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Povzetek

Modularna gradnja telekomunikacijskega satelita
UDK: 621.396:681.5
Magistrsko delo podaja pregled mehanskih, elektronskih in komunikacijskih
modulov, ki se uporabljajo pri gradnji majhnih telekomunikacijskih satelitov. Najprej
je predstavljena razdelitev satelitov glede na njihovo velikost in filozofijo gradnje
majhnih satelitov s pomočjo komercialne tehnologije. Vsakemu modulu je namenjeno
svoje poglavje. Le-ta si sledijo, kot struktura satelita, napajalni modul,
mikroračunalnik, komunikacijski modul, modul za uravnavanje in nadzor položaja
satelita v orbiti, modula za kontrolo temperature in sevanja satelita ter koristni tovor
satelita. V zadnjem poglavju je predstavljen praktičen primer izdelave modulov
prototipa majhnega telekomunikacijskega satelita. Posebej je predstavljen problem
sevanja v LEO orbiti in izbira ustreznega varovalnega plašča, ki zaustavlja
ionizirajoče sevanje. Izbira ustreznega aluminijastega plašča oziroma ohišja določa
tudi čas, kako dolgo bo satelit zanesljivo deloval v okolju ionozirajočega sevanja.

Ključne besede: Satelit, modul, majhen satelit, sevanje, napajalni modul,
modul za uravnavanje in nadzor položaja, komunikacijski modul, prototip, radijski
sprejemnik, radijski oddajnik
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Abstract

Modular telecommunications satellite building
UDK: 621.396:681.5
This Master thesis describes different alternatives of mechanical, electronics
and telecommunications systems which can be used in building small
telecommunication satellites. First parts are concentrated on the size of the satellites
and philosophy of building small satellites with COTS commercial of the shelf
technologies. Each system is represents as individual chapter, like structure of
satellite, electrical power system, microcomputer, communication system, attitude
determination and control system, radiation and thermal control system and
payload.
In the last chapter we discussed about practical realization of prototype
systems of small telecommunications satellite.
Keywords: Satellite, system, small satellite, radiating, electrical power system,
attitude determination and control system, communication system, prototype
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Seznam uporabljenih simbolov in kratic:

AE

Astronomska enota

APRS
BEC
CANEUS

Automatic Position reporting System, Automatic Packet
Reporting System
Backward Erro Correction (vzratno nadzor napak)
Nano-pico satellites consortium (nano piko satelitski

CCD
CFRP
COTS

konzorcij)
Charged coupled Device
Carbon Fiber Reinforced Plastic (karbonska vlakna)
Commercial off the shelf (komercialne naprave)

CPE
CRC
DTMF

Centralno procesna enota
Cyclic Redundancy Check (preverjanje ciklične redundance)
Dual Tone Multi-Frequency (dvotonsko večfrekvenčno

ESA
FEC

signalizacijsko izbiranje)
Error Detection And Correction (detekcija in poprava
napak)
European Space Agency (Evropska Vesoljska Agencija)
Forward Error Correction (vnaprejšnji nadzor napak)

GPS
HEO
LEO

Global Positioning System (globalni navigacijski sistem)
High Earth orbit (visoka zemeljska orbita)
Low Earth Orbit (nizka zemeljska orbita)

IARU

International Amateur Radio Union (mednarodna

EDAC

V

radioamaterska zveza)
IM
LRC
Li
LiPO
MCPC
MPPT

Litij polimer
Multi Channel Per Carrier (večkanalov na nosilcu)
Maximum Point Power Tracking (maks. izkoriščenje
energije)

NiCd
NiMh
OBDH

nikelj kadmij
nikelj metal hibrid
Onboard Data Handling (mikroračunalnik, obdelovanje
podatkov)

OPAL
PLL
P-POD
RBF

Orbiting Picosatellite Launcher
Phase Locked Loop (fazno ujeta zanka)
Poly-Picosatellite Orbital Deployer (ohišje za ločitev
satelitov od nosilne rakete)
Remove Before Flight (ločilni zatič)

RTC
SEE
SEB
SEL

Real Time Clock (ura realnega časa)
Single Event Effect (enkratni dogodek)
Single Event Burn-out (odpoved pri enkratnem dogodku)
Single Event Latch-up (kratkotrajne in trajne napake)

SEU
SMD

Single Event Upset (trenutne napake)
Surface Mounting Device

SME
SNR

Small Medium Enterprise (srednje majhna podjetja)
Signale to Noise Ratio (razmerje signal šum)

SRD
TCS,TKS
TDMA

Short range device (naprave kratkega dosega)
Thermal Control Satellite (termična kontrola satelita)
Time Division Multile Access (časovno multipleksiranje
dostop)
Total Ionizing Dose (celotna ionizacijska doza)
Voltage Controlled Oscillator (napetostno krmiljen

TID
VCO

VI

Intermodulation (intermodulacija)
Longitudinal Redundacy Check (preverjanje longitudinalne
redundance)
Litij

VSWR

oscilator)
Voltage Standing Wave Ratio (razmerje stojnega vala na
vodu)

WBFM

Wide Band FM (širokopasovni FM)

AE

astronomska enota = 149,597,871 km

C
K

svetlobna, elektromagnetna hitrost = 300000000 m/s
J
Boltmannova konstanta k = 1,38062 ⋅10−23
K
polmer zemlje = 6378,19 km

Re

σ
Rad

Stefan-Boltzmannova konstanta = 5,6696 108 Wm-2K-4
enota za sevalno dozo, 1rad=0,01J joula energije
absorbirane na kilogram snovi

S0

Sončeva konstanta =1367 W/m2

torr

1 torr=133,322 Pa, Pascal

Bq

razpadov na sekundo ali Becquerel

Ci

= 3.7×1010 Bq 1 Ci = 3.7×1010 razpadov na sekundo ali
Becquerel

α
A

absorptivnost sevanja

Ar

površina m2
efektivne površine sprejemne antene, m2

BN

pasovna širina šuma

ε
Eb/N0

emisivnost sevanja

EIRP

spektralna šumna moč

F

ekvivaletna izotropna izsevana moč
šumna temperatura dvočlena

fc

frekvenca signala, Hz

φc
G /T

fazni kot signala, °
kakovostni faktor ali lastnost sprejemnika

Γ(f)

Odbojnost

Gr

Ojačanje sprejemne antene, dB

Gt

Ojačanje oddajne antene, dB

H,h
λ

višina orbite, km
Termična prevodnost, valovna dolžina, m

l

Dolžina, m

L p −1
N0

zgube na poti
šumna spektralna moč

Pt

moč oddajnika

Pn

moč šuma, W dB

PS

moč signala, W dB

VII

Qα

absorbirana moč

Qε

oddana moč sevanja

Qr
Qc

sevalni toplotni tok
pretok prevajanje toplote W/m2

R

informacijska hitrost baud

S11

prilagojenost, velikost odbojnosti

SNR

razmerje

S

neželenega šuma
gostoto pretoka W/m2

Ta

šumna temperatura antene K

Trx

šumna temperatura sprejemnika K

TLNA

šumna temperatura predojačevalnika K

Tsys ,T

šumna temperatura sistema K

∆T

temperaturna razlike v Kelvinih

Vc

amplituda signala

VSWR
W

VIII

med močjo nosilca informacije in moči

reflekcijski koeficient
pasovna širina frekvenčnega pasu Hz

1. Uvod
Pogosto naletimo na nalogo, ki je nismo sposobni rešiti v enem samem
zamahu, zaradi same kompleksnosti in/ali obsega naloge, zato se poslužujemo
različnih metod. Ena izmed metod je razčlenjevanje s pomočjo miselnih vzorcev
»brainstorming« in iz tega posledično razdelitev naloge na posamezne segmente,
dele, module, ipd.
Ena

od

takšnih

telekomunikacijskega

zahtevnejših

satelita,

ki

nalog

zajema

več

je

seveda

različnih

tudi
področij,

izgradnja
kot

so

elektrotehnika, fizika, strojništvo, matematika, telekomunikacije, računalništvo,
aeronavtika, kozmonavtika, vesoljska tehnika, ind.
Pri tem je za gradnjo telekomunikacijskega satelita smiselno uporabiti metodo
razčlenjevanja na posamezne module, ki se jih izdela na podlagi tega, da se za vsak
modul opredelimo glede na zahtevnost, strokovno usposobljenost in uporabimo
ustrezen kader ter skupino akterjev. Kader, ki ga uporabimo mora imeti ustrezno
znanje, lahko se tudi opredelijo zgolj na problem in ga skušajo rešiti. Naloga je dosti
lažja, če se osredotočijo zgolj na problem modula, ne zanima pa jih celota kot taka.
Industrijski in akademski interes za vesolje in z vesoljem povezanimi
dejavnostmi strmo raste. Cenovno ugodni dostop do vesolja odpira široke razsežnosti
za nove priložnosti in trg, predvsem se to odraža na področju srednje majhnih
podjetij SME (angl. small medium enterprise ) in univerz, ki običajno težko
dostopajo do vesolja pri tako obsežnih stroških. Nizke cene razvoja majhnega satelita
v primerjavi z velikimi sateliti ponujajo prenos poizkusov ter idej v vesolje, ki bi si
jih drugače ne mogli privoščiti in izvesti na Zemlji.
Cenovno ugodna dostopnost do vesolja, ki ga načrtuje tudi Evropska Vesoljska
Agencija ESA (angl. European Space Agency) je še vedno nekaj let spredaj, saj je tu
še vedno prisotna potreba po vezjih, gradnikih, ki so potrebni za razvoj satelita,
zemeljskih kontrolnih postajah in k temu sorodnih delov, ki bi bile cenovno na
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dosegu akademskim inštitutom in SME srednje majhnim podjetjem. Takoj, ko bo
razvoj časovno in cenovno zrel oz. ugoden (približno 100.000 - 500.000€), bodo s
tem nastali tudi primerni modeli, ki bodo zagotavljali cenovno ugoden razvoj in
prodoren dostop k vesolju za večje agencije, kot je ESA ter z njim povezanimi
infrastrukturami.
Glavno pri razvoju modularne arhitekture majhnih satelitov je:
• izboljšava izvedljivosti cenenih satelitov z uporabo komercialnih COTS
(angl. Commercial off the shelf ) naprav, ki je nov trend v vesoljski industriji,
ki še ni čisto izčrpan zaradi tega, ker jo na eni strani zaustavlja miselnost, da
komercialne COTS naprave niso dovolj zanesljive za vesoljske aplikacije.
• Načrtovanje poleta za prilagodljiv in zanesljiv nanosatelit s stroški manjšimi
od 25000€ (primer izstrelitev pikosatelita TubeSat za 8000$ [3]).
• Stopnja izobrazbe naj ne bi bila pretirano zahtevana (predvideno na 50%
dodiplomskih študentov), iz česar lahko izhajamo, da je razvoj satelita možen
tudi v obliki študija, krožkov, ipd.
Glavni namen projektov pri razvoju

majhnih satelitov je v določanju

izvedljivosti uporabe komercialnih COTS naprav v vesoljskih projektih z namenom
zmanjšati stroške. Prav tako tudi na notranjih gradnikih in modulih, ki v bodoče
pripeljejo do zmanjšanja končnih stroškov. Najbolj učinkovita pot do zmanjšanja
stroškov za nano- in mikro-satelite je v zmanjšanju razvoja naprav in stroškov
izdelave, kar običajno znaša 90% celotnega proračuna. Zmanjšanje le-tega lahko
dosežemo tako, da uporabljen model uporabimo v čim širši seriji oziroma v čim
številčnejših

misijah. Pri tem pazimo na to, da uporabimo modularno zgradbo

satelita, kjer je mogoče uporabiti čim več modulov še v nadaljnjih ali podobnih
projektih na področju satelitske in druge vesoljske tehnologije. Večkratna uporaba
enakih modulov omogoča usposobljene in izpopolnjene module, manjše stroške
testiranja, in s tem krajši čas do faze izstrelitve.
Prvi korak pri tem je preučitev glavnih in kritičnih modulov. Nato se lotimo
modulov po vrsti, kot so: mehanični, napajalni, telekomunikacijski, mikroračunalnik,
stabilizacija satelita, termična kontrola satelita, koristen tovor...

2. Majhni sateliti
Majhni sateliti so v zadnjem času hitro vzpenjajoči se trg, ki bi se lahko
vzpenjal še hitreje, če bi se našla enostavnejša in cenejša rešitev za izstrelitev v
vesolje. Nekaj časa so obstajale zgolj štiri možnosti za izstrelitev majhnih satelitov v
vesolje: ESPA, ASAP, Munin, I-Cone, vendar pa imajo vse naštete opcije nekaj
pomanjkljivosti [44]. Dokler še ni bilo neke uporabne rešitve za izstrelitev manjših
satelitov, večje družbe, ki izstreljujejo telekomunikacijske satelite, tudi niso bile
preveč navdušene, da bi primarni tovori imeli za sopotnika še manjše satelite. Ena
izmed prvih možnosti je bil I-Cone, kjer se je k večjemu primarnemu satelitu dodal
še en ali več manjših. Če pogledamo po kratki zgodovini satelitov vidimo na sliki 2.1
ter sliki 2.2, da se je z vsakim letom povečevalo število izstrelitev manjših satelitov .

Slika 2.1 - Histogram majhnih satelitov

3

4

2. Majhni sateliti

Slika 2.2 - Histogram nanosatelitov in pikosatelitov

Ko gledamo na misije, izdelovalce in naročnike, vidimo razlike skozi
opazovana leta. Kadar so bili posli v informacijski tehnologiji slabi so bile tudi
izstrelitve redkejše. Vendar se število izstrelitev razlikuje, ker je nekaterim satelitom
potekla življenjska doba, spet drugim je zmanjkalo goriva za popravljanje orbite, ter
so se nato začeli približevati zemeljski atmosferi in zgoreli, nato pa jih je bilo
potrebno posledično zamenjati z ustreznimi novimi.
Moderni majhni sateliti se v zadnjem času poskušajo graditi v zelo hitrem

časovnem obdobju od 6 do 18 mesecev z relativno nizkimi stroški, zgrajeni so z
uporabljenim maksimalnim številom gradnikov v komercialni COTS tehnologiji, pri
tem pa morajo zagotoviti tudi zahtevano kompleksno funkcionalnost. Časovno
minimiziranje je odvisno od kompleksnosti mehanizmov, ločilne strukture ipd.
Zelo hiter razvoj modernih elektronskih naprav za različne aplikacije pomeni,
da majhni sateliti pogosto uporabljajo napredno (angl. state-of-the-art) tehnologijo z
zelo malo ali celo nič predhodnih izkušenj v vesolju. To postavlja novo vprašanje
oziroma problem – kako ugotoviti, če bo uporabljena tehnologija delovala v vesolju,

če ni bila še nikoli preizkušena v takšnem okolju. To je še posebno vprašljivo za
komercialno COTS tehnologijo, kjer so komponente predvidene za uporabo zgolj v
običajnih delovnih pogojih. Pojavljajo se tudi ovire zaradi tega, ker smo omejeni z
zneskom in s kratkim časom načrtovanja. Glavni približek za odpravo tveganja v
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povezavi s komercialno COTS tehnologijo temelji na praktičnih izkušnjah,
preizkusih, testiranjih, za razliko od dragih programov, kjer se testirajo in načrtujejo
posamezne naprave. Seveda pa to zahteva od načrtovalcev dobro znanje vesoljskega
okolja, kjer se bo satelit nahajal in uporabo primerne načrtovalske tehnike.
Upoštevati je potrebno naslednje:
• Minimizirati uporabo različnih materialov in naprav,
• izogibati se strupenim, hlapljivim ali potencialno eksplozivnim substancam,
• uporabiti čim bolj enostavne vmesnike,
• minimizirati število premikajočih se delcev,
• uporaba predhodno uporabljenih modelov in komponent v osnovnih modulih,
• biti realističen z varnostnim faktorjem,
• zagotoviti neodvisno delovanje modulov, ki ne smejo biti povezani v verigo,
• preprečiti zanke v programih,
• dobro poznavanje modernih komponent.
Organizacija:
• Visoko inovativne tehnične rešitve,
• majhne motivirane ekipe,
• osebna odgovornost za delo, natančnost in kvaliteta,
• dobra ekipna komunikacija,
• dobro definirani detajli misije,
• tehnično kompetenten organiziran projekt,
• primerna količina dokumentacije,
• dobri praktični postopki in
• kratek časovni interval dela, ki preprečuje eskalacijo oz. stopnjevanje
projekta.

2.1 Klasifikacija majhnih satelitov

Masa satelitov in sposobnost izstrelitve je od leta 1957 korenito zrasla od 84 kg
do 6000 kg leta 2007 [19],[20]. Pri tem se je povečala tudi kompleksnost tehnologije
in cene programov izstrelitev. S sledenjem tem trendom so se naredili tudi koristni
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koraki na področju majhnih satelitov, v začetku le kot akademski začetki, iz tega pa
jim sledi hitro razvijajoča se industrija.

Slika 2.3 - Klasifikacija satelitov glede na maso

Glavni prednosti za implementacijo ekvivalentnih gradnikov na zelo majhnih
satelitih sta predvsem uporaba v zahtevnem okolju, kot je zgornja atmosfera, ostanki
satelitov in meteoritov, vakuum, sevanje in izstrelitev. Drugi izziv pa je na omejitvi
mase na nekaj manj kot kilogram, izbrati miniaturne gradnike, zagotavljati ustrezno
električno energijo, opravljati komunikacijo, ipd.

