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Анотація. Розглянуто технічні аспекти проекту вітчизняної низькоорбі-
тальної інформаційно-телекомунікаційної системи з використанням 
терагерцового діапазону, яка базується на використанні платформ супутників 
класу мікро- і наносупутник та розподілу функціональних блоків складного 
корисного навантаження супутників більш високого класу за кількома 
функціонально пов’язаними супутниками. Запропонована система 
низькоорбітального супутникового зв’язку представляє угруповання 
низькоорбітальних космічних апаратів (LEO-система) з архітектурою 
«розподіленого супутника», яке включає угрупування кореневих (провідних) 
супутників та супутників-ретрансляторів (ведених). Кореневі супутники 
пов’язано між собою в кільцеву мережу високошвидкісними лініями зв’язку між 
супутниками. Геометричний розмір «розподіленого супутника» — область 
навколо кореневого супутника радіусом приблизно 1 км. Сукупність променів, які 
формуються супутниками-ретрансляторами, складають зону обслуговування 
LЕО-системи. Вимоги по інтегральній зоні обслуговування LЕО-системи (гео-
графічна зона обслуговування) визначають вимоги до кількості розподілених 
супутників в системі в цілому. У проекті для зменшення взаємних завад між 
угрупуванням кореневих (ведучих) супутників та супутників-ретрансляторів 
(ведених) і відповідно мінімізації спотворень інформаційного сигналу при реалізації 
міжсупутникового зв’язку, дану лінію (радіоканал) створено в неліцензійному 
частотному (наприклад, в терагерцовому 140 ГГц) діапазоні. Крім того, він 
додатково дозволяє мінімізувати розмір антен такого широкосмугового каналу 
і спростити функціонування цих супутникових систем. 

Ключові слова: супутникові телекомунікації, геостаціонарні супутники, 
низькоорбітальні системи супутникового зв’язку, супутники великої пропускної 
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Annotation. The technical aspects of the main promising projects in the segments 
of medium and low-orbit satellite communication systems are considered, as well as 
the project of the domestic low-orbit information and telecommunications system using 
the terahertz range, which is based on the use of satellite platforms of the micro- and 
nanosatellite class and the distribution of functional blocks of complex satellite payloads 
more high-end on multiple functionally related satellites. The proposed system of low-
orbit satellite communications represents the groupings of low-orbit spacecraft (LEO-
system) with the architecture of a «distributed satellite», which include the groupings of 
the root (leading) satellites and satellite repeaters (slaves). Root satellites are 
interconnected in a ring network by high-speed links between the satellites. The 
geometric size of the «distributed satellite» is the area around the root satellite with a 
radius of about 1 km. The combination of beams, which are formed by the repeater 
satellites, make up the service area of the LEO system. The requirements for the 
integrated service area of the LEO system (geographical service area) determine the 
requirements for the number of distributed satellites in the system as a whole. In the 
proposed system to reduce mutual interference between the grouping of the root 
(leading) satellites and repeater satellites (slaves) and, accordingly, minimizing 
distortions of the information signal when implementing inter-satellite communication, 
this line (radio channel) was created in an unlicensed frequency (e.g., in the terahertz 
140 GHz) range. In addition, it additionally allows you to minimize the size of the 
antennas of such a broadband channel and simplify the operation of these satellite 
systems. 

Keywords: satellite telecommunications, geostationary satellites, low-orbit satelli-
te communication systems, high-capacity satellites, distributed satellite, micro- and 
nano-satellite. 

 
Вступ 
Згідно з довгостроковими прогнозами маркетингових компаній в найближчі 10 

років в секторі супутникових інформаційних систем драйвером розвитку стають 
малі супутники і космічні низькоорбітальні системи з цими супутниками. 
Низькоорбітальна система супутникового зв’язку, разом з необхідністю значної 
кількості супутників для організації зв’язку і необхідністю маршрутизації 
радіосигналів між абонентами, має ряд переваг: близькість супутників до Землі і, 
отже, до абонентів мінімальні затримки сигналів, що покращує якість голосового 
зв’язку, Internet, інтерактивного телебачення (відео-переговори, відео-
конференції); знижується корисна потужність і вага бортової приймально-
передавальної апаратури і систем електроживлення супутників, а також 
апаратури абонентів. Розташування орбіт системи супутникового зв’язку нижче 
радіаційних поясів Землі (нижче 1400–1500 км) забезпечує захист супутників 
і радіоелектронної апаратури від жорсткого іонізуючого сонячного 
випромінювання, що збільшує їх термін активного існування, супутники 
доставляються на низьку більш «дешеву» орбіту, що вимагає менших витрат на 
їх виведення в космос. 

