
Розробка засад створення нано- та пікосупутників як космічних мікролабораторій. 
Разработка основ создания нано- и пикоспутников как космических 

микролабораторий. 
Development of bases of creation of nano- and picosatellites as space microlaboratories. 

 
1. Номер державної реєстрації теми - 0110U002593 
2. Науковий керівник – д.т.н., проф. Збруцький О.В.,  Збруцкий А.В., Zbrutsky O.V. 
3. Суть розробки, основні результати. 

Створення на базі мікросупутників як надмалих космічних апаратах космічних  
мікролабораторії значно  підвищує ефективність використання космічних апаратів та 
залучення до космічних експериментів більшої кількості користувачів за рахунок 
вдосконалення космічних апаратів та впровадження сучасних інформаційних технологій. 
Розроблено загальну методологію аналізу та синтезу структур компонентів віртуальної 
лабораторії з урахуванням особливостей побудови бортової системи збору, обробки 
інформації та керування, особливостей наукових приладів та систем мікросупутника. 
Розроблено макет такої лабораторії, відповідне програмне забезпечення, в тому числі для 
забезпечення віддаленого доступу через Internet до компонентів віртуальної лабораторії. 
Визначено склад лабораторії та розроблена її структурна схема. Визначено склад макету, 
алгоритми, програмне забезпечення; структурні схеми, виконано основні розрахунки та дані 
рекомендації щодо створення системи керування. Визначено робочі місця для дослідження 
та створено макет віртуальної лабораторії. Розроблено принципи і схеми її взаємодії з 
науковими приладами та системами обміну інформації, в тому числі схеми, протоколи та 
функцій обміну інформації для Internet, Intranet  та Ethernet. Реалізовано макет взаємодії 
лабораторії з Internet/ Intranet, Ethernet та радіоканалом. 

Розроблено методи і підходи, які дозволяють виконати низку космічних експериментів 
через зміну алгоритму роботи бортового обчислювача. Відпрацьовано методику 
експериментального дослідження алгоритмів визначення повного фазового вектора 
мікросупутника і алгоритмів керування ним за оцінкою фазового вектора. Розроблено 
алгоритм фільтра Калмана оцінювання фазового вектора, нечутливого до похибок 
обчислення. Встановлено, що для реалізації розроблених алгоритмів керування кутовою 
орієнтацією мікросупутника достатньо обчислювальних потужностей мікроконтролерів 
сімейства ARM7. З метою забезпечення зміни алгоритму роботи бортового обчислювача з 
наземного терміналу виконано аналіз і розробку каналів радіозв’язку. Розроблено протоколи 
обміну даними, які дозволяють здійснити необхідне конфігурування бортового обчислювача 
в умовах високого рівня завад.  

Розроблено схемно-технічне рішення та конструкція мікросупутника.  
(рус.) 
Разработаны основы создания сверхмалых космических аппаратов как космических 

микролабораторий. Проведены теоретические и экспериментальные исследования по 
созданию систем микроспутников, разработаны основные схемно-технические решения, 
отработано программное обеспечение. Создан наземный центр связи с микроспутниками в 
любительском диапазоне частот для проведения космических экспериментов. 

(англ.) 
Bases of creation of midget space vehicles  as space microlaboratories are worked out. 

Theoretical and experimental researches are conducted on creation of the systems of microsatellites, 
basic scheme-technical decisions are worked out, software is developed. The ground center of 
communication with microsatellites in the amateur range of frequencies for realization of space 
experiments is created.  
4. Наявність охоронних документів на об’єкти права інтелектуальної власності. 
− Патент U201106037 України, МПК (2011) G08C 19/28 (2006/01). Спосіб стиснення 

аналогового сигналу/ В.П. Зінченко, В. Разаї, Б.М. Шевчук// Рішення про видачу 
деклараційного патенту на корисну модель № 10440/ЗУ/11 від 23.05.2011. 



 

− Заявка на Патент України, МПК (2011). Алгоритм діагностики інформаційних 
вимірювальних систем / В.П. Зінченко, С.В. Зінченко, В.И. Мірошниченко, В. Разаї. 

5. Порівняння зі світовими аналогами.  
Отримані результати відповідають світовому рівню.     

6. Економічна привабливість для просування на ринок. 
Привабливість отриманих результатів полягає розробці конкурентоздатних 

алюмінієвих теплових труб, наукоємних розробок з методів обробки інформації та 
алгоритмів керування рухом космічних апаратів.  
7. Потенційні користувачі (галузі, міністерства, підприємства, організації). 

Результати роботи можуть бути використані в Міністерстві промислової політики 
України, Державному космічному агентстві України, у вищих навчальних закладах 
Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, зокрема в НТУУ «КПІ». 
8. Стан готовності розробки. 

 Розроблено принципові схемно-технічні рішення, виконано основні теоретичні 
розрахунки, тому доцільним наступним етапом роботи є розробка технічного проекту та 
макетного зразка мікросупутника.  
9. Існуючі результати впровадження. 

Результати роботи  впроваджено  в  Державному   конструкторське бюро «Південне» 
ім. М.К.Янгеля при виконання робіт по темі «Розробка, виготовлення та автономні 
випробування експериментальних панелей з терморегулюючими покриттями для  льотних 
випробувань на КА «Мікросат». 
10. Назва підрозділу, телефон, e-mail. 

Науково-аналітичний центр критичних технологій навігаційного приладобудування 
НТУУ “КПІ”, тел. (044) 406-82-24, e-mail: faks@ntu-kpi.kiev.ua.  
11. Перелік публікацій за матеріалами досліджень за період виконання.  
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