NANOSAT
Mikrosateliti so v glavnem znani, kot meja za najmanjše platforme, ki
nastopajo pri pomembnih misijah. Predvsem je omejitev v površini, ki je potrebna za
generiranje električne energije, notranjemu prostoru za koristni tovor ter sposobnosti
zagotavljanja pogona. Kar nekaj nanosatelitov je bilo utirjenih zadnjih 15 let, večina
od teh je bila uporabljena v znanstvene in akademske namene (6 satelitov 1,5 kg
MEPSI, 3 kg RAFT in 4 kg MARScom, večina z namenom študije spremljanja
gibanja objektov v Zemljini orbiti).
Dva milijona vreden satelit SNAP-1 [42], ki je bil utirjen leta 2000, velja za
prvi nanosatelit, ki je prikazal celoten satelit z vsemi funkcionalnimi gradniki, kot jih
imajo večji sateliti s celotnim določanjem in uravnavanjem položaja satelita. SNAP-1
je bil zgrajen iz komercialnih COTS komponent na univerzi Surrey in Surrey
vesoljskemu centru. SNAP-1 je bil namenjen kontroli ostalih vesoljskih objektov ter
fotografiranju površja Zemlje. Naslednji nanosatelit z vsemi funkcionalnostmi je bil

2.1 Klasifikacija majhnih satelitov
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MicroLink-1, zgrajen z namenom izboljšati oziroma prehiteti SNAP-1 (slika 2.5),
kjer je bila prav tako omejitev mase pod 10 kilogrami. Izdelali so ga v Angstrom
Aerospace [45] korporaciji, njihov glavni cilj je bil izdelati satelit, ki je primerljiv z
obstoječimi mikrosateliti. S tem so se začele pojavljati nove ideje o uporabi
nanosatelitov, kot je konzorcij CANEUS (angl. nano-pico-satellites-consortium)
2006 ter Evropske vesoljske agencije ESA za spremljanje vremena s konstelacijo
nanosatelitov, kot je bil v preteklosti švedski nanosatelit Munin (izstreljen leta 2001)
[44]. Eden izmed najmanjših nanosatelitov, ki se približa že skoraj meji pikosatelitov
je bil PalmSat na sliki 2.4, poimenovan zaradi svoje oblike, kjer so se sončne celice
(z močjo 2 - 3W) razporedile v obliki palme, tehtal je zavidljivih 1,5 kg.

Slika 2.4 - PalmSat

PalmSat je podobno, kot s SNAP-1 na sliki 2.5 zgrajen iz komercialni COTS
elementov in gradnikov z vsemi funkcionalnostmi velikih satelitov.
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Slika 2.5 - Satelit SNAP-1

PIKOSAT
Sateliti z maso manjšo od 1 kg padejo po klasifikaciji med pikosatelite. Preko
30 pikosatelitov je bilo izstreljenih od leta 2000 dalje. Prvih pet pikosatelitov je bilo
ločenih od 23-kilogramskega satelita OPAL (angl. Orbiting Picosatellite Activated
Launcher), ki je bil izstreljen leta 2000 s pomočjo rakete Minotaur. Manjši sateliti,
kot sta DARPA (angl. Aerospace corporation picosat) 1A/1B sta bila povezana med
seboj, kot par z maso 0,55 kg; vrvica, ki ju povezovala pa je hkrati predstavljala
anteno. Zraven so se nahajali še pikosateliti Thelma, JAK, Louise, ki so v okviru
projekta Artemis služili preučevanju strel.

Slika 2.6 - Satelita DARPA 1A in 1B

2.1 Klasifikacija majhnih satelitov
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StenSat na sliki 2.7 je tehtal le 0,23 kg in je nosil na krovu radioamaterski govorni
repetitor v J načinu [7]. Drugi izstreljeni pikosateliti so bili zgrajeni po standardu
KockaSat, ki so ga napisali na univerzi Standford in kalifornijskem politehničnem
inštitutu.

Slika 2.7 - 230g satelit StenSat

Uspeh KockaSat-a je predvsem v zmanjšanju kompleksnosti satelita, saj ima
standardizirane mere in pospeševanje gradnje s strani različnih izdelovalcev po
celem svetu. Mere KockaSat-a so omejene na 10x10xN (N=10,20,30) cm in maso 1
kg krat N. Prvih pet KockaSat-ov je bilo izstreljenih leta 2003, kjer ji je še zdaj
nekaj aktivnih.
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Slika 2.8 - Izstrelitve KockaSat-ov in standardnih mer KockaSat-ov v zadnjih sedmih letih

Večina naprav je bilo izdelanih posamezno, gradniki pa so po večini v komercialni
COTS tehnologiji. Standard KockaSat-a omogoča izgradnjo lastnega satelita in
izstrelitev v vesolje z minimalnimi stroški. Posebnost tega standarda je v tem, da so
razvili posebno mehansko ohišje P-POD (angl. Poly-Picosatellite Orbital Deployer),
ki omogoča, da ob prihodu v orbito s pomočjo vzmeti potisne iz ohišja satelite in s
tem omogoči, da sateliti niso več del nosilne rakete, ampak postanejo samostojni
objekti v vesolju oz. v zemeljski orbiti. S tem načrtovalcem ni potrebno skrbeti za
posebno konstrukcijsko opremo, ki bi morala biti združljiva s ponudniki nosilnih
raket. Potrebno je le paziti na dimenzije satelita 10x10x10cm ali 10x10x30cm ter
maso satelita. Dimenzije so pri gradnji lahko tudi ovira, saj je potrebno paziti na
električne ter fizične omejitve.
Električne omejitve:
 velikost sončnih celic,

 potreba po DC-DC pretvornikih,
 poraba toka,
 kapaciteta baterij,
 presluh in šum med ploščami.

2.1 Klasifikacija majhnih satelitov
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Fizične omejitve:
 majhne dimenzije naprav,

 masa in velikost baterij,

 velikost anten.
Kljub fizičnim in električnim omejitvam, pa ponuja ta način zelo hitro in
ceneno gradnjo satelita, in hkrati tudi večje možnosti, da uspemo dobiti ponudnika
za izstrelitev v vesolje.

Slika 2.9 - KockaSat

FEMTOSAT
Edina izstrelitev, ki lahko šteje za femtosatelit je poizkus »projekt West Ford«,
kjer je bilo leta 1961 ter 1963 izstreljena kopica žičk, ki so služile kot antene oziroma
dipoli [38]. Preko česar so preizkušali odboje radijskih valov. Pripravljajo se
projekti, kot so ChipSat, PCBSat, ki pa so trenutno šele v fazi gradnje in bodo morda
v bodoče dobili priložnost za izstrelitev v vesolje [19],[20].
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Slika 2.10 - Ena izmed prvih zasnov PCBSat-a

2.2 Filozofija načrtovanja majhnih satelitov
Satelit mora biti načrtovan tako, da so glavni moduli oz. pomembni podsistemi
redundantni, kjer je le to mogoče. Običajna praksa se je izkazala, da se vgrajuje tako
imenovana več slojna arhitektura, kjer redundantni gradniki ležijo na obstoječih že
preizkušenih zanesljivih tehnologijah. Zgornji gradniki sloja uporabljajo moderno
napredno tehnologijo naprav, ki je pogosto brez predhodnih izkušenj v vesolju, pri
tem gre za zelo visoko zmogljive funkcionalnosti. Nižji sloji na drugi strani,
uporabljajo gradnike, ki so že bili preizkušeni v vesolju v predhodnih misijah in so
zmožni opravljati večino enake zmogljivosti in funkcionalnosti, čeprav morda z
nekoliko slabšimi lastnostmi. Takšen primer je bil uporabljen pri satelitu UoSAT, z
mikroračunalnikom OBDH (angl. Onboard data handling) [9]. V primeru, da novi
eksperimentalni gradnik uspešno prestane oz. opravlja nalogo v vesolju se v
naslednjih misijah uporablja, kot primarni gradnik z oznako preizkušen gradnik.

2.2 Filozofija načrtovanja majhnih satelitov
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Tabela 2.1 - Uporaba mikroračunalnikov v UoSAT

Satelit

Glavni mikroračunalniški processor
1802

UoSAT-2 (1984)

UoSAT-3 (1990)
UoSAT-5 (1991)

Z80

80c186

primarni

Sekundarni

Primarni

rezervni

eksperimentalni

eksperimentalni

sekundarni

Primarni

80386ex

primarni

KITSAT-1 &
S80/T (1992)

Primarni

POSAT-1 &
HealthSat-2
(1993)
Cerise (1995)

Primarni
Primarni

FASat-Bravo &
Thai Phutt (1998)

primarni
Sekundarni

eksperimentalni

3. Mehanska zgradba satelita
Mehanska struktura satelita
Naloga modula strukture satelita oz. kocke je, da zagotavlja močno strukturo in
mehansko konstrukcijo. Vsi ostali moduli vključno s koristnim tovorom so
integrirani oz. vgrajeni v to strukturo. Masa strukture satelita mora biti čim manjša,
vendar mora biti pri tem dovolj močna, da zdrži sile v fazi izstrelitve in končno v
okolju brez gravitacije. Pri tem se držimo standardov, če gradimo po obstoječih
oblikah, kot je na primer KockaSat [5]. Standard določa dimenzije satelita, maso in
materiale. Izbira materialov prav tako izhaja iz standardov, ki določajo kakšni
materiali so predvideni za uporabo v vesolju.
Materiali, ki jih določa standard KockaSat

•

Aluminij AW T6061-T6

•

Aluminij AW 7075-T73

KockaSat specifikacije omogočajo izbiro med dvema vrstama aluminija za
glavno strukturo, to sta AW T6061-T6 ter AW 7075. V primeru, da se izbere kakšen
drug material je potrebno paziti na toplotno raztezanje materiala, ki naj bo podobno
aluminiju AW 7075-T73 iz katerega je izdelano P-POD ohišje [46].
Kriteriji izbire materiala:

•

Specifična čvrstost materiala,

•

specifična trdota,

•

odpornost materiala na korozivnost,

•

odpornost na zlom in dotrajanost - utrujenost materiala,

•

koeficient toplotnega raztezanja in prevodnosti.
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Slika 3.1 - P-POD ohišji

Razlike med AW 7075 ter T6061 so zelo majhne. Prednost AW 7075 je
predvsem v čvrstosti materiala in uporabnost pri višjih obremenitvah strukture. Iz
aluminija se izdelajo naslednji deli strukture:

•

Tirnice,

•

prečke,

•

ter opcijsko baterijsko ohišje.

Slika 3.2 - Osnovna struktura oz. ogrodje satelita vrste KockaSat

Tirnice in prečke sestavljajo ogrodje satelita. Masa ogrodja mora biti čim lažja,
ob enem pa mora zagotavljati močno ogrodje, ki bo zdržalo zahtevne pogoje. Vsi
ostali deli satelita pa se nato vgrajujejo v/na to ogrodje strukture satelita slika 3.2.
Opcijsko ohišje baterije omogoča zaščito baterije pred tlakom, ki ga povzroča
vakuum in temperaturne razlike, da baterija ne eksplodira in uniči ostale dele satelita.
Ohišje baterije je lahko iz aluminija ni pa nujno, lahko uporabimo tudi kakšen drugi
lažji material [28]. V primeru kadar gre za preveliko maso lahko izberemo za ohišje
baterije tudi karbonska vlakna CFRP ( angl. carbon fiber reinforced plastic), ki je
širše v uporabi za vesoljsko in avtomobilsko industrijo ter športno opremo, saj so
karbonska vlakna CFRP močna in lahka, z gostoto le 1,5g/cm3.
Zaradi koeficienta raztezka CFRP ni priporočeno izbrati za glavne dele
strukture, je pa primeren za stranice ogrodja. CFRP panele morajo imeti podoben
koeficient raztezka, kot aluminij T6061-T6 med ogrodjem in panelami. Na panelih se
doda še tanka folija iz aluminija, ki omogoča boljšo odpornost na oksidacijo in
preprečuje sevanje, najpomembnejše pri uporabi folije je, da popravi temperaturno
območje satelita. S CFRP lahko zmanjšamo 45% mase vsakega panela, slabost je v
visoki ceni in težji obdelavi.
KockaSat zahteva visoko zmogljivo integrirano tehnologijo, ker je satelit
omejen po masi, prostornini in površini. Primarna načrtovalska zahteva za kateri koli
KockaSat je, da mora biti satelit prilagojen KockaSat standardu. Standard določa, da
mora biti kocka s stranico 10cm, z maksimalno maso 1kg in je opremljen z
dodatnimi električnimi in mehanskimi komponentami. Standard ne določa
funkcionalnosti satelita, določa pa tri elektronske, mehanske in elektromehanske
vmesnike, ki so kritični za načrtovanje satelita.

Mehanske omejitve:
KockaSat specifikacije omejujejo maksimalno maso satelita na 1kg. Struktura
KockaSat-a tehta tipično od 200 do 250 g in od 250 do 300 g želimo rezervirati za
dodaten koristen tovor. Od 450 do 550 g potrebujemo za napajalni del baterije,
sončne celice, ipd.
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Komercialni kiti KockaSat-a, vsebuje osnovno strukturo (190g) in ploščico z
elektroniko s spread spektrum postajo za frekvenco 2400MHz, ki tehta v celoti 310g.
Pri tem ostane 690g za ostale module in dodatke [47].
Pri KockaSat-u PolySat CP1 [48] projektu, celotni električen modul tehta 100
g, med tem ko komercialni kit [47] potrebuje 120 g celotne mase za elektroniko.
Sončne celice in baterije so umerjene na 350g, poleg dodatne mase pa je omejitev
tudi pri prostornini električnih podsistemov. V realnosti so podobni koncepti
uporabljeni pri načrtovanju velikih komercialnih satelitov. Minimizacija modulov
satelita v kocko s stranico 10cm in 1kg mase, je lahko približek k omejitvam in
efektivnostjo ter inovativnimi rešitvami za načrtovanje KockaSat-a namesto
načrtovanja veliko večjih satelitov.

Ostali mehanični deli
Ločilno stikalo – (angl. Kill switch deployment switch) je posebno stikalo, ki
se uporablja za aktiviranje napajalnega modula satelita po ločitvi od nosilne
»rakete«.Po zahtevi, ki jo določa standard KockaSat-a, ne sme biti aktivna nobena
elektronika satelita, vse dokler se satelit nahaja v P-POD ohišju. S tem zagotovimo,
da ne pride do električnih in radiofrekvenčnih motenj z izstrelitvenimi nosilnimi
raketami ter primarnim tovorom (večji satelit ipd.). Za ločitveno stikalo se običajno
uporabljata dve stikali, ki sta vezani vzporedno, da se poveča zanesljivost vklopa
napajalnega sistema po ločitvi od nosilne rakete. Na ločitveni vzmeti na vrhu tračnic
se nahajajo posebne vzmeti, ki omogočajo ločitev od P-POD ohišja. Ločilno stikalo
mora biti postavljeno tako, da javi KockaSat-u, ko se le ta uspešno loči od nosilne
rakete. Vse dokler se KockaSat ne loči, mora mehanično stikalo fizično držati
ugasnjene vse naprave. Po ločitvi ter po preteku določenega časa običajno nekaj
minut po ločitvi,

mora napajalni modul oskrbeti ostale naprave in aktivirati

morebitne komunikacije.
RBF zatič (angl. Remove before Flight Pin) – poleg ločilnega stikala je še RBF
zatič, ki se uporablja za izklop celotnega satelita pred in med integracijo satelita na
nosilno raketo. RBF zatič se odstrani, ko je satelit uspešno nameščen na nosilno
raketo. V zaporedju mora držati ugasnjene vse naprave pred in po integraciji z
ločilnikom. To stikalo oz. zatič ne sme biti odstranjeno, preden je vstavljeno v

izstrelitveni ločilnik. Lokacija stikal, je prav tako definirana v specifikacijah.
Uporaba tega diagnostičnega porta je zaželena, ker če so baterije napolnjene, lahko
uspešno preverimo elektronski sistem, tudi če je satelit že integriran oz. vstavljen v
ločitveno ohišje.
Sistem razvitja antene je poseben sistem, ki omogoča, da se antena pozicionira v
ustrezno pozicijo oz. se iz notranjosti satelita postavi izven ogrodja. Običajno se
uporablja najlonsko vrvico, ki jo prežgejo oz. stopijo nizko ohmski upori običajno
nikelj krom žica s svojo toploto. Antena je lahko kot zidarski meter ali trak iz zlitine
berilija in bakra.