Формулювання задачі 
Потреба надання інформації по каналу зв’язку ведучого супутника абонентам, 

що дислоковані на території покритій веденим супутником, координати якого 
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можуть бути в сусідній точці, виникає при необхідності надання інформації таким 
абонентам. Це також приводить до розширення кількості обслуговуваних 
абонентів джерелом інформації, підключеного до каналу ведучого супутника.  

Для практичної реалізації даного підходу відоме технічне рішення [1] 
передбачає оснащення низькоорбітального космічного апарату активною 
фазірованою антеною решіткою і приймачем сигналу та супутниковою системою 
позиціонування, і, угрупованням геостаціонарних супутників-ретрансляторів 
системи зв’язку. Причому кожен з геостаціонарних супутників-ретрансляторів 
системи зв’язку забезпечує формування глобального променя, що покриває всю 
видиму підсупутникову область, і забезпечує здійснення такого способу 
супутникового зв’язку. 

За допомогою апаратури радіонавігації і бортової системи навігації та 
управління рухом проводиться автономна «посадка» веденого супутника на 
задану орбітальну позицію і утримання його на цій позиції протягом заданого часу 
або, як максимум, протягом терміну активного існування. Управління веденим 
супутником і контроль над його технічним станом проводять за допомогою 
ведучого супутника. Таке технічне рішення дозволяє дещо розширити територію 
обслуговування системою та реалізувати прийнятну якість передачі інформації. 
Але для нормального функціонування створеної системи радіонавігації і передачі 
інформації, що базується на апаратурі радіонавігації, необхідно створити 
і використовувати канал передачі даних або канал зв’язку. Такий канал при 
використанні стандартної частоти в супутниковій системі при обслуговуванні 
міжсупутникового зв’язку може впливати на інші канали зв’язку і спотворювати 
сигнал та відповідно впливати на якість передачі. 

Також недоліком такого технічного рішення є складність реалізації ресурсу 
різних супутникових систем, суттєве підвищення вартості за рахунок 
використання значної кількості супутників, постійної потреби в визначенні 
взаємної дислокації супутників низькоорбітальних космічних апаратів. При цьому 
розширення території обслуговування із прийнятною імовірністю необхідної якості 
передачі суттєво зменшується оскільки в каналі передачі використовуються 
апарати (супутники), що постійно рухаються відносно геостаціонарного супутника 
із значною швидкістю і на значних відрізках території. При цьому розмір території 
обслуговування збільшується не досить значно через вихід низькоорбітального 
супутника із зони покриття геостаціонарного супутника. З метою усунення 
зазначених вище недоліків і розширення зони покриття інформаційними 
послугами абонентів супутникового зв’язку пропонується інноваційний спосіб 
низькоорбітального супутникового зв’язку. 

 
Проект системи низькоорбітального супутникового зв’язку з викорис-

танням терагерцового діапазону 
Запропонована система низькоорбітального супутникового зв’язку, 

представляє угруповання низькоорбітальних космічних апаратів (LEO-система) 
з архітектурою «розподіленого супутника», яке включає угрупування кореневих 
(ведучих) супутників та супутників-ретрансляторів (ведених). Навколо кожного 
кореневого супутника формується мікро-угрупування супутників-ретрасляторів, 
яке називається «розподілений супутник». Функції кореневого супутника в обраній 
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фазової точки орбітальної площині робочої орбіти виконують міні-або мікро-
супутники, а функції супутників-ретрансляторів — куб-сати. Кореневі супутники 
пов’язані між собою в кільцеву мережу високошвидкісними лініями зв’язку між 
супутниками. Геометричний розмір «розподіленого супутника» — область навко-
ло кореневого супутника радіусом приблизно 1 км. Це означає, що куб-сати 
здійснюють груповий політ на відстані не більше 1 км від кореневого супутника. 
Космічний сегмент LЕО-системи складається з декількох орбітальних площин, що 
мають однакову кількість розподілених супутників, однакове спосіб, і відрізня-
ються довготою висхідного вузла. У кожній орбітальній площині розподілені 
супутники рівномірно розміщені з однаковою відносною істинної аномалією. 

