната енергия 
• Възможност за разширяване 

на мрежата  
 

Source: https://www.youtube.com/watch?v=giQ8xEWjnBs 

Source: https://www.youtube.com/watch?v=giQ8xEWjnBs 

Your text here 



Извеждане в орбита  

• Извеждането на малки спътници в орбита е 
регулиран процес 

• Извършва се като вторичен товар на 
носители или чрез МКС 

• Системите за извеждане в орбита имат 
ограничен 
• Капацитет 
• Възможности за извеждане 
• Подбор на позиции и орбити 

• Сравнително високи нива на несигурност по 
време на извеждане, непозволяващи 
прецизно определяне на орбитата 

Source: Poly Picosatellite Orbital Deployer Mk. III Rev. E 
User Guide, W.Lan et al. 

Source: https://nanoracks.com/products/iss-
deployment/  

Your text here 

https://nanoracks.com/products/iss-deployment/
https://nanoracks.com/products/iss-deployment/
https://nanoracks.com/products/iss-deployment/


Подходящи решения 

• Анализ на съществуващи протоколи 

• Оптимизация с цел покриване на изискванията Your text here 



Управление на захранването 

• Източници 
• Батерии 

• Слънчеви панели 

• Горивни клетки 

• Съхранение на енергията 
• Акумулаторни батерии 

• Суперкондензатори 

• Товари 
• Приоритет 

• Скорост на разряда 



Изследователски задачи 

• Проектиране на модули за 
управление на захранването 

• Методики за проектиране на 
алгоритми за управлението на 
съхранение и подаване на 
енергия в зависимост от 
мисията и оборудването на 
спътника 
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Антени за малки спътници 
• Приложения: 

• Комуникация между спътници 

• Наземна комуникация 

• Комуникация в дълбокия космос 

• Телеметрия 

• Усилване 

• Механизми за постигане на 
голямо усилване 

Изображенията в тази част от презентацията са от N. 
Chahat et al., "Advanced CubeSat Antennas for Deep Space 
and Earth Science Missions: A review," in IEEE Antennas and 
Propagation Magazine, vol. 61, no. 5, pp. 37-46, Oct. 2019, 
doi: 10.1109/MAP.2019.2932608. 



Антени с малко и средно усилване 



Антени с надуваем рефлектор и с 
разгъваем отражател 



Антени с разгъваем отражател 



Антени с мета-повърхнина 



Антени с голямо усилване – обобщение 



Нашите интереси: 

• Антени с голямо усилване за 1U спътници 

• Оригами антени 

• Антени с метаповърхнини 

• Антени с разгъваеми рефлектори 