4. Satelitski mikroračunalnik
Satelitski mikroračunalnik mora zagotavljati nekaj Mbitov spomina, da lahko
shranjuje morebitne slike, telemetrijske podatke in druge podatke od koristnega
tovora, ki jih želimo pošiljati proti zemeljski kontrolni postaji [21]. Nadalje mora biti
sposoben shranjevati komande in druge informacije ter tudi opcijsko zagotavljati
možnost za zamenjavo novega aplikacijskega programa (angl. firmware). Modul
mora omogočati opravljanje, načrtovanje in interpretiranje različnih komand poslanih
z zemeljske kontrolne postaje. Modul lahko zagotavlja tudi zahtevne naloge, kot so
kompresiranje slik, preračunavanja kontrole pozicije satelita ter zagon embedded
operacijskih sistemov.
Tip misije, orbita, koristen tovor in izbira zemeljske kontrolne postaje močno
pogojujejo izbiro mikroračunalnika oziroma mikrokrmilnika.
Pri geostacionarnih satelitih lahko podatke neodvisno pošiljamo proti zemlji. S
tem, ko pri satelitih v nižji orbitah LEO (angl. Low Earth Orbit) mora
mikroračunalnik čakati na ugodno okno, ko bo prelet nad kontrolno zemeljsko
postajo. Osnovne naloge mikroračunalnika satelita:

•

Sprejemanje in oddajanje ukazov,

•

sprejemanje in oddajanje podatkov,

•

izvrševanje telekomandnega protokola in telemetrije,

•

uravnavanje ure realnega časa,

•

shranjevanje podatkov,

•

izvrševanje ukazov,

•

nadzor nad koristnim tovorom in drugim modulom,

•

nadzorovanje stanja celotnega satelita,

•

izvrševanje avtonomnih odločitev,

•

kompresiranje podatkov,

•

nadzorovanje poteka programa,
21
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•

nadzorovanje modulov,

•

postavitev začetne lege antene.

Slika 4.1 - Blok shema mikroračunalniške plošče s pripadajočimi se moduli

Velikost mikroračunalnika je omejena na eno ploščico PCB, ki je velikosti
90x90x2,5mm in z določeno maksimalno električno močjo, ki je odvisna od površine
sončnih celic ter porabe ostalih modulov. Ploščica je običajno zgrajena s površinsko
montažo elementov SMD (angl. surface mounting device), kot so mikrokrmilnik,
RAM, EEPROM, FLASH in ostali pripadajoči pasivni elementi. Prednosti
površinske montaže so v prihranku mase, ker odpadejo priključki, majhna poraba,
prihranek na prostornini, saj imamo omejen prostor ter dobre visoko frekvenčne
karakteristike (krajše linije na tiskanini, nižje upornosti in impedance). Tehnične
zahteve so v masi ploščice, porabi električne energije in v potrebi po velikosti
pomnilnika za shranjevanje podatkov.
Mikrokrmilnik
Vsebuje običajno jedro CPE, [39], (centralno procesne enote) s spominom
RAM/ROM ter programljivimi vhodno izhodnimi enotami. Izbira mikrokrmilnika
sloni običajno na izvedbi zunanjega vmesnika ter enostavnosti programiranja želene
aplikacije.

Strojne zahteve :

•

teža in velikost,

•

možnost delovanja z nizko porabo,

•

integrirana ura,

•

digitalni vhodi in izhodi.

Programske zahteve:

•

serijsko vodilo UART,

•

I2C ali CAN vodilo,

•

programiranje na vezju,

•

Watchdog časovnik,

•

detekcija izpada napetosti.

Izbira glede na bitno vsebino

•

8-bitno AVR, PIC16,

•

16-bitno PIC24, MSP430

•

32-bitno ARM.
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Slika 4.2 - Blok shema mikrokrmilnika PIC16f877

5. Napajalni modul
Napajalni modul je odgovoren za shranjevanje in distribucijo moči celotnega
satelita. Zbiralec energije oz. sončne celice shranjujejo energijo v Li, MnH, NiMh,
NiCd, LiPO baterijske celice in jo distribuirajo preko električnega napajalnega
sistema. Napajalni modul omogoča mikrokrmilniku, da meri različna vezja in
energijske izvore, kot so napetost in temperaturo sončnih celic, tokovi, kapaciteta
baterij, ipd. Modul je odgovoren za zagotavljanje energije iz sončnih celic in
shranjevanje v baterijske celice za kasnejše delovanje celotnega sistema [23]. V
primeru, da imamo s soncem sinhrono polarno orbito potem je v senci 30% časa, v
tem času moduli satelita porabljajo shranjeno električno energijo iz baterij do
vrnitve v območje sončne svetlobe, saj so med časom, ko je satelit v senci sončne
celice neučinkovite in ne morejo pridobivati energije. Napajalni modul daje
kontinuiran izvor električne energije za module satelita in koristen tovor med celotno
misijo.

Polnilec baterij
Zbrana energija s sončnih panelov je speljana na baterijske celice preko
polnilnega vezja. Za varovanje baterij pred prekomerno napetostjo ter prenizko
napetostjo, prekomerne polnitve in prekomerne izpraznitve baterij vezje zagotavlja
tudi varovanje samih baterij. Varovalo baterij bo onemogočalo izhod 5V in 3,3V
pretvornikov, ko baterije dosežejo minimalno dovoljen nivo, izhod pretvornikov bo
spet omogočen, ko baterije dosežejo optimalno dovoljen nivo.
Napetostni regulatorji in stikalna vezja
Posamezniki gradniki zahtevajo 5V ali 3,3V napajalno napetost, energija s
sončnih panelov in baterije je speljana preko napetostnih regulatorjev in/ali DC-DC
pretvornikov. Inteligentna stikalna vezja preklapljajo med sončnimi paneli in
baterijami. Povprečna vrednost dobljene in porabljene energije je zelo pomembna
lastnost pri načrtovanju misije koristnega tovora. Dobljena energija je funkcija
pozicije satelita, proizvedena energija na sončnih celicah je odvisna od kota, pod
katerim so sončne celice obsijane s soncem. Satelit je lahko obsijan na eni, dveh ali
treh stranicah sočasno. Satelit obkroži zemljo približno 16-krat dnevno (na višini

26

5. Napajalni modul

okoli 800 km), kar pomeni periodo približno 90 minut, vsaka orbita ima razmerje
sonce 60 minut in temo 30 minut. Povprečna vrednost dobljene energije je zelo
pomembna številka pri načrtovanju in utiranju satelita, saj glede na to dobimo
informacijo o možnosti zagotovljene električne moči za posamezen modul.
Električne omejitve
Uporabo majhne površine satelita, omejitev prostora in teže znotraj satelita
omejuje tudi električen napajalni modul, ki napaja vse ostale podsisteme. Omejitve
nas privedejo do skrbnega načrtovanja napajalnega modula. Cilji napajalnega modula
so da pridobimo, shranimo in upravljamo z razpoložljivo energijo, ki bo oskrbovala
naš celoten satelit. Da zagotovimo vsem ciljem, mora napajalni modul vsebovati:
generator električne energije, shranjevalnik energije, distributer energije in regulator.
Celoten napajalni modul KockaSat zajema tri glavne dele: sončne celice, ki
zagotavljajo želeno energijo z zbiranjem sevanja sonca, baterije za shranjevanje
energije, še posebno kadar se satelit nahaja v temi oziroma na senčni strani orbite, ter
pretvornike, ki zagotavljajo konstantno napetost za ostale module.
Ena glavnih lastnosti pri načrtovanju napajalnega sistema za KockaSat je
robustnost. Saj mora biti sposoben pokriti primere, ko se celoten sistem ugasne/zruši
in prevesti sisteme v normalno delovanje. Z uporabo enostavne digitalne logike
namesto relejev in mikrokrmilnika, lahko postane napajalni modul neodvisen od
glavnega procesorja in krmilnika, v primerih polnjenja ali napajanja samo z baterijo.
V primeru, da ni sončne svetlobe napajalni modul ne deluje, potem mora stikalna
kontrola preklopiti na logiko, da odpre električen krog baterije na pretvornike in s
tem zagotovi ustrezno napajalno napetost za krajši čas ali dokler baterije ne dosežejo
kritičnih vrednosti. Uporaba te tehnologije postane tako neodvisna od glavnega
mikroračunalnika. Seveda je treba poleg tega, da deluje satelit v senčni strani zemlje
le na baterije predvideti tudi ustrezen prag baterij, saj je potrebno izklopiti določene
module v primeru, ko se baterije izpraznijo preveč.
Sončne celice
Fotovoltaičen sistem pretvarja svetlobno energijo v električno. Zemlja
sprejema le majhno vrednot sončeve energije, v povprečju okoli 1369W na kvadratni
meter. Vrednost sončevega sevanja na enoto površine je znana tudi kot sončna

konstanta in igra pomembno vlogo pri načrtovanju satelita, saj določa izračun koliko
energije lahko uspejo zagotoviti sončne celice. Glede na specifikacije KockaSat-a so
sončne celice edini možen uporabljen izvor.
Poznamo monokristalne sončne celice, ki lahko pretvorijo maksimalno 25 %
sončne energije v električno, zato ker sevanje infrardečega področja v
elektromagnetnem spektru nima dovolj energije, da bi ločil pozitivne in negativne
naboje v materialu. Polikristalne sončne celice imajo izkoristek manj kot 20%,
amorfne sončne celice pa okoli 10% učinkovitosti. Monokristalna sončna celica
dimenzije 100 cm2 je sposobna proizvesti 1,5 W moči pri 455 mV enosmerne
napetosti in toku 3 A pri polni sončni svetlobi (1369W/m2) Izhodna moč sončne
celice je običajno sorazmerna s sončno obsevanostjo. Pomembna lastnost sončne
celice je, da je električna napetost večinoma konstantna ne glede na sončno
obsevanje. Ravno obratno je z električnim tokom, saj le ta sorazmerno narašča z
osvetlitvijo sončne celice [31]. Najbolj pomemben del sončnih celic je
polprevodniška prevleka. Obstaja mnogo materialov, ki omogočajo izdelovanje
polprevodniških gradnikov in vsak ima prednost in slabost. Na žalost ni idealnih
materialov, v polprevodniških materialih, sončne celice vsebujejo kovinske mreže ali
druge električne kontakte, ki zbirajo elektrone vstran od polprevodnika in jih
pošiljajo k drugi napravi ter kontakte, ki sklenejo celoten tokokrog. Prav tako je
površina sončnih celic prekrita s steklom ali drugim transparentnim materialom, ki
ščiti celice pred vdorom vodnih kapljic ter antirefleksijski plašč, ki ščiti celico in
omogoča, da se svetloba vrača nazaj na celico. Silicijeva sončna celica na sliki 5.1 in
njena zgradba. Električen tok, ki se generira v polprevodniku zaradi vpadle svetlobe,
teče med zgornjimi in spodnjimi kontakti. Zgornji kontakti so narejeni v obliki tankih
trakov, da prepuščajo tudi svetlobo. Celica je prevlečena tudi s tanko plastjo
dielektričnega antirefleksijskega materiala AR, da minimizira odboj vpadle svetlobe.
Na vrhu lahko vidimo še zaščitno plast, ki skrbi za minimiziranje mehanskih
poškodb [32].
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Slika 5.1 - Zgradba sončne celice

S tem, ko nas omejuje velikost KockaSat-a, so sončne celice omejitveni faktor
napajalnega modula pri načrtovanju, zato strmimo k celicam s čim višjim
izkoristkom, kar seveda vpliva tudi na njihovo ceno. Ena lažjih oblik je uporaba
nerazprostirajočih se sončnih celic, ker slednje obvezno potrebujejo stabilizacijo
položaja satelita in dodatno povečuje maso satelita. Kadar izbiramo sončne celice za
v vesolje nista pomembna le dejavnika cene in izkoristek, saj gre za uporabo v
kritičnem okolju, kjer je potrebno predvideti tudi propadanje celic. Sevanje in
temperaturne spremembe imajo ključno vlogo na izkoristek sončnih celic. Glede na
dozo sevanja je potrebno predvideti življenjsko dobo, kjer je za KockaSat v LEO
orbiti, nekje okrog dve leti, pri tem pa lahko izkoristek pade za 10%. Omejitev
velikosti, ki ga določajo specifikacije KockaSat-a, omejujejo površino kamor lahko
pritrdimo sončne celice, kar znese približno 9x9cm oziroma 81cm2 na stranico.
Komercialne sončne celice so običajne velikosti 20x40mm, tako da je možno osem
takšnih celic združiti na eno stranico satelita.
Na satelitu PolySat CP1 [48] so uporabili sončne celice podjetja Spectrolab,
posebne dvospojne GaAs sončne celice, ki v odprtih sponkah dajejo napetost 2,4
volta in izkoristek celic je približno 19%. Sončne celice zagotavljajo dober
kompromis med izkoristkom in ceno. Pri tem sta po dve celici nameščeni električno
zaporedno z nominalno napetostjo 4,2V. S skrbno izbiro sončnih celic in baterij je

možno doseči napajalni sistem brez kontrole polnjenja, kar pa je nemogoče doseči pri
večjih satelitih.
Kadar preračunavamo razpoložljivo energijo, ki jo lahko proizvedejo sončne
celice, uporabimo tudi dejavnik orientacije satelita, ki vpliva na to koliko celic je
obsijano s soncem. V določenih delih orbite, satelit za nekaj časa ne bo osvetljen s
sončnimi žarki in s tem ne bo dobil nobene energije od sončnih celic. Če pa satelit ni
stabiliziran, statistična analiza predvidi da bo le ena, dve ali tri stranice obsijane s
soncem. Povprečno število je dobljeno od predhodnih KockaSat-ov v vesolju, kjer
lahko vzamemo v zakup naslednji izračun, kot izkoristek 25% in s tem površina
0,0088 m2 na stranico satelita. Kot prvo je preračunana moč na enoto površine in
velikost sončne celice, ki je osvetljena s soncem. Glede na ta izračun se predvidi še,
da bo hkrati obsijane 1.,2.,3. celice, kjer bo maksimalna moč okrog 5W in povprečna
moč skozi celotno periodo orbite okrog 2W, iz tega sledi, da je energija močno
omejena.
Ostali viri električne energije [11]:

•
•

Baterijske celice, za krajše misije par tednov do enega meseca.
Gorivne celice, se uporabljajo za vesoljska plovila s človeško posadko,
pri tem uporablja tekoči vodik, kisik ter elektrolit, kjer se kemijska
reakcija pretvarja v električno energijo in vodo.

•

Nuklearni izvori se uporabljajo le za vesoljske sonde, kjer je svetlobni
tok Sonca šibak ali ga sploh več ni. Izkorišča termoelektrično napetost
med verigo polprevodnikov različnih vrst, P-tipa N-tipa. V praksi se
uporablja za vesoljske sonde, ki zapustijo notranje štiri planete našega
osončja.

Baterije
Zbrano energijo na sončnih celicah je potrebo shraniti v baterije, zato da lahko
uporabljamo električno energijo v času, ko sončne celice niso obsijane s soncem.
Dan danes obstajajo različne vrste baterij, ki bazirajo na različnih kemijskih sestavah
in se med seboj ločijo tudi po različnih lastnostih.
Li-ion baterije imajo visoko energijsko gostoto na enoto mase. Imajo tudi to
prednost, da jih je enostavno izdelati v različnih oblikah (prizmatičnih oblik), kot
cilindrične baterije ter imajo visoko napetost celice v primerjavi z NiMh ter NiCd.
Slabost je cena in zahteva po dodatnih polnilnih in zaščitnih vezjih, da jo lahko dlje
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časa obdržimo, saj KockaSat misija traja približno dve leti. Da obvarujemo baterije
pred nevarnim praznjenjem in izpraznitvenim tokovom mora vezje odklopiti pri
nizkih napetosti, da preprečimo prekomerno izpraznitev.
Tabela 5.1 - Primerjava različnih tipov baterij in njihovih lastnosti

Karaktersitike NiCd
Nominalna napetost
(V)
Kapacitta baterije
glede na težo (Wh/Kg)
Kapaciteta baterija
glede na volumen
(Wh/l)
Samoizpranitev
baterije (% na mesec)
Temperaturno območje
(°C)

NiMH

LiIon

LiMetal

1,2

1,25

3,6

3,0

45

55

100

140

150

180

225

300

25

20 do 25

8

1 do 2

0 do 50

-10 do 50

-10 do 50

-30 do 55

Pri DTUSat KockaSat [50] satelitu so uporabili baterijo podjetja Panasonic z
nominalno napetostjo 3,7V ter kapaciteto 1500mAh, ki ima vsebovano zaščitno vezje
za preprečevanje prekomerne napetosti 4,3V in pod napetost 2,3V ter omejitev
prekomernega toka pri 3,5A. KockaSat CANX-1 [51] uporablja tri Nexergy
Polistirol Li-ion celice vezane vzporedno s kapaciteto 3600mAh ter nominalno
napetostjo 3,7V. Zaradi prizmatične oblike, so jo lahko enostavno vstavili v obliko
KockaSat-a. Celotna masa baterij znaša 114 g, temperaturno območje polnjenja je od
0°do 40°C in praznjenje od -20 do 60°C.
Pri MEROPE [2], so uporabili Polistirol prizmatične oblike Litij-ion baterije.
Te celice tehtajo le 42g, ki imajo nominalno napetost 3,7V ter kapaciteto 1350mAh.
Za polnjenje baterij uporablja vezje podjetja Maxim MAX1757 z napetostjo 6V, ki
jo prejme direktno s sončnih celic.
Pretvorniki
Pretvornike potrebujemo, da zagotovijo napetost mikrokontrolerja in drugih
naprav običajno so to napetosti 5V ter 3,3V odvisno od sončnih celic ter baterij.
Pretvorniki imajo izkoristek okoli 90% in z napetostmi na izhodu med 1V in 12V
odvisno kakšno napetost potrebujejo naprave za pravilno delovanje. Pretvorniki za
delovanje potrebujejo napetost okoli 1V na vhodu. Glede na njihovo enostavno

načrtovanje in potrebo po le par zunanjih elementov, jih lahko enostavni integriramo
v napajalni modul. Visoke izkoristke zagotavljamo z uporabo pulzno frekvenčne
modualcije, kjer porabimo zgolj okoli 150mW energije. Zaradi ekstremno majhnih
velikosti toka in delovanja z majhnim tokom, ohmske izgube niso tako zelo
pomembne, zato so tudi padci napetosti na tem mestu zelo majhni. Po drugi strani pa
so blokirne diode na strani sončnih celic pri zelo majhnih napetostih sončnih celic
nezanemarljive (padec napetosti 0,7V za silicijeve diode). To lahko omejimo z
uporabo Schottkey diod s padcem napetosti 0,3V. Vendar izgube na blokirnih diodah
niso zanemarljive še posebno v primerih kadar uporabljamo ali so prisotne majhne
napetosti.