Запропонований спосіб низькоорбітального супутникового зв’язку передбачає 
проведення, щонайменше, одного сеансу зв’язку між, щонайменше, одним 
кореневим (ведучим) низькоорбітальних космічним апаратом і, щонайменше, 
однієї наземною станцією, через мікро-угруповання низькоорбітальних супутників-
ретрансляторів системи зв’язку і, щонайменше, одним користувачем послуг 
супутникового зв’язку. 

Супутник-ретранслятор формує промінь / промені користувачів з обмеженою 
зоною обслуговування. Сукупність променів, які формуються супутниками-ре-
трансляторами, складають зону обслуговування LЕО-системи. Вимоги по 
інтегральній зоні обслуговування LЕО-системи (географічна зона 
обслуговування) визначають вимоги до кількості розподілених супутників 
в системі в цілому. Супутник-ретранслятор випромінює в промені користувачів 
цифровий потік відповідного формату і приймає цифровий потік відповідного 
формату від кінцевого користувача.  

Розподілені супутники в LEO-системі пов’язані між собою лініями зв’язку між 
супутниками, які за допомогою модулів формують магістральну мережу LEO — 
системи. Кожен розподілений супутник пов’язаний з двома сусідніми 
розподіленими супутниками в своїй орбітальній площині і з двома найближчими 
розподіленими супутниками в двох сусідніх орбітальних площинах — по одному 
в кожній орбітальній площині. У складі розподіленого супутника функції підтримки 
лінії зв’язку між супутниками покладені на кореневий супутник, який оснащений 
модулями фідерних ліній та відповідно чотирма модулями програмно 
конфигурируемого радіо (SDR модуль) і відповідними високочастотними 
приймально-передавачами (ВЧ модуль). Приклад реалізації ВЧ — модулей 
наведено в [2]. SDR-модулі забезпечують формування транспортного цифрового 
потоку для передачі інформації в магістральної мережі LЕО-системи в променях 
зв’язку між супутниками. Приклад реалізації SDR-модуля наведено в [3]. 

У вітчизняному проекті для зменшення взаємних завад між угрупуванням 
кореневих (ведучих) супутників та супутників-ретрансляторів (ведених), які 
знаходяться в радіусі приблизно 1 км, та відповідно мінімізації спотворень 
інформаційного сигналу при реалізації міжсупутникового зв’язку дану лінію 
(радіоканал) створено в неліцензійному частотному (наприклад, в терагерцовому 
140 ГГц) діапазоні. Крім того, він додатково дозволяє мінімізувати розмір антен 
такого широкосмугового каналу і спростити функціонування цих супутникових 
систем (рис.1). Приклад реалізації каналу терагерцового діапазону наведено в [4, 
5]. 
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Рис. 1. Архітектура низькоорбітальної системи супутникового зв’язку 

 
ВИСНОВКИ 
До позитивних факторів, що сприяють зростаючому інтересу до космічних 

апаратів класу куб-сат з боку операторів і замовників космічних апаратів і з боку 
виробників обладнання, корисного навантаження і платформ куб-сатов, є їх 
дешевизна і мінімальні терміни виготовлення (складання). Поки що проблемою 
залишається тривалий час очікування запуску куб-сатов на робочі орбіти. Однак, 
очікуваний в найближчі роки вихід на ринок ракет-носіїв понад малого класу 
дозволить вирішити цю проблему. 

Розгортання системи, що створить на низькій навколоземній орбіті опорну 
базову мережу високошвидкісної передачі даних, може розглядатися як 
міжнародний проект, орієнтований на кілька цілей: 

– створення умов для полегшення доступу до космічних досліджень та 
використання навколоземної орбіти на основі технології куб-сат багатьма 
країнами, операторами, міжнародними організаціями та університетами; 

– полегшення умов об’єднань зусиль різних країн і народів для 
інформаційного забезпечення рятувальних місій в зонах надзвичайних ситуацій; 

– сприяння зусиллям міжнародної спільноти з контролю за безпечним 
використанням навколоземного космічного простору і мінімізації наслідків 
діяльності операторів різних країн по використанню місій з куб-сатами. 
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