Ocena porabe moči
Poraba moči je zelo pomembna zadeva, ki zahteva premišljenost pri
načrtovanju opreme za KockaSat misijo, ker je razpoložljiva energija precej
omejena. Predhodne KockaSat misije so imele definirano porabo moči na manj kot
2W za celoten satelit, vključno z mikrokrmilnikom in telemetrijo. Iz tega je razvidno,
da za znanstveno koristen tovor ostane le malo energije.
Poraba energije satelita, variira odvisno od orbite in od scenarija načina
delovanja. Pri načrtovanju in analiziranju je potrebno vedno obravnavati najslabšo
oz. neugodno možnost. Najslabša možnost se obravnava, kot popolno delovanje vseh
modulov čez celotno orbito.
Veliko porabo energije zahtevajo komunikacijski sistemi, kot na primer
komercialni COTS VX-1R radio, ki je bil uporabljen nekaterih KockaSat-ih. VX-1R
potrebuje pri sprejemu okoli 150mA, pri napetosti 5V. Pri oddajanju porabi 400mA
za izhodno RF moč 500mW. Kot dodatek je običajno uporabljen W2FS KISS TNC,
ki potrebuje 270mW moči, ter 2270mW kadar pošilja podatke in 1020mW kadar
sprejema podatke. Celotna oddajna enota omogoča prenos podatkov 1200 bitov na
sekundo in uporablja AX.25 APRS in AFSK modulacijo [29].
KockaSat DartSat [40] uporablja Motorolino integrirano vezje MC13176, ki
deluje, kot oddajnik na 70cm radioamaterskemu frekvenčnem pasu in podpira
9600bd FSK modulacijo. Priklopljena je na RF ojačevalnik, integrirano vezje RF
Microdevices RF2104, ki deluje na napetosti 3V in izhodno RF močjo 500mW s
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porabljenimi 300mA, troši torej 900mW. To integrirano vezje je izbrano z namenom,
ker je odporno na sevanje, kar je doseženo s posebnim procesom izdelave
imenovanimi MOSAIC. RF Microdevices RF2104, ojačevalnik uporablja bipolarno
tehnologijo in je bilo vezje uporabljeno že v predhodnih komercialnih in vojaških
satelitih.

Redundance
Redundanco je možno implementirati v sončnih celicah in v distribuciji
energije. Vsaka ploskev KockaSat običajno vsebuje 8 sončnih celic s štirimi
sončnimi celicami vezanimi v serijo. Če sončna celica odpove na eni strani, so
zgubljene s tem samo štiri celice, ostale štiri pa delujejo normalno naprej. Vsaka
ploskev pa je povezana paralelno, kar zadosti še večjo sigurnost delovanja. Prav tako
je smiselno imeti redundantne tudi baterije. Omejitve velikosti in mase je odvisna od
napajalnega modula, če proizvede dovolj energije, potem ostane še nekaj odveč
energije, ki jo lahko uporabimo za napajanje koristnega tovora. Pri uporabi baterije
moramo zagotoviti okrog 300g razpoložljive mase. Problem se pojavi, ko hočemo
neprekinjeno napajati koristen tovor ter radijsko postajo, pri tem se je izkazalo, da je
možno delovanje le 20% med celotno 90 minutno orbito.

6. Stabilizacija satelita v orbiti
Stabilizacija je zelo zahtevna naloga pri načrtovanju majhnega satelita.
Zahtevnost stabilizacijskega sistema je zahtevna ne glede na velikost satelita. Vendar
je pri satelitih v velikosti KockaSat satelita, ta naloga še bolj zahtevna, saj je satelit
močno omejen s prostorom in po masi. Pri večjih satelitih je naloga nekoliko milejša,
saj zagotavlja dosti več prostora za boljše, kompleksnejše senzorje, naprave ter
kvalitetnejše merilne instrumente. Z večjim številom inštrumentov in naprav je lažje
implementirati stabilizacijski sistem. Pri KockaSat-u se moramo zadovoljiti z dosti
cenejšimi napravami, ki morajo hkrati biti majhnih dimenzij, da jih lahko sploh
uporabimo [4], [17], [12], [13].
Že samo ime določa, da se ta modul uporablja za stabilizacijo in kontrolo
satelita, ki omogoča, da se satelit orientira v določene pozicije. Na satelit vpliva kar
nekaj dejavnikov, ki vplivajo na vrtilni moment satelita. Okoljski vrtilni momenti so
zunanje sile, ki posledično vrtijo satelit v določene smeri. Prvi takšen vrtilni moment
je posledica gravitacijskega polja. Sile gravitacije so v vesolju zelo šibke vendar še
dovolj velike, da vplivajo na satelit. Gravitacijska sila kaže na težišče (angl. center of
mass). Če težišče ni v geometričnem centru satelita potem gravitacija daje
prednostno tisti stranici, ki je bližje težišču in s tem se satelit posledično zavrti v
smeri kamor kaže gravitacija [33].

Slika 6.1 - Različni načini stabilizacije satelita
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Drugi pomembni dejavnik, ki vpliva na satelit je zemeljsko magnetno polje.
Zemeljsko magnetno polje vpliva na satelit tudi, če na njem ni nikakršnih koli
magnetnih predmetov. Ostanek oz. razlika magnetnega polja se povzroča zaradi
magnetnih navorov satelita, vrtinčnih tokov in histereznega efekta materialov iz
katerega so izdelane naprave na satelitu. Prav tako vpliva na motnje navora tudi
sončno sevanje, ki izhaja kot elektromagnetno sevanje od sonca. Efekt motenj je
povezan z višino orbite in geometrije površja kamor zadane sevanje. Od višine orbite
satelita je odvisno tudi trenje z zgornjimi plastmi atmosfere, kjer delci in molekule
drgnejo ob satelit in pri različnih hrapavostih in oblikah satelita povzročajo vrtilne
momente.

Pasivna stabilizacija
Ideja stabilizacije je v tem, da držimo satelit v želeni smeri. Poznamo aktivno
in pasivno stabilizacijo [1]. Pasivna stabilizacija je metoda, kjer zaradi vpliva okolja
satelit spreminja položaj samega sebe. Poznamo dve primarni metodi. Ena, ki deluje
z gravitacijskim poljem in drugo, ki deluje z magnetnim zemeljskim poljem.
Enostavnejša metoda je uporaba magnetnih polj oziroma uporaba magneta v satelitu
v pravilnem položaju, ki nato sledi zemeljskim magnetnim silnicam. Tu se običajno
še dodajo materiali z izrazitimi histerezami, ki dušijo rotiranje satelita in hkrati
postaja satelit bolj in bolj stabiliziran.
Z uporabo gravitacijskega polja spremenimo težišče satelita ali pa dodamo
palico, ki jo gravitacijska sila povleče k sebi in obrne satelit v smeri središča zemlje.
Radiometrična stabilizacija se uporablja boj redko, zagotovi se z različno
obarvanimi telesi, belo in črno. Pri tem se vpijajo različne vrednosti energije, saj
sonce prispeva večji tlak na bele dele, kot na črne in s tem ustvarja majhen, a
konstanten vrtilni moment.

Aktivna stabilizacija
Aktivna stabilizacija je način, pri katerem satelit aktivno meri in spreminja
svojo orientacijo. To dosežemo z zbiranjem podatkov s senzorjev in nato uporabo
določenih

mehanizmov

za

spremembo

orientacije.

Senzorji

so

naslednji

magnetometri, ki merijo smer relativnega magnetnega polja; pospeškometri, ki
merijo smer pospeška satelita; senzor sonca, ki določa relativen položaj sonca glede
na satelit in giroskop, ki meri rotacijo satelita in smer, ki je relativna na originalno.
Večji sateliti pogosto uporabljajo tudi sledilnike zvezd, po katerih se ob dodani uri
realnega časa izračunava pozicija satelita. Za ustvarjanje vrtilnega momenta so
običajno uporabljeni mikropotisniki (angl. Thruster ), ki vsebujejo tekočino ali pline,
kjer iztisnejo majhno količino snovi, da ustvarijo silo, ki nato zavrti satelit v
nasprotni smeri iztiska. Elektromagnete, ki so sestavljeni iz navitja, kjer ko skozi
navitje steče električen tok povzroči magnetno polje; navorna kolesa, ki se vrtijo v
notranjosti satelita, pri tem pa rotacijsko gibanje povzroči spremembo smeri vrtenja
satelita [33],[34],[17].

Slika 6.2 - Stabilizacija satelita z motorji

36

6. Stabilizacija satelita v orbiti

Slika 6.3 - Stabilizacija satelita z vrtilnimi kolesi

Slika 6.4 - Stabilizacija satelita z elektromagnetnimi tuljavami

Slika 6.5 - Stabilizacija satelita s pasivnim magnetom in histereznimi materiali

7. Termična kontrola satelita

Termična analiza zagotavlja, da satelit lahko deluje kontinuirano tudi med
ekstremnimi razmerami z uporabo grelcev, temperaturnih senzorjev in izolacijske
tehnike. Vsaka izbrana komponenta mora biti predvidena za temperaturno območje
od -40 do +50° C. V primerih, ko je potrebno vklopiti grelce, mora biti to
zagotovljeno v optimalnih trenutkih. Temperaturni senzorji bodo nepretrgoma
znotraj kritičnih točk zajemali podatke, kot so tudi temperatura baterije in
posameznih vezij. Komponente se predhodno preizkusijo s testi v termičnovakuumski komori. Termična kontrola satelita ali na kratko TKS je modul oz.
podsistem, ki je odgovoren za vzdrževanje temperaturnega vpliva na vse strojne
naprave satelita. Termična kontrola satelita je odvisna od vseh modulov (tudi samega
sebe) za prispevanje temperaturnega ravnovesja satelita. Večina naprav na krovu
satelita je običajno izdelanih za delovanje v območju okoli sobne temperature.
Glavna naloga modula TKS je zagotavljanje predpisane temperature naprav na
satelitu v vesoljskem okolju. Ker so pogoji v vesolju zahtevni in zelo spreminjajoči,
so redko kdaj v okolici sobne temperature, zato moramo nameniti posebno pozornost
zagotovitve pravilnega delovanja satelita [28].

Tabela 7.1 - Temperaturna območja gradnikov satelita

Naprave

Temperaturno območje (°C)

Baterije

-10 do 60

Elektronika

-20 do 60

Nadzor položaja satelita

-40 do 85

Senzorji

+5 do 40

Sončne celice

-85 do 100
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Vrednost, ki je podana za sončevo sevanje se nanaša na povprečno sevanje, ki
mu pravimo »Sončeva konstanta«, to se spreminja z letnimi časi zaradi eliptične
orbite Sonca za približno 5%. Albedo sevanje označujemo, kot refleksijo sončevega
sevanja od Zemljinega površja, ki je odvisno od karakteristike površja (80%
refleksije pride od oblakov, 5% od voda in gozdov). Planetarno sevanje izvira od
vročine na površju zemlje na infrardečem valovnem področju (termalno sevanje).
Ostanek sevanja ali kozmični mikrovalovi so lahko zanemarjeni zaradi njihovih

Seavnje od sonca

majhnih intenzitet.

Slika 7.1 - Sevanje Sonca

Za satelit moramo polagati posebno pozornost na poteku periode v senci (ko
sonce ne sveti na satelit) in Albedo sevanja. Tudi satelit oddaja infrardeče sevanje v
vesolje in rezultat temperaturnega ravnovesja je potrebno izračunati.

Mehanizem pretoka toplotne energije
Konvekcija se lahko zanemari v vesolju, saj tam ni tekočih se delcev ali plinov.
Prevajanje je spontan pretok toplote znotraj satelita od gradnikov z višjo
temperaturo k gradnikom z nižjo temperaturo. Prevajanje toplote lahko opišemo po
enačbi:
QC =

λA
l

∆T

(7.1)

Kjer je:
-

Qc pretok prevajanje toplote,

-

λ termična prevodnost,

-

A je površina,

-

l je dolžina prevajalne poti

-

ter ∆T temperaturna razlike v Kelvinih.

Pri tem moramo upoštevati lastnost, da so kovine dober prevodnik in plastika
slab prevodnik oz. dober izolator.
Sevanje - toplotni pretok med različnimi telesi preko sevanja je odvisno od
temperature površja, od faktorja in lastnosti površja. Toplotno sevanje opisuje
Stefan-Boltzmannov zakon sevanja, kjer je Qr sevalni toplotni tok, ε je emisivnost
sevanja, σ Stefan-Boltzmannova konstanta, A je površina in T je absolutna
temperatura.
Qr = εσ AT 4

(7.2)

Temperaturno ravnovesje in izračun
Temperatura satelita, vseh komponent znotraj in na površini satelita, je odvisna
od ravnotežja med sprejeto toploto od zunanjih in notranjih virov ter toplote, ki jo
izseva satelit v okolico (vesolje). Občutljivo ravnotežje med absorbirano toploto in
izsevano toploto določa končno temperaturo satelita in njegovih komponent. Satelit
bo dosegel termično ravnovesje nekje v začetku sončeve osvetlitve. Ravnovesje je
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doseženo, ko je absorbirana moč Qα enaka oddani moči s sevanjem Qε. Ki jo lahko
izrazimo iz prej omenjene enačbe:
Qα = S 0α Ai n

(7.3)

Qε = εσ AoTε4

(7.4)

Qα = Qε

(7.5)

S0α Ai = εσ AoTε4

(7.6)

Tε =

S0α Ai
εσ Ao

(7.7)

Ker stranice panelov satelita gledajo izvore sevanja z različnih kotov, se
sprememba odraža kot projekcije ravnine A. Kot, ki je pri tem θ mora biti zajet v
enačbo
Qα = S0α Ai cos θ

(7.8)

Kombinirane lastnosti absorptivnosti in emisivnosti podajamo s površjem materiala
Q
Tabela 7.1 - Karakteristika materialov za površje satelita
Material
Zlato
Aluminij
Aluminij (poliran)
črna barva (epoxy)
črna barva
(poliureatan)
sončne celice Si
sončne celice GaAs
bela površina (silikon)
bela površina (silikat)

α/ε

α
0,25
0,2
0,24
0,95

ε
0,04
0,031
0,08
0,85

6,25
6,45
3,0
1,12

0,95
0,75
0,88
0,26
0,12

0,9
0,83
0,8
0,83
0,9

1,06
0,90
1,1
0,31
0,13

Veliki α/ε: površje je dober absorber in slab radiator
Mali α/ε: površje je slab absorber in dober radiator
Termično ravnotežje za izračun satelita
Za predhoden izračun satelita brez kakršnih koli mehanizmom, izračunamo
termično ravnovesje po enačbi:

Aα J abs = Aε J sev
(7.9)

( Asonca J s + Aalbedo J a )α + Azemlje J zε + Q = Apovršineσ T 4ε

Vse dokler ne poznamo točne pozicije satelite v določenem času, privzamemo, da se
energija sonca adsorbira (prisrkava), tako je tetraeder kocke obrnjen proti soncu. Kot
med ploskvijo in oddaljenim kotom izračunano, kot θ=arctan(1/0,707)=35,26°.
Učinek vpadnega kota je potem θ=90°-35,26°=54,74°. Tri stranice so osvetljene na
istem vpadnem kotu, efektivna površina je površina treh stranic, ki gledajo proti
soncu pomnožena s kosinus kota θ.
Mehanizem termalne kontrole
Ker je potrebno vzdrževati temperaturo satelita konstantno in stalno v bližini
sobne temperature, obstaja nekaj metod, ki so jih razvili, da se le-to zagotovi. Metode
termične kontrole delimo v dve skupini: pasivno in aktivno. Zaradi majhnih mer
satelita in relativno majhnega in enostavnega koristnega tovora, so običajne
uporabljene pasivne metode, saj potrebuje le malo teže, prostora in energije ter
seveda minimalno možnost za odpoved sistema.
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Pasivna kontrola
Pomeni uporabo različnih površij z različnimi α/ε razmerji, barvami ali
večplastnimi izolacijami za dosego potrebnega temperaturnega območja KockaSat-a
in njegovih komponent. Predhodni namen za KockaSat je uporaba pasivnih metod za
temperaturno kontrolo. Dodatek k prekritim površinam in barvam (na površini in
znotraj satelita), dodajanjem različnih izolacijskih materialov, pri tem je potrebno
upoštevati za vzdrževanje temperature znotraj kocke v okolici sobne temperature
(kot so teflonska prevleka, kaptonska tkanina, kaptonska prevleka) [17],[41].

Slika 7.1 - Pasivna kontrola satelita, posamezne izolacijske plasti satelita

Aktivna kontrola
Kadar se izkaže, da z obstoječimi pasivnimi kontrolami ni mogoče zagotoviti
temperaturnega ravnovesje, se uporabi aktivno kontrolo. Aktivna kontrola uporablja
grelce, grelne cevi (angl. Heat pipe), radiatorje, hladilnike ipd. Običajno se na
majhnih satelitih uporabljajo le majhni grelci s termostatom v primeru prenizkih
temperatur.

8. Okolje v orbiti, sevanje
Pri načrtovanju elektronskih sestavov na površju Zemlje se ne srečujemo s
takšnim okoljem, kot ga predstavlja okolje, kjer se nahajajo sateliti. Vdor
ionizirajočega sevanja na Zemljo varuje ozračje okoli Zemlje, zemeljsko magnetno
polje ter delci iz sončevega vetra. Pri načrtovanju satelita je zato potrebno dobro
poznavanje in analiziranje različnih dejavnikov sevanja, ki bodo prisotni na satelitu,
ko se bo le ta nahajal v Zemljini orbiti. S tem predvidimo vplive in posledic, ki bodo
tesno povezani z delovanjem elektronskih sestavov satelita.
Vdore ionizirajočega sevanja, ki vplivajo na telekomunikacijski satelit glede na
izvor sevanja delimo na tri kategorije. Izvori tega sevanja so zelo različni, vsi pa so
pomembni dejavnik in jih je potrebno upoštevati v fazi načrtovanja, saj lahko zelo
močno poškoduje satelit, kadar le-tega dosežejo.

Sevanje Sonca
Večinski delež energije, ki prispe na Zemljo ali zemljino orbito prihaja s
Sonca [29]. Znotraj Sonca se odvijajo visoko energetske jedrske fuzije pri tem se
štirje protoni vodika stapljajo v eno helijevo jedro, ki tehtajo nekoliko manj kot štirje
protoni. Primanjkljaj mase se pretvori v energijo in v nekaj tisočih letih se energija
prenese iz notranjega dela na površje Sonca, kjer se izseva v naš sončni sistem.
Magnetno polje Sonca lahko opišemo, kot neke vrste magnetni dipol, ki se
usmerja na vsakih 11 let, tako imenovani sončni ciklus traja 22 let. V bližini polov
Sonca so magnetne silnice skorajda radialne, medtem ko so na sončevem ekvatorju
magnetne silnice razširjene polkrožne oblike (angl. Helmet-Streamer).
Običajna hitrost sončevega vetra (slika 1) je od nekaj sto kilometrov na
sekundo do več kot tisoč kilometrov na sekundo. Hitrost in gostota sončevega vetra
zelo varirata, medtem ko je gostota pretoka relativno konstantna. Visoka hitrost
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sončevega vetra ima zelo malo gostoto, vendar se povprečno prenese s sončevim
vetrom več kot 109kg snovi na sekundo.
Večina sončevega vetra slika 8.1 izvira s fotosfere, zelo tanke sfere okoli 100
km značilne magnetne sfere. Spikule v kromosferi, takoj nad fotosfero so zelo
odvisne od strukture in hkrati izvirajo s konvekcijo (prenašanje temperature) globo
znotraj Sonca. V območju spikul se pojavljajo eksplozivni dogodki, kjer je struktura
zelo omejena po velikosti in času, vendar je njena posebnost visoka hitrost več kot
400km/s in je odgovorna za prenos energije v Korono višjo sfero sončeve atmosfere.
Okoli tisoč eksplozivnih dogodkov se zgodi na sekundo, kar povzroči pretok
100-krat večji kot pri sončevem vetru. Kar pa pomeni, da večina materije pade nazaj
na Sončevo površje.

Slika 8.1 - Sončev veter in njegov vpliv

Opazovanje s pomočjo vesoljskih sond Helios-1 in Helios-2, ki sta uspeli priti
na razdaljo 0,3AE (AE astronomska enota) do Sonca, so določili štiri različne tipe
sončevega vetra.

Hiter sončev pretok, sončev veter izvira iz lukenj v Koroni in je po naravi
zelo stabilna struktura. To lahko označimo kot tiho Sonce, običajna hitrost na razdalji

1AE od Sonca znaša od 400-800km/s z gostoto okoli 3*106m-3. 97 procentov tega
sončevega pretoka vsebuje vodikova jedra (protonov) in okoli 3 procente helijevih
jeder.

Počasnejši sončev pretok ob minimalni aktivnosti Sonca- ta tip sončevega
vetra je označen z zelo počasno hitrostjo od 250 do 400km/s in z visoko gostoto
11*106m-3 na razdalji 1AE, kjer le 2 procenta vse materije vsebujejo helijeva jedra.

Počasnejši sončev pretok ob maksimalni aktivnosti Sonca- karakteristika
tega sončevega pretoka je zelo podobna prejšnjemu sončevemu pretoku, s tem da
vsebuje veliko večje število helijevih jeder tudi do 4% procente. Sončev veter je bolj
turbulenten in raztresen ob udarnih valovih.

Množični izbruhi v Koroni - to so najhitrejši deli sončevega vetra s hitrostjo
od 400 do 2000 km/s in so zelo pomembni pri nastanku udarnih valov v celotnem
sončevem vetru. Tu preko 30 procentov vse materije predstavljajo helijeva jedra.

Van Allenovi pasovi
Kadar sončev veter zadane zemeljsko magnetno polje z nadzvočno hitrostjo, se
ustvari udarni val, kjer se delci nenadno upočasnijo na pod zvočno hitrost. Še vedno
pa pretok plazme magnetnega pretoka obstaja prekinjeno med sončevim vetrom in
zemeljskim magnetnim poljem.
Zemeljska magnetosfera ujame različne vrste plazem. Delci se gibljejo vzdolž
kompleksnih tirnic znotraj magnetosfere. Individualni elektroni rotirajo okrog
magnetnih silnic, vendar se kljub temu

gibljejo vzdolž teh magnetnih silnic.

Kinetična energija enega delca, ki se giblje vzdolž magnetnih silnic mora biti
konstantna. Pri gibanju od enega magnetnega pola k drugemu, postane jakost
magnetnega polja večje in v določenih točkah delec zamenja smer. Kot rezultat tega
se elektron odbija med dvema zrcalnima točkama vzdolž magnetnih silnic, a le če je
magnetna zrcalna točka dovolj visoka nad zemljino atmosfero.
V seštevku k vrtenju elektrona in oscilatornemu gibanju, obstaja še tretje
gibanje, tako imenovani drift. Drift je odvisen od gradienta magnetnega polja in
ukrivljenosti silnic. Elektroni tipično potrebujejo nekaj minut, da obkrožijo Zemljo,
protoni potrebujejo od 20 minut pa tudi do 100 in več ur, kar je odvisno od njihove
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energije. Zaradi asimetrije Zemljinega magnetnega polja najdemo le malo plazme v
ujetem področju; v večini delih magnetosfere se delci porazgubijo zaradi difuzije.
Merjenje intenzitete [10],[9][11],[13] ujetih delcev v ujetih območjih okrog
zemlje, pokažejo dva vrhova, eden na višini okrog 1,5 krat polmera Zemlje in drugi
okoli 2,2krat polmera Zemlje. Ta dva območja sta glavna izvora sevanja v zemljini
orbiti, ki tvorita Van Allenova pasova (slika 8.2). Glavna izvora sevanja v zemljini
orbiti tvorita ujete delce z visoko in nizko energijo sevanja. Zemeljsko magnetno
polje ujame energetske protone, elektrone in težke ione v Van Allenovih pasovih.
Notranji Van Allenov pas je stabilen, medtem ko je zunanji pas turbolenten in je
odvisen od sončne in magnetne aktivnosti.

Slika 8.2 - Prikaz Van Allenovih pasov

Protoni z energijami večjo kot 30MeV imajo maksimum v okrog 1,5-krat
Zemljinega polmera, medtem ko protone z nizkimi energijami (0,1 MeV do 5MeV)
najdemo med 2,5 in 6-krat Zemljinega polmera.

Slika 8.3 - Ujeti elektroni pri orbiti z višino 800 km in inklinacijo 51°

Slika 8.4 - Ujeti protoni pri orbiti z višino 800km in inklinacijo 51°
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Elektroni [10] z visoko energijo več kot 1,6MeV imajo svoj maksimum na 3krat do 4-krat polmera in elektroni z nizkimi energijami 40keV do 1MeV imajo svoj
maksimum med 3,2 in 4,5-krat Zemljinega polmera.

Medzvezdno sevanje
Predvsem misije globoko v vesolje so izpostavljene medzvezdnem sevanju.
Medzvezdno sevanje sestavljajo elementarni delci, kot so protoni (90%), elektroni ali
atomska jedra, ki se gibljejo malo počasneje kot svetloba. Delci imajo normalno
energijo od 108 do 109 eV.
Zaradi visokih energij teh delcev, se gibljejo premočrtno skozi sončni sistem.
Samo delci z energijami manjšimi kot 109 eV so pod šibkim vplivom sončevega
pretoka. Velika hitrost pri pretoku je običajno posledica elektromagnetnih polj
pulzarjev ali znotraj supernov, ki delcem prispevajo dovolj energije.
Drugi pomembni dejavnik kozmičnega sevanja je Galaktično sevanje. Poleg
nekaterih singularnih izvorov tega sevanja, so kot ostanki supernove Cassiopeija A
ali H+ v območju Oriona A. Supernove so verjetno najbolj pomemben dejavnik
izvorov teh sevanj. Te emisije sevanja so rezultat medsebojnega vpliva med elektroni
medzvezdnega sevanja in galaktičnega magnetnega polja. Takšno razpršeno sevanje
lahko zaznavamo na frekvencah med 1 MHz in preko nekaj GHz z večjo intenziteto
na nižjih frekvencah.
Ob trčenju med hitro premikajočimi se protoni medzvezdnega sevanja in
vodikovimi atomi medzvezdnega plina nuklearnih reakcij proizvajajo π0 mezone.
Zaradi njegove spremenljivosti lahko razpade takoj, kar se vidi kot rezultat v paru
gama žarkov. Vsak od teh gama kvantov ima energijo okoli 100MeV in valovno
dolžino okoli 10-14m, ki lahko preide medzvezdno materijo brez medsebojnega
vpliva skozi galaksijo. Medzvezdno sevanje igra pomembno vlogo pri segrevanju,
ionizaciji in tlačnem ravnovesju medzvezdne materije.

Vplivi sevanja na polprevodnik
Integrirana vezja predvsem CMOS so dovzetna za dve vrsti sevalnih efektov:
Celotna ionizacijska doza

TID (angl. Total Ionizing Dose) in posledica enega

dogodka SEE (angl. single event effect). TID je zbrana količina sevanja na površju,
ki je izpostavljeno ioniziranemu sevanju na časovno periodo, podobno kot človeško
telo, kadar je izpostavljeno soncu, dlje kot, je bolj je rdeče.
SEE je posledica trka enega samega energetskega delca ob polprevodnik, kjer
povzroči ionizacijo s polprevodnikom običajno v integriranemu vezju. Rezultat tega
je začasna ali trajna okvara.
SEE delimo v tri skupine:
•

SEU (angl. single event upset) so trenutne napake

•

SEL (angl. single event latch-up) so kratkotrajne in trajne napake

•

SEB (angl. single event burn-out) je preboj vezij, ki predstavlja trde
napake oz. odpoved vezij

SEU so začasne napake oziroma mehke napake. Posamezen zadetek delca
vpliva na polprevodnik, kjer pride do spremembe stanja pomnilnika ali enega bita
registra. SEL se obravnava kot trda napaka, ki napravo trajno poškoduje, odvisen pa
je od temperature in od induciranega toka, če le-ta preseže dovoljeno območje,
potem je velika verjetnost da se s tem uniči funkcionalnost naprave. SEB je preboj
pri katerem se trajno poškodujejo

močnostni tranzistor ali se prekinejo vrata

MOSFET-a zaradi prevelikega toka. SEU je najbolj pogost pojav in še nekako
sprejemljiv, medtem ko se SEL in SEB pojavite, kadar pride do vdora zelo
visokoenergetskega delca na integriranem vezju in se pri tem pojavi stanje
prevelikega toka.

Mehke napake - SEU
SEU so začasne napake, ki so posledica direktne ionizacije nabitega delca.
Definicija pravi: sevalne napake v mikroelektronskih vezjih, so takrat kadar nabiti
delci (iz sevalnih pasov ali kozmični žarkov) oddajo energijo zaradi ionizacije
medija, ki ga prečkajo in pri tem pustijo par elektron-verzel.
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Kadar visoko energetski proton ali nabit delec sovpade s polprevodnikom odda
kinetično energijo zaradi ionizacije materiala. V procesu ionizacije se generira par
elektron-vrzel, nekateri pari se rekombinirajo in povzročijo kratek tokovni pulz.
Kratek tokovni pulz lahko spremeni stanje bita pomnilnika ali pa celo vpliva na
stanje izhodnega logičnega vezja. Napake povzročene zaradi SEU imenujemo mehke
napake in jih lahko popravimo z resetiranjem naprave.
Pogostost SEU v vesoljskih aplikacijah imenuje pogostost mehkih napak. Z
manjšanjem dimenzij CMOS komponent, se kapacitivnost tranzistorja zmanjša. V
današnjih IC (integrirana vezja) že zelo majhen naboj lahko preskoči ali spremeni
stanje bita, kar pomeni, da je novejša tehnologija bolj občutljiva na mehke napake.
Nadalje, če zmanjšujemo dimenzije tranzistorja potem lahko posamezni delci
okvarijo več bitov hkrati.
Pomnilniška vezja so bolj občutljiva na SEU, kot logična vezja, saj logično
maskiranje, električno maskiranje in maskiranje z latch-oknom povzročimo naravno
odpornost na mehke napake. Zanesljivost naprav tipično izražamo kot FIT, kar
pomeni ena napaka na milijardo delovnih ur. Za komercialne SRAM-e na nadmorski
višino 0 metrov je FIT enak od 300 do 500 FIT na MB.

Celotna ionizacijska doza -TID
Pri celotni ionizacijski dozi, TID, energetski delci izgubijo kinetično energijo
ob vdoru v polprevodnik. Kadar sevanje prehaja skozi polprevodnik generira pare
elektron-vrzel

v

osiromašenih

plasteh

oziroma

v

izolacijskih

plasteh

v

polprevodniških gradnikih. Zaradi velike mobilnosti elektron izgine v zelo kratkem

času, medtem ko vrzel ostane ujeta. Te vrzeli spremenijo potencial med vrati in
kanalom v tranzistorju, kar posledično spremeni napetostni prag. Kot drugo ujetje
zaradi sevanja poveča rekombinacijsko hitrost, s tem se poveča zaporni tok (angl.
leakage current). Pojav zmanjšuje lastnosti integriranih vezij v smislu porabe moči,
včasih tudi do popolne odpovedi vezij. Enota za sevalno dozo je ¨rad¨, pri čemer je
1rad enak 0,01 joula energije absorbirane na kilogram snovi. Glede na raziskave
kaže, da se magnituda sevanja spreminja z višino orbite. V polarnih območjih na

višinah od 50 do 700 km je doza od 1 do 1,5 rad(Si) na dan v višjih orbitah od 1300
do1350km pa je že od 4 do 6 rad(Si) na dan.
Komercialne naprave, niso primarno predvidene za območja v sevalnih okoljih,
saj večino sevanja oslabi preden zadane površje Zemlje, kjer so te naprave
uporabljene. Zato se proizvajalci komercialnih naprav ne ukvarjajo s tem
problemom. Analiza vrednosti sevanja komercialnih naprav pokaže, da naprave
zanesljivo delujejo do naslednjih območij:

Tabela 8.1 - Maksimalne vrednosti sevanje, kjer naprave še delujejo

Linearna integrirana vezja

2-50krad(Si)

Digitalno-analogna integrirana vezja

2-30krad(Si)

Flash pomnilnik

5-15krad(Si)

DRAM

15-50krad(Si)

Mikrokrmilniki

15-70krad(Si)

Komercialne naprave so zlasti občutljive na škodljive efekte ionizirajočega
sevanja v vesolju. To je potrebno upoštevati pri načrtovanju s samimi komercialnimi
napravami, kjer je potrebno paziti na dva efekta TID in SEE. Ujeti delci v Van
Allenovih pasovih so največja potencialna nevarnost za satelit. LEO sateliti so
podvrženi enemu protonskemu pasu, ki vsebuje visoko energetske protone, to je na
območju južno-atlantske anomalije vidno na sliki 8.4. Elektronska pasova sta
razdeljena na dva, na notranjega (več ali manj skladen s protonskim pasom) in
zunanjega, ki je na višje ležeči. Satelit v nižjih zemeljskih orbita prečka notranji
elektronski pas v južno atlantski anomaliji, medtem ko LEO (v nižjih zemeljskih
orbitah) sateliti z večjo inklinacijo prečkajo tudi zunanji pas v bližini polov. K ujetim
delcem se doda tudi kozmično sevanje, ki izvira iz globokega vesolja. To vsebuje
protone in težke ione z zelo velikimi energijami ( GeV ). Sateliti v HEO (v višjih
zemeljskih orbitah) so v celoti izpostavljeni, medtem ko LEO sateliti prejmejo le to,
kar uspe preiti skozi ubranjeno območje magnetosfere. Pretok kozmičnega sevanja je
relativen nizek, tako so ogrožene le tiste naprave, ki so občutljive na težke ione.
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Glavni izbruhi se dogodijo okoli sončnega maksimuma in lahko proizvedejo
močne pretoke delcev za dan ali celo več dni, in so zelo velika nevarnost satelitom.
GEO in HEO sateliti so veliko bolj podvrženi tem vplivom. Sateliti v polarnih
orbitah in LEO z veliko inklinacijo, bodo prav tako zabeležili te delce v višjih
zemljepisnih širinah. TDI so proizvedeni z akumulacijo nabojev energije delcev in
strukture naprav. Kot primer spremembe napetostnega praga in zvišanja zapornih
tokov so ujete vrzeli znotraj zapornega polja v MOS tranzistorjih. Toleranca celotne
doze komercialnih naprav zelo varira, nekateri deli odpovedo že pri dozi 5krad(Si)
dozi, medtem ko drugi preživijo 100 krad(Si). Vrednost 5 krad(Si) je meja, ki smo si
jo postavili za nepreizkušene naprave. Pri izbiri elementov in naprav iščemo tiste, ki
so najbolj odporni na sevanje. Za dodatno zaščito uporabimo prevleko z materiali, ki
imajo visoko gostoto (baker, volfram, tantal) ali pa se uporabijo naprave z
odpornostjo na visoko stopnjo sevanja (angl. Rad hard device).
Od MOS tehnologije so najbolj občutljiva vezja NMOS, zaradi tega, ker
energetski delci v izolator vnašajo dodatne elektrine, ki spreminjajo prag
tranzistorjev. Zato je bolje uporabiti CMOS vezja, bipolarna vezja ali vezja iz
galijevega arzenida. Izogibamo pa se uporabi integriranih vezij z visoko
integriranimi tehnologijami.
Nekatere naprave in elemente, kot sta na primer sončne celice ter različne vrste
kamer nikakor ne moremo oklopljati oz. obdati s kovinami, saj naprave potrebujejo
svetlobo za svoje delovanje, zato si pri tem pomagamo z različnimi vrstami stekel. S
steklom, debeline od 0,5 mm do nekaj mm, prekrijemo sončne celice, ki zaščitijo
elemente pred delci z nižjimi energijami. Poleg tega je smiselno uporabiti sončne
celice, ki jih v fazi izdelave izdelajo z manj dopiranim polprevodnikom, ki imajo
višjo specifično upornost ter s tem manjši izkoristek.

9. Koristen tovor
Poleg osnovnih modulov satelita vedno računamo na to, da pri tem zasedemo

čim manj prostora in so moduli čim lažji, saj običajno želimo še v satelit še spraviti
dodatne module, ki jim pravimo koristen tovor. Koristen tovor je običajno kakšen
izmed eksperimentov, ki ga želimo prenesti v vesolje. Prostor za koristen tovor lahko
načrtovalci satelitov sami zavzamejo za svoje projekte ali pa jih ponudijo drugim, ki
niso vešči na področju satelitu imajo pa namen preizkusiti določene stvari v orbiti
okoli Zemlje. Poleg preizkušanja novih osnovnih modulov so najpogostejši projekti,
ki so bili na majhnih satelitih naslednji:
•

Nove naprave za stabilizacijo satelita,

•

mikroračunalniki večji integritet,

•

CCD ter CMOS kamere,

•

merilniki sevanja, Geigerjevi števci,

•

merilniki radijski oz. elektromagnetnih signalov,

•

merilniki svetlobe,

•

radijski svetilniki na SHF področji,

•

aktivne antene,

•

razni biološki in kemijski poizkusi (rast polimer, rast mikrobov),

•

razširjanje anten v vesolju,

•

telekomunikacijski poizkusi,

•

GPS…

Takšni in drugačni projekti so vedno pogostejši, saj se z večanjem številom
izstrelitev manjših satelitov prej najdejo možnosti za prenos poizkusov v vesolje.
Prenos poizkusov so odvisni le od prostora in mase, ki ga načrtovalci lahko ponudijo
za koristen tovor. Na drugi strani pa se lahko tudi stroški satelita zmanjšajo, če
ponudimo drugim, pri tem se stroški satelita razdelijo na manjše dele med posamezne
akterje. Pri majhni satelitih, kot je na primer KockaSat, ostane maksimalno ena
tretjina prostornine oziroma mase satelita, ki se lahko uporabi za koristen tovor. Ves
ostali prostor in maso predstavljajo osnovni moduli satelita.

53

10. Radijske komunikacije

Amaterske frekvence, brezlicenčne in S območja
AMSAT je neprofitna znanstvena in izobraževalna organizacija, ki povezuje
radioamaterske operaterje po vsem svetu. Operaterji predstavljajo aktiven interes po
gradnji, izstrelitvi in seveda tudi v medsebojni komunikaciji preko ne komercialnih
radioamaterskih satelitov. AMSAT skupine igrajo ključno vlogo v naprednejših
vesoljski znanosti, izobraževanju o vesolju in vesoljskih tehnologijah namenjenim za
komunikacije. AMSAT in IARU sta izdala dokument za pomoč perspektivnim
graditeljem satelitov in operaterjem preko satelitov, ki uporabljajo frekvenčne pasove
na amaterski satelitski službi. Amaterske skupine so določile pasovno frekvenčni
plan, da s tem minimizirajo motnje oz. interferenc medsebojnih operaterjem.
AMSAT organizacija je lahko v pomoč pri načrtovanju frekvenc za delovanja,
kontrolo in telemetrijo s čim boljšimi rezultati pri sovpadanju z ostalimi
radioamaterskimi sateliti in zemeljskimi operaterji po svetu. Uradna ITU objava ne
predpisuje samo uporabe frekvenčne razdelitve v radioamaterski satelitski službi.
Vse postaje, ki delujejo na radioamaterskih frekvenčnih pasovih morajo biti
kontrolirane s strani licensiranega radioamaterja. Za doseženo pravilo o preprostem
jeziku morajo biti tehnični opisi vseh oddajanj, kodah itd., prosto dostopne širši
javnosti. Telekomanda zaradi same varnosti vesoljskega objekta je lahko izvzeta iz
predpisov za uporabo preprostega jezika. Vse telekomunikacije razen telekomande v
radioamaterskih pasovih, morajo biti dostopne radioamaterskim operaterjem po
celem svetu.
Možne uporabe frekvence za KockaSat:
Alternativne frekvence so ekskluzivno radioamaterske frekvence v uradni
frekvenčni shemi, ki so tudi mednarodno določene. Višje frekvence so izbrane za
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povezave navzdol (angl. Downlink), ker omogočajo večjo pasovno širino za prenos
podatkov. Pri povezavah navzgor (angl. Uplink)

so frekvence v glavnem

uporabljene za telekomando, oziroma za rokovanje s satelitom, kjer so običajno
počasne podatkovne hitrosti in s tem dosti bolj s poudarkom na zanesljivosti prenosa
podatkov.
Druga možna izbira so brezlicenčna frekvenčna območja 433, 868 ter 915MHz
SRD (angl. Short range device) območje. Ena izmed poglavitnih pomanjkljivost je,
da ta območja nimajo zaščite pred precejšnjim šumom in interferencami v urbanem
okolju. Pogoste aplikacije na teh frekvenčnih odsekih so alarmi in varnostne naprave,
brezžični zvonci, brezžične komande, brezžični ključi ipd. Območja za SRD
frekvence so uporabljena večinoma na Zemlji in še to samo na prostem, kjer ni
motenj od drugih naprav. Brezlicenčna območja so lažje dostopna, dokler ne
zahtevajo posebne uradne licence. Vendar s tem, da ga lahko vsakdo uporablja,
obstaja večja možnost, da bo tu znaten šum in interference predvsem s strani
potrošniške elektronike.
V zadnjem času je zanimivo tudi tako imenovano S območje, ki zajema
frekvence od 2 do 4GHz, večina teh frekvenc ponuja dosti manj šuma in interferenc
kot SRD in ima prednost, da so zaradi kratke valovne dolžine tudi antene majhnih
dimenzij. Večina S območja je uradno določena za posamezne dejavnosti, kjer pa je
znotraj tega tudi območje, ki pokriva radioamatersko področje 2,4-2,45GHz

10.1 Načrtovanje radijske povezave

Radijska povezava
Izotropni radijski oddajnik oz. antena seva z

močjo Pt v vse smeri

enakomerno. Na določeni oddaljenosti od oddajnika d je oddajna moč porazdeljena
enakomerno na površni sfere z radiem d in površino 4π d 2 . Gostoto pretoka (angl.
flux density) S, v enoti W/m2, izotropne sevalne antene na določeni razdalji lahko
izračunamo po enačbi:

10.1 Načrtovanje radijske povezave

S=

Pt
4π d 2
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(10.1)

Antena na satelitu bo seveda usmerjena v določeno smer pri tem pa bo
izsevana moč koncentrirana v določeno smer, zaradi tega bo manjši del površine te
sfere (4π steradian) »osvetljena (angl. Illuminated). Razmerje med celotnim 4π
steradian sferičnega obsega in dejanskega polnega kota imenujemo usmerjenost
(angl. directivity), ki temelji na temu, kako je moč porazdeljena na določenem delu
območja.
Bolj pomemben parameter je ojačanje antene, ki je razmerje med gostoto
pretokom in specifično/določeno smerjo na razdalji d, kjer se za gostoto pretoka z
istega oddajnika uporablja hipotetično izotropna antena.
Pri anteni na sprejemni strani se smatra, kot efektivna površina z namenom, da
dobimo celotno količino sprejete elektromagnetne energije. Z uporabo efektivne
površine Ar je možno izračunati celotno zbrano moč Pr = SAr
Sprejemna antena ima ojačanje, kot oddajna antena, ki je pogojena glede na Ar

Ar =

λ2
Gr
4π

(10.2)

V enačbi se λ nanaša na valovno dolžino oddanega signala in Gr je ojačanje
sprejemne antene. V enačbi je teoretično dokazano, da ima oddajna in sprejemna
antena enako ojačanje pri isti anteni na isti frekvenci.
Ojačanje antene je odvisno, glede na izdelavo antene, kjer ima parabolična
antena ojačanje okrog 60dB, yagi oblika antene okrog 20dB (odvisno seveda od
števila elementov) ter dipolna antena okrog 2dB.
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Izpeljava radijske povezave
Radijska povezava je osnova za izdelavo radia linka, tako na Zemlji, kot v
vesolju. Če želimo z eno enačbo prikazati razmerje med oddano močjo in močjo na
sprejemni strani (sponkah sprejemnika) sprejemne antene izhajamo iz enačbe za
zbrano močjo Pr = SAr

Enačbe
2

2

 c 
PG
PG λ 2
 λ 
Pr = t t2 Ar = t t2
Gr = 
t t =
 Gr PG
t t
 Gr PG
4π d
4π d 4π
 4π d 
 4π df 

(10.3)

2

 c 
−1
Velikost 
 pomeni isto L p , ki jo imenujemo (angl. Path attenuation
 4π df 
or path loss) zgube poti, ki je brez dimenzije. Uporaba L p −1

in razmerja med

sprejemno in oddajno močjo lahko izrazimo kot:

Pr Gt Gr
=
Pt
Lp

(10.4)

Bolj primeren izraz za radijsko povezavo se izraža v decibelih (dB), kjer
postane matematično manj zahtevno (množenje v seštevanje ter deljenje v
odštevanje). Zaradi tega, ker ni dovoljeno uporabiti logaritma za vrednosti dimenzij,
se izbere referenčna vrednost, pogosto 1W ali 1mW.
10 log

P
Pr
− 10 log t = 10 log Gr − 10 log Lp [ dB ]
1W
1W

v dB poenostavimo enačbo v:

(10.5)
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Pr − Pt = Gt + Gr − L p [ dBW ]

(10.6)

Pr = Pt + Gt + Gr − L p [ dBW ]

tako je mogoče transformacijo/pretvorbo izgube poti izraziti v dB, kot formulo
v odvisnosti od frekvence in oddaljenosti:

L p = 32.447 + 20 log

s
f
+ 20 log
1[ km]
1[ MHz ]

(10.7)

32.447dBW (-147.552dB+180dB ) dobimo iz konstante 4π/c ter s pretvorbo v
kilometre in megahertze.

Pr = Pt + Gt + Gr − 32.447 − 20 log

s
f
− 20 log
1[ km]
1[ MHz ]

(10.8)

Poševen doseg
Poševni doseg (angl. Slant range) je linija oziroma razdalja med dvema
točkama, ki nista na istem nivoju (angl. same level) relativno glede na specifičen
podatek [35]. Čeprav je idealna krožna orbita obravnava, kot da je višina satelita
konstanta, pri tem razdalja med satelitom in zemljino točko ni konstantna. Da
poenostavimo izračun, idealni radij zemlje znaša Re=6378,136km. Za izračun višine
orbite vzamemo na primer h=800km in vstavimo v enačbo 10.9.
Maksimalna razdalja med točko na zemlji in satelitom, da je komunikacija še
možna, je mogoča v primeru, ko je satelit preko horizonta (kot=0°). Preko horizonta
komunikacija ni več mogoča. Če se satelit pomika navzgor se razdalja med točko na
zemlji in satelitom zmanjšuje, vse dokler ni v zenitu (najvišji točki). Pri uporabi
Pittagorjevega izreka lahko izračunamo razdaljo med satelitom in točko na zemlji v
danem momentu z enačbo:
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1
 2

2


r
2

s = Re  2 − cos (δ )  − sin δ  = 3293.18km
  Re





(10.9)

Tabela 10.1 - Tabela poševni doseg za različne elevacije in za različne višine krožnih orbit

Višina

Doseg [km]

doseg[km]

doseg[km]

Doseg[km]

orbite [km]

elev. 0°

elev. 5°

elev. 45°

elev. 90°

600

2830,86

2329,03

814,83

600

700

3069,10

2563,15

945,22

700

800

3293,18

2783,87

1074,36

800

Iz česar je nato mogoče izračunati izgube

na razdalji

med satelitom in

zemeljsko postajo pri določenih frekvencah.
Tabela 10.2 - Slabljenje na različnih frekvencah in različnih višinah orbite

Slabljenje 600km

0°

5°

45°

90°

Frekvenca [MHz]

[dB]

[dB]

[dB]

[dB]

145,900

144,8

143,1

134,0

131,3

436,500

154,3

152,6

143,5

140,8

1260,000

163,5

161,8

152,7

150,0

2400,000

169,1

167,4

158,3

155,6

[dB]

[dB]

[dB]

[dB]

145,900

145,5

143,9

135,3

132,6

436,500

155,0

153,4

144,8

142,2

1260,000

164,2

162,6

154,0

151,4

2400,000

169,8

168,2

159,6

157,0

[dB]

[dB]

[dB]

[dB]

145,900

146,1

144,6

136,4

133,8

436,500

155,6

154,2

145,9

143,3

1260,000

164,8

163,4

155,1

152,5

2400,000

170,4

169,0

160,7

158,1

Slabljenje 700km
Frekvenca [MHz]

Slabljenje 800km
Frekvenca [MHz]
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Termični šum
Zelo pomemben dejavnik za načrtovanje komunikacijske povezave je tudi
termični šum. Vsaka elektronska naprava proizvaja termični šum, ki omejuje kako
majhen signal še lahko zaznamo s sprejemnikom. Termični šum ni generiran samo v
elektronski napravi in elementu, saj je tudi antena usmerjena v nebo, kjer pobira
galaktičen šum, kozmično sevanje (angl. cosmic background radiation) ter šum, ki
nastaja pri prehodu radijskih valov skozi atmosfero zaradi vodne pare.
Idealen ohmski upor v termičnemu ravnotežju pri absolutni temperaturi T
proizvede moč šuma Pn, ki je podan kot:
(10.10)

Pn = kTW = N 0W

V enačbi je k Boltmannova konstanta k = 1,38062 ⋅10−23

J
, W je pasovna
K

širina frekvenčnega pasu in N 0 je šumna spektralna moč (angl. noise spectral
density), ki je podana v enoti W/Hz.
Vsi izračuni šumno število (angl. noise figure) so odvisni od univerzalne
šumne temperature T0 =290K. Šumna temperatura dvočlena (angl. dual port) je
definirana kot:

S
 
 N  IN
F=
S
 
 N OUT

(10.11)

Šumna temperatura je zato izračunana, kot šum, ki pride od upora pri
temperaturi T0, ko je vhod brezšumen, kar pripelje do naslednje enačbe:

Te = T0 ( F − 1)

(10.12)
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F = 1+

Te
T0

(10.13)

Ker je šumna temperatura za šibke upornosti slabljenje L podana z

TL = T0 ( L − 1)

(10.14)

celotna šumna temperatura sprejemnika izračunamo z:

TRX = T0 ( L − 1) + LTLNA +

L
T2 [ K ]
GLNA

(10.15)

V mnogih primerih je N0 konstantna glede na frekvenco in šum, kar pomeni le
beli šum, ki je po naravi podoben beli svetlobi, ki vsebuje enake vrednosti svetlobe v
vseh valovnih dolžinah. Šum v radijskem sprejemniku vsebuje mnogo lastnosti
različnih prispevkov. Tu je pogosto pojav vpliva interferenc v priključku antene
skupaj s šumom same antene. Šumna temperatura je skupek šumov, ki ga
označujemo, kot šumna temperatura sistema Tsys ali na kratko T. Skupna šumna moč,
ki je na vhodu sprejemnika je podana z :

Pn = Pn ,sys = kTsysW = ktW = k ( Ta + TRX ) W

(10.16)

Pri čemer je Tsys = Ta + TRX vsota šumne temperature sprejemnika in sprejemne
antene.
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Razmerje signal šum
SNR je razmerje med močjo nosilca informacije in moči neželenega šumna
(na isti pasovni širini): SNR =

Ps
, kjer je PS moč signala in Pn moč šuma. V dB izraz
Pn

preoblikujemo kot:

SNR [ dB ] = Ps [ dBW ] − Pn [ dBW ]

(10.17)

Če uporabimo enačbo radijske povezave Pr = Pt + Gt + Gr − L p ,dobimo faktor:

SNR = Pt + Gt + Gr − Lp − P

(10.18)

Vrednost SNR določa faktor razmerja signal šum, kjer lahko izvlečemo
uporabno informacijo s sprejetega radijskega signala. Enačba za izračun SNR je
lahko definirana kot: izražena energija na bitno informacijo, deljeno s spektralno
šumno močjo (angl. noise spectral density):
Eb Ps BN
=
N 0 Pn r

(10.19)

R je informacijska hitrost
BN je pasovna širina šuma
S pretvorbo enačbe v dB-domeno poenostavimo izraz Eb/N0, ki postane

Eb
B
k
T
= Pr − 10 log N − 10 log − 10 log
J
N0
1Hz
k
K

(10.20)
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V kombinaciji enačbe za radijsko povezavo in Pt+Gt, kot ekvivalentno
izotropno izsevano močjo dobimo:
Eb
B
k
T
= EIRP + Gr − Lp − 10 log N − 10 log
− 10 log
N0
dBHz
dBJ / K
dBK

(10.21)

Končno dodamo še Lp izgube poti in preračunamo z Boltzmannovo konstanto
v dB, kjer dobimo:
Eb
G
s
f
B
= EIRP + + 196.15 − 20 log
− 20 log
− 10 log
[ dB ]
N0
T
1km
MHz
Hz

(10.22)

EIRP= Pt+Gt imenujemo »ekvivaletna izotropna izsevana moč« ali kot moč, ki
jo izseva oddajnik na izhodu, če antena seva v vse smeri enako (izotropno). Prednost
uporabe EIRP je ta, da lahko uporabimo zgolj ojačanje antene in oddano izhodno
moč in dobimo zahtevano EIRP
G
T  dB 
= Gr − 10 log
T
1K  K 

(10.23)

G preko T, merljiv kakovostni faktor ali lastnost sprejemnika, ki je pomembna
karakteristika, tako za satelite, kot za zemeljsko kontrolno radijsko postajo.
G/T dovoljuje načrtovalcu radia linka, da izdela sprejemno anteno z ojačanjem
za šumno temperaturo sistema s podano G/T zahtevo.
Formula izračuna radio linka podaja idealne primere glede, obstajajo pa še
izgube, ki nastanejo pri satelitskih linkih, kjer je potrebno upoštevati tudi:
•

Izhodne izgube (angl. output losses): izgube, ki nastanejo na povezavah
med oddajnikom in anteno;

•

izgube usmerjenosti (angl. pointing losses) nastanejo, ker antena ni
pravilno postavljena;

10.1 Načrtovanje radijske povezave

•
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slabljenje atmosfere (angl. Atmospheric attenuation): plini v nižji
plasteh atmosfere absorbirajo elektromagnetne valove. Na izgube v
glavnem vplivajo količine dežja (angl. rain rate), velikosti kapljic ter
izbrana frekvenca.

Slika 10.1 - Slabljenja VF signala v atmosferi
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Slika 10.2 - Slabljenje na strani zemeljske postaje na nadmorski višini 0m z zmernim dežjem

V realnosti so te izgube v celoti okrog 2-3dB, kjer najbolj varira prav slabljenje
atmosfere.

Modulacije
Signali, ki se pošiljajo med satelitom in zemeljsko kontrolno postajo so
običajno s frekvenco od nekaj Hz do nekaj kHz (le televizijski signali so od nekaj Hz
do nekaj MHz). Osnovne frekvence (angl. baseband) signalov so neprimerne za
direktno prenašanje v obliki radijskih valov. Za prenos teh signalov uporabimo
nosilni val, nosilno frekvenco z dosti višjo frekvenco. Opremljanje nosilne frekvence
z želenim signalom imenujemo modulacija. Na sprejemni strani pa poteka obraten
proces, kjer iz nosilne frekvence z vtisnjeno informacijo izločamo le želeni signal,
kar označujemo kot demodulacija. Če predstavimo signal visoke frekvence, kot
kosinusno valovanje:

V=Vc cos(ωct+φc)=Vc cos (2πfct+φc)

(10.24)

potem se lahko osnovna frekvenca signala spreminja s časom po amplitudi
(Vc), frekvenci (fc) ali fazi (φc). Iz tega izhajajo tri značilne modulacije: AM
amplitudna modulacij, FM frekvenčna modulacija, PM fazna modulacija.
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Slika 10.3 - Vrste analognih modulacij

Digitalni signali
V telekomunikacijah se danes po večini uporabljajo digitalni signali, kjer
signal sestavlja končno število diskretnih vrednosti. Poznamo tri osnovne tipe
digitalnih modulacij ASK,FSK,PSK
ASK, je predstavljena kot on-off modulacija, binarna »1«

predstavlja

maksimalno amplitudo in logična »0« kot nična amplituda.
FSK modulacija je predstavljena, kot kontinuirana faza FFSK (angl. Fast
frequency-shift keying), kjer se frekvenca signala spreminja ob logični 1 in 0, pri tem
pa se ne spremeni faza signala.
PSK je običajno določena z π radiani in je poznana tudi kot PRK (angl. Phase
Reversal Keying) ali BPSK. Lahko je določena tudi na π/2 radiana, kar poznamo kot
QPSK. Ter multifazne ter multiamplitudne izpeljanke.
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Slika 10.4 - Digitalne modulacije

Izbira modulacije in dostopni sistemi
Razmerje signal šum SNR je eden glavnih faktorje za določitev izbire
modulacijske tehnike. Drugi faktorji, ki še vplivajo na izbiro so kompleksnosti
opreme, električen izkoristek koristnega tovora, zasedba spektra, fleksibilnosti in
prilagodljivosti. Glede na enostavnost opreme in zmogljivosti uporabe spektra bi bila
takojšnja izbira AM. Takšna izbira pa je le redko izbrana, zaradi pomanjkljivosti kot
so odpornost na šum in razmerja signal šum. WBFM (angl. wide band FM) je
sposobna zagotoviti S/N0 z dosti manjšimi močmi, kot pri AM. V primerjavi z AM
lahko oddajnik deluje v veliko bolj nelinearnem režimu stopenj. WBFM je bil v
preteklosti širše uporabljen v transkontinentalnih

televizijskih in telefonskih

prenosih MCPC (angl. multi channel per carrier) danes pa je po večini uporabljen pri
prenosu digitalnih metod.
Za zmanjšanje IM intermodulacijskih produktov se uporablja časovno
multipleksiranje TDMA (angl. Time division multiple access), kjer se nikoli dva
signala sočasno ne ojačujeta, zato pri tem ne pride do IM produktov, tudi če je sistem
zelo nelinearen.
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Radijske propagacije
Radijski valovi so sestavljeni iz električnega in magnetnega polja, ki potuje
prosto po prostoru s hitrostjo 3x108m/s. Čas oddanega signala v geostacionarno
orbito in nazaj znaša 0,24s v nižjih orbitah še dosti manj. V večini primerov lahko ta

čas zanemarimo, razne v paketno-preklopnih sistemih (kjer različni segmenti
sporočil lahko zavzamejo različne poti).

Propagacije v zemeljski atmosferi
Kadar visokofrekvenčni signal prečka zemeljsko atmosfero se srečamo z
dvema fenomenoma. Atmosferska efekta lahko delimo na dva pomembnejša dela,
enega v ionosferi in drugega v troposferi. Efekti v ionosferi so zelo pomembni na
nizkih in srednjih frekvencah, v glavnem njihova magnituda variira z 1/f2 na
mikrovalovih pa so efekti zanemarljivi. V troposferi se srečamo s tremi vplivi uklon
EM sevanja, slabljenje in scintilacija

Popravljanje in nadzor napak pri prenašanju podatkov
Če

želimo

povečati

zanesljivosti

prenosa

informacij

pri

radijskih

komunikacijah, je skoraj da neizogibna izbira popravljanja in detekcija napak EDAC
(angl. Error detection and correction). Kadar pride do napake pri prenosu, jo moramo
na sprejemni strani zaznati in če je možno tudi popraviti. Poznamo dva osnovna
načina za nadzor napak:
•

Vnaprejšnji nadzor napak FEC (angl. Forward Error Correction),

•

vzratni nadzor napak BEC (angl. Backward Error Correction).

Vnaprejšnji nadzor napak
FEC način omogoča poleg odkrivanja napak na sprejemni strani tudi
določanje in popravljanje napak z dodajanjem preverjalnih informacij izvornemu
signalu. Število znakov, ki so potrebni za zanesljiv nadzor napak (vnaprejšnji),
hitro narašča z naraščanjem števila znakov sporočila. Način odkrivanja napak je
odvisen od deleža napačno sprejetih znakov ter od vrste napak, ki se pojavljajo.
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FEC metode delimo na:
a.)Blokovne
•

Golay kodiranje

•

Hammingovo kodiranje

•

Reed-Solomon (RS) kodiranje,

•

Bose-Chaudhuri-Hocquenghem (BCH) kodiranje

•

LDPC kode (angl. Low density Parity Check)

b.) konvolucijske kode
•

Viterbi kodiranje

c.) kombinacije blokovnih in kontinuiranih kod
•

Turbo kod

Vzratni nadzor napak
Pri vzratnem nadzoru napak BEC je podatkovni informaciji dodana
redundantna informacija, ki na sprejemni strani omogoča odkritje napake v
poslani informaciji. Ker sprejemna stran ugotovi le, da gre za napake, ne more pa
določiti, kje se napaka nahaja, pošlje ali čaka ponovno poslano informacijo, ki ne
vsebuje napake. BEC način je najbolj primeren tam, kjer je zahtevana optimalna
hitrost prenosa, število pojavljajočih se napak pa je majhno. Glede na FEC
algoritme je od odkritja napake, do odprave le te potrebno dosti več časa. Zato je
smiselna kombinacija FEC in BEC algoritmov.
BEC algoritmi:
•

paritetni biti,

•

preverjanje ciklične redundance – CRC ( angl. Cyclic Redundancy
Check)

•

preverjanje longitudinalne redundance LRC (angl. Longitudinal
Redundancy Check)

Paritetni biti so eden izmed najenostavnejših načinov za odkrivanje napak
pri prenosu podatkovnih signalov. Ločimo lihi in sodi paritetni bit, kjer je lihi
paritetni bit vrednost 1, kadar je število enic v bitnem zaporedju sodo število. Pri
tem postane celotno število enic v bitnem zaporedju liho število. Sodi paritetni bit
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ima vrednost 1, kadar je število enic v bitnem zaporedju liho število. Soda
pariteta je tudi ena izmed posebnih primerov CRC.
Preverjanje ciklične redundance se uporablja pri zaporedno pokvarjenih
znakih ter temelji na polinomskem ali cikličnem kodiranju. Glede na vsebino
oddane okvirja se izračunajo nadzorna števila, BEC pa jih doda na konec
podatkovnega okvirja. Sprejemna stran izvede podoben izračun in tam ugotavlja
morebitno napake. Pri LRC se generira paritetni bit glede na zaporedje znakov na
longitudinalni poti.

AFSK modulacija
Pri modulaciji AFSK se digitalni signal odraža, kot sprememba frekvence
nosilnega signala, pri katerem se spreminja frekvenca nosilnega signala v odvisnosti
od logičnega stanja [22]. Pri tem je dogovorjena frekvenca za logično ničlo in druga
frekvenca za logično enico. Modulacijo je možno precej enostavno realizirati, prav
tako pa se že dobijo integrirana vezja, ki opravljajo zahtevano nalogo.
Fizični sloj
1200 baudov paket radio uporablja Bell202 AFSK, ki je avdio frekvenčna
preklopna modulacija. AFSK pomeni, da je signal moduliran z dvema avdio tonoma,
ki je različen od običajne FSK modulacije, pri tem se radiofrekvenčni nosilec
spreminja po frekvenci. Uporaba FSK v glavnem potrebuje enosmerno napetostni
sklop z diskriminatorjem oddajnika. AFSK pa ima to prednost, da lahko uporablja
običajni avdio kanal, ki omogoča uporabo radijske postaje, tako kot pri govoru preko
radijske postaje.
Avdio tona
Bell 202 uporablja dva tona 1200Hz in 2200Hz. S tem, da paket uporablja
kodiranje NRZI (angl. non-return to zero inverted), ki pomeni, da je ničla zakodirana
kot sprememba tona ter 1, kjer se ton ne spremeni.
Protokol AX.25
AX.25 protokol je pogosto uporabljen v radioamaterskih radijskih omrežji, kjer
se uporablja v različnih podatkovnih hitrostih. Njegova zasnova temelji na protokolu
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HDLC (angl. high level data link control), ki je po definiciji OSI modela protokol
povezovalne plasti in vsebuje tako fizično, kot povezovalno plast modela. Primarna
naloga je prenos podatkov- paketov med vozlišči, pri čemer zaznava napake prenosa,
kot je to na primer rešeno pri ethernetu.
Prenos podatkov v povezovalni plasti se izvaja v blokih podatkov - okvirjev,
kjer ločimo 3 osnovne tipe okvirjev:
•

Informacijski okvir (I),

•

nadzorni okvir(S),

•

neštevilčeni okvir(U).
Tabela 10.3 - Zgradba U in S okvirja

Okvirja S in U
Naslov

Zastavica
8

prejemnika

Pošiljatelja

digipiterja

56

56

0,56,112

Kontrola

Podatki

FCS

Zastavica

8,16

Nx8

16

8

Tabela 10.4 - Zgradba I okvirja

Okvir I
Naslov

Zastavica
8

Kontrola

prejemnika

Pošiljatelja

Digipiterja

56

56

0,56,112

podatki

FCS

Zastavica

Nx8

16

8

PID
8,16

8

Zgradba AX.25 okvirja
Zastavica označuje začetek in konec okvirja, ki je označena kot
logičnih enic in ničle 7E hex ter 11111110 binarno
•

Naslov: določa pošiljatelja in prejemnika ter prehod digipiterjev

•

Kontrola: vsebuje tip okvirja in druge parametre povezave

•

PID oznaka protokola

•

Podatki

•

FCS:CRC s katero se preverja pravilnost prejetega okvirja

Naslov okvirja je razdeljeno še na tri podskupine:
•

Klicni znak prejemnika,

•

klicni znak pošiljatelja,

•

opcijsko klicni znaki digipiterjev.

sedem
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Klicna znaka prejemnika in pošiljatelja morata biti vsebovana, zato je
namenjeno 14 bajtov, ker pa sta lahko še dva klicna znaka v digipiterju je
rezerviranih največ 28 bajtov. Vsi klicni znaki so zapisani z 7-bitno ASCII kodo
premaknjeno za en bit v levo smer. 7-bitna ASCII znake zapišemo na mesta od 7 do
1 posameznega bajta, zadnje mesto pa določa konec naslova. Če konec naslova
ugotovimo po sprejetih 14 bitih, potem okvir vsebuje samo naslov prejemnika in
pošiljatelja, če pa jih sprejmemo 21 do 28, so vsebovani še digipiterji, preko katerih
se pošlje okvir. Konec naslova se vedno označi z zadnjim bitom posameznega bajta:

Če je ena, je konec naslova, sicer se naslov nadaljuje. Dolžina kontrolnega
polja je pri okvirjih tipa U 8-bitna. Pri I in S je možno dolžino kontrolnega polja
določiti z vzpostavitvijo povezave z UID okvirjem, drugače se lahko prevzame
priporočena dolžina 8bitov. Okvir z dolžino ni omejen, saj nam konec in začetek
določata zastavici. Priporočena je le dolžina podatkovnega polja, ki naj bi bila 256
bajtov, kar pa je odvisno od namena uporabe in količine podatkov, ki jih želimo
prenašati. Prenos okvirjev se vrši po vrsti bajtov od najmanj pomembnega do najbolj
pomembnega. V prenosu pa se med pošiljanjem ne sme pojaviti ista oblika podatkov
ko sta zastavici. Zaradi tega med pošiljanjem po vsaki sekvenci petih enk vstavimo
ničlo.

Ta postopek se imenuje vrivanje bitov ali bitno polnjenje, prav tako na

sprejemni strani od sekvence petih enk odstranimo ničlo, ki sledi tej sekvenci. Če
med petimi zaporednimi enkam sledi še šesta enka, potem je skoraj zagotovo prišlo
do napake razen v izjemnih primerih. Če pride pri prenosu do napake, okvir
zavržemo, napake se ugotovijo, ko se pri vrednosti FCS razlikuje od izračunane
vrednosti, sprejmemo neveljaven okvir:
•

Krajši kot 136 bitov (z začetno in končno zastavico),

•

nimajo začetne in/ali končne zastavice,

•

niso poravnani, kar pomeni, da skupna dolžina okvirja ni celoštevilsko
deljiva z 8.

AX.25 format ima tudi preverjanje napak, ki uporablja dva bajta kontrolne
vsote na koncu vsakega okvirja. Pri tem se uporablja polinom za preverjanje CCITTCRC (angl. Cyclic redndancy check) 0x8408 [36]. APRS se je rodil v ZDA v sredini
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osemdesetih let prejšnjega stoletja, ko je njegov avtor Bob Bruninga, WB4APR,
razvil sistem za realno časovno izmenjavo informacij in koordinacijo enot s pomočjo
radijskih oddajnikov [37]. Iz tega izhajajo tudi drugi pomembnejši sistemi v
profesionalnih vojaških in civilnih službah. Kratica je na začetku označevala kot
angleško Automatic Position Reporting System. APRS sistem je združeval paketradio s satelitsko navigacijo GPS (angl. Global Positioning System) in je omogočal
radioamaterjem, da so lahko avtomatsko izrisovali svojo geografsko lokacijo na
zemljevidu, ki je bil naložen na osebnih računalnikih. Sistem se je vseskozi
dopolnjeval in s tem se je razvil v smeri, ki niso bile vezane samo na sporočanje
geografskih koordinat. APRS protokol do sedaj podpira radiogoniometriranje (angl.
Direction Finding), sporočanje meteoroloških podatkov, telemetrijo, prenos sporočil
med postajami in podobno. Iz tega razloga je bi APRS kratica preimenovana v
Automatic Packet Reporting System. Zaradi različne možnosti uporabe, se je APRS
začel uporabljati tudi na radioamaterskih in KockaSat satelitih, kot so ISS
(Mednarodna vesoljska postaja), PCSAT-1, PCSAT-2, AO-51, HO-68, ipd.
Uporaba APRS protokola je neodvisna od frekvenčnega področja, hitrosti
prenosa. Najpogosteje pa ga je zaslediti na radioamaterskih frekvencah 144MHz s
hitrostjo prenosa podatkov 1200bps in modulacijo AFSK. APRS ni enak navadnemu
prenosu paket radiu, saj se loči po naslednjih lastnostih:
•

uporablja samo AX.25 UI-okvirje datagramski način za prenos podatkov in
pri tem ne vzpostavlja sej,

•

prenos podatkov uporablja protokol eden k večim, podobno kot krožni pozivi,

•

uporablja generično digipitipiranje s pomočjo dogovorjenih aliasov, ki
omogočijo razširjanje paketov med APRS digiji brez vnaprejšnjega
poznavanja topologije omrežja,

•

podpira inteligentno digipitipiranje z zamenjavo pozivnih znakov, ki
zmanjšujejo poplavljanje omrežja z neželenimi ponavljanji paketov,

•

omogoča uporabo podatkov v realnem času za izrisovanje lokacij in
vremenskih razmer na zemljevidih.
Običajni paket-radio se uporablja za prenos večjih količin podatkov med

dvema nepremičnima postajama, neposredno ali preko vnaprej poznanih digipiterjev.
Zato je z njim razmeroma težko realizirati omrežje, ki prenaša podatke, ki imajo
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kratko življenjsko dobo in ki ga sestavljajo tudi premične radijske postaje. APRS
dopolni običajen paket-radio v zmogljiv sistem za prenos podatkov v realnem času in
njihov prostorski prikaz na raznih sistemih za sledenje in pobiranje telemetrijskih
podatkov.
APRS omogoča enostaven sistem za majhne satelite, pri čemer lahko pošiljamo
telemetrijske podatke, odgovore na telekomando ter lokacijo satelite, če imamo
vgrajen GPS sprejemnik. Pri tem potrebujemo opremo enako, kot je za paket radia,
radijsko postajo, AFSK

AX.25 modem ter mikrokrmilnik, ki pošilja ustrezne

podatke k AFSK modemu. Pri tem pa je program dosti bolj enostaven od paket radia,
ker ne potrebuje potrditve sprejema okvirja. Uporaba protokola AX.25 za prenos po
APRS omrežju se uporablja okrnjen nabor funkcionalnosti AX.25 protokola.
Določene funkcionalnosti protokola so močno poenostavljene, zato se pri APRS-ju
uporablja poseben tip okvirja U, ki je neoštevilčen informacijski okvir UI. Prenos
podatkov se vrši brez potrditve sprejema, iz česar sledi, da gre za prenos podatkov v
omrežju APRS v brez povezovalnem načinu, saj poslani okvirji ne zahtevajo
potrditve sprejema.
Tabela 10.5 - UI okvir

Polje podatkov UI okvirja
Tip

Podatki

Razširitev

Komentar

8

Nx8

56

Mx8

Razlaga UI-okvirja v tabeli 10.5:
Tip: določa tip sporočila,
podatki: podatki APRS,
Razširitev: dodatne informacije
komentar: komentar sporočil ter dodatni teksti

AX.25 okvir za uporabo v APRS se od splošnega UI okvirja loči v tem, da:
•

omogoča večje število digipiterjev v naslovu do 8,

•

dovoljuje največ 256 bajtov podatkov.
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Naslov pošiljatelja vsebuje njegov klicni znak 6 znakov in SSID 1 bajt, ki je
običajno 0. Če je vrednost SSID drugačna se v APRS-u odraža, kot posebna oznaka
oz. ikona, ki predstavlja tip pošiljatelja avto, avtobus, ladja ipd. Promet v APRS-ju v
primarno namenjen vsem, ki poslušajo frekvenco, polje za vpis naslovnika nima
posebnega pomena, saj namreč ne potrebujemo zapisovati naslov prejemnika, ampak
enega od 6 generičnih tipov prejemnika.
Podatki UI okvirja vsebujejo naslednje:
Tip, ki določa vrsto sporočila in obliko nadaljnjih podatkovnih polj. Sledijo
podatki o APRS ter odvisno od razširitve, se v polju razširitve nahajajo dodatne
informacije. V polju komentarja pa se vpisujejo komentarji sporočil.
Ločimo naslednje tipe informacij, ki se pošiljajo v APRS omrežju:
•

pozicija, pošilja se točen čas, pozicija (lokator ali GPS podatki) smer gibanja
in hitrost gibanja,

•

trigonometrijski podatki,

•

objekti, pošiljajo se podatki o objektih in lastnosti le teh,

•

meteorološki podatki,

•

telemetrija,

•

sporočila, okrožnice ali najave,

•

zahteve, pošiljajo se določeni tipi zahtevkov z naslovom postaje

•

Odzivi, odgovori na zahteve, ki vsebujejo sporočila, stanja postaj,
meteorološki podatki

•

Sporočila o stanju postaje,

•

Razno, drugi podatki ki niso del specifikacij APRS-a.
Za uporabo UI okvirjev na satelitih pridejo v poštev telemetrija, pozicija ,

zahteve in sporočila o stanju postaje. APRS (angl. Automatic packet reporting
system)

je poseben način pošiljanja digitalnih

podatkov, ki je primarno

namenjen obveščanju in izmenjavi podatkov v realnem času. Uporablja se v
radioamaterskih omrežji, ki lahko deluje zgolj lokalno, razširiti pa se ga tudi
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globalno, če mu dodamo prehode med lokalnimi omrežji, prehode iz lokalnih
omrežij v internet ter opcijsko še prehod preko satelitov.

Antena
Anteni za telekomando in telemetrijo sta običajno ločeni dve anteni, saj imamo
običajno ločen sprejemnik in ločen oddajnik iz tega izhaja tudi ločena antena. Tako
telekomanda, kot telemetrija imata vedno neusmerjen snop sevanja, v primerjavi z
ostalimi možnimi antenami. Neusmerjeni anteni sta prav zaradi tega, ker jih
potrebujemo tudi kadar se satelitom dogaja kaj nepredvidljivega in so antene v
neugodni legi glede na zemeljsko kontrolno postajo. Neusmerjene antene vplivajo
tudi na to, da sta telemetrija in telekomanda omejeni na počasnejši hitrosti prenosa
podatkov. Najpogostejše antene na satelitu so monopol in dipol, na zemlji pa so iz
teh dveh anten izpeljanke oz. nastopajo, kot osnovni deli antene, kot so to pri yagi
anteni in podobnih.
Osnovna zgradba dipola predstavljata dve žici, ki sta na satelitu postavljeni
običajno v z ravnini, v smer z+ in z-. Skupna dolžina dveh žic, ki predstavljata dipol
je približno polovica valovne dolžine oziroma l=λ/2.
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l= /2

l=k /2

I=cos( z )

Slika 10.5 - Dolžina dipola in razporeditev toka

Tok I(t,z=0)=I0cos(ωt), ki napaja v centru dipola teh dveh žic.
Tok I(t,z) je enak nič na koncih žic z dimenzijami z=±l. Porazdelitev toka
opišemo v poljubni točki z enačbo v točki z:
I(t,z)=I0cos(πz/l)cos(ωt)
Pri tem je cos(πz/l) velikost toka v dani točki z vzdolž žice. Polovični dipol je
ena izmed najbolj enostavnejših in pogostih anten. Dipol je sam po sebi balansirana
antena, saj je bilateralno oz. dvostransko simetrična antena, ter je vsestransko
usmerjena antena (angl. Omni directional). Anteno dipol lahko postavimo
horizontalno, vertikalno ali celo poševno. Polarizacija elektromagnetnega polja, ki ga
izseva oddajna anten dipol se sklada z orientacijo elementa. Za sprejem
visokofrekvenčnega signala je antena najbolj občutljiva na elektromagnetno polje v
smeri, katere je polarizacija vzporedna z orientacijo elementa. Visoko frekvenčni tok
v dipolu je maksimalen v centru dipola oziroma v točki, kjer ga napajamo z=0 in tok
je minimalen na koncih žic dipola. Glavna prednost polovičnega dipola oz. polovica
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valovne dolžine je v tem, da ga je možno izdelati tako, da resonira in pri tem
impedanca ne predstavlja na vhodu nobene reaktance (jalove upornosti).
Pasovna širina antene je definirana, kot območje frekvenc znotraj katerih
lastnosti antene z določenimi karakteristikami ustrezajo zahtevanim predpisom. V
radioamaterski praksi je pogosto pasovna širina antene opisana med drugim tudi z
valovitostjo ali z razmerjem stojnega vala na vodu VSWR (angl. Voltage Standing
Wave Ratio). Pri meritvah z VSWR želimo, da je ta parameter na želeni pasovni
širini manjši, kot 2,0. SWR se lahko giblje med 1 in neskončno, pri čemer je vrednost
1 popolnoma prilagojeno breme in neskončno popolnoma neprilagojeno breme.
Antena običajno ni namenjena zgolj za eno frekvenco, ampak jo želimo uporabiti za
več frekvenc. Seveda se pri tem te frekvence uporabljajo v določenem obsegu. Da
antena ustreza za celoten obseg mora resonirati na sredini tega območja oz. obsega.
Pri dipolu je poznano, da bolj kot je tanka žica dipola, ožji je frekvenčni obseg dipola
antene ter obratno.

Slika 10.6 - Prikaz povezve med debelino materiala in pasovne širine dipola

Impedančna prilagoditev
Teorija radijskih komunikacij pravi, da mora biti impedanca antene ZL
prilagojena k prenosni liniji (angl. transmission line) Z0. Saj se v primeru, da je
sistem impedančno prilagojen prenese maksimalna moč med izvorom in bremenom.
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Prav tako je pri tem najboljše razmerje signal-šum in manjše amplitudne in fazne
napake. Prilagoditev lahko opišemo z odbojnostjo ali refleksijskim koeficientom
(angl. Reflection coefficient).

Γ (f ) =

Z L ( f ) − Z0

(10.25)

Z L ( f ) + Z0

in VSWR
VSWR ( f ) =

1+ Γ (f )

(10.26)

1− Γ (f )

Refleksijski koeficient se giblje med vrednosti -1 za nizka bremena ter +1 za
odprte sponke bremena (visoke vrednosti bremena) in je 0, kadar je breme
impedančno prilagojeno.
Kot smo že navedli je z meritvijo vrednosti VSWR možno meriti impedančne
prilagojenosti med prenosno linijo in bremenom. Pri tem večji, kot je VSWR, večja
je neprilagojenost. Za dobro prilagojenost VSWR je meja pod 2,0 za dano frekvenco.
Kadar je VSWR enak 2,0 pomeni, da je absorpcija moči na bremenu enaka 90%
celotne moči.
Prilagojenost ali velikost odbojnosti (angl. return loss) S11, je prav tako ena
izmed glavnih parametrov pri merjenju anten. Velikost odbojnosti je v osnovi
podobna refleksijskemu koeficientu. V primeru, ko je 50% absorbirane moči na
strani antene in se 50% moči vrača nazaj, označimo to kot velikost odbojnosti za 3dB. Dobre antene imajo vrednosti okoli -10dB, kjer se 90% absorbira na anteni in
10% vrača nazaj.
Tabela 10.6 - Običajne antene na satelitih

1
2
3
4
5

Monopol
Dipol
Vijačnica
Parabolični
reflector
Zaplata

ojač.
ojač.
ojač.

2,15
2,15
4,0

ojač.
ojač.

7,1
6,0

dBiL
dBiL
dBiC
dBi (L,C)
dBi (L,C)
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Mehanska zgradba satelita
Za osnovno strukturo satelita smo iz aluminija zgradili kocko z robovi
100x100x100 mm, pri tem smo izdelali osnovne tirnice in prečke, ki jih določa
KockaSat standard. Na prečke in tirnice smo dodali aluminijaste plošče debeline 1,5
mm, ki se tesno prilegajo na ogrodje, tako smo z aluminijem pokrili celotno površino
kocke.

Slika 11.1 - Osnovna plošča strukture KockaSat-a

Aluminijaste tirnice so v smeri z-ravnine podaljšane za 7 mm, kar določa
predpisi standarda KockaSat-a, nazoren prikaz prikazuje naslednja slika.
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Slika 11.2 - Stranski pogled strukture

Slika 11.3 - Struktura osnovne kocke iz aluminija

Aluminijasta kocka služi za čvrsto oporo kocke oziroma stabilno strukturo, ki
hkrati služi za termično ravnovesje in preprečevanja vdora energetskih delcev na
polprevodniške gradnike v notranjosti kocke.
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Mikroračunalnik
Plošča mikrokrmilnika je ena izmed glavnih plošč KockaSat-a, ki predstavlja
»možgane« satelita. Njegove glavne naloge so upravljanje s telekomando s strani
zemeljske kontrolne postaje, naloge branja in shranjevanje vrednosti senzorjev in jih
pošiljati podatke k zemeljski kontrolni postaji.

Če satelit nima posebne aktivnega nadzora in stabilizacije položaja v vesolju,
potem ne potrebujemo zahtevnega mikrokrmilnika, saj nimamo zahtevnega
krmilnega sistema. So zgolj le sekvence sprejemanja in procesiranje komand s strani
kontrolne postaje, branje in shranjevanje podatkov in pošiljanje zahtevanih podatkov
preko telemetrije nazaj na zemljo. Glavni kriteriji za izbiro mikrokrmilnika so
podobne kot na drugih ploščah, kjer gledamo na porabo električne energije, masa
ploščice in tolerance na vplive s strani okolja kjer bo delovala, kot na primer
temperatura in sevanje.
Mikrokrmilniška plošča vsebuje mikrokrmilnik PIC16F877, ohranljivimi
RAM-i (non-volatile), modem FX-614 in uro realnega časa PCF8583. Vse
komponente deluje na 5V napajalne napetosti. PIC16F877 je zmogljiv mikrokrmilnik
proizveden v podjetju Microchip. Mikrokrmilnik je že bil par krat uporabljen v
majhnih satelitih, saj je njegova prednost v tem, da ima 8k besed prostora za
programski del ter da sta programski in podatkovni del zbrisljiva in preprogramljiva.
Pri uporabi ne zahteva dragega razvojnega okolja nekje do 120€.
Pošiljanje podatkov k kontrolni zemeljski postaji se vrši preko vgrajenega
UARTA znotraj PIC16F877. Serijski logični podatki so pretvorjeni v obliko AFSK
avdio signalov s pomočjo FX614 modema.

Zaradi okrnjenega števila vhodno

izhodnih priključkov se izkorišča I2C vodilo preko katerega so povezani dodatni
analogno-digitalni pretvornik ADC, RAM ter RTC. Pri tem potrebuje le 2 priključka.
ADC odčitavajo temperature, tokove in druge fizikalne veličine. Mikrokrmilnik
omogoča tudi reset s strani DTMF dekoderja in reseta s strani prekinitev RTC

časovnika. Prav tako mora biti povezana zaznava pri izpadu napetosti, ki resetira
mikrokrmilnik v primeru, ko je napetost pod 4,5V ali ko mikrokrmilnik prekorači
dovoljen tok (ob momentih ko pride do vdora energijskega delca na polprevodnik).
DTMF reset se izkorišča, kadar mikrokrmilnik ne deluje pravilno in lahko daljinsko
resetiramo. RTC reset se običajno nastavi na interval enega tedna, da resetira
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mikrokrmilnik v primeru, da ne bi pravilno deloval in prav tako če odpove
komunikacija in ga ne bi uspeli resetirati preko DTMF ukaza.

Pomnilnik
Mikrokrmilnik PIC16F877 vsebuje 8k inštrukcijskih besed (14 bitnih)
programskega pomnilnika, 368 bajtov RAM-a in 256 bajtov EEPROM. RAM je
običajno rezerviran za uporabo operacijskega sistema OS. Ker 256 bajtov EEPROMa pomnika ni zadosti za shranjevanje podatkov senzorjev, se doda zunanji FRAM za
hranjenje podatkov. FRAM je nov tip hranljivega pomnilnika, ki uporablja
feroelektričen efekt za bitno shranjevanje. Podatki FRAM celice se lahko obdržijo
brez napajalne napetosti. Kjer je bistvena prednost pred običajnimi EEPROM-i, ki
potrebujejo zunanjo črpalko nabojev za pisanje, kar pa je neželeno za uporabo v
vesolju. Do FRAM-a se dostopa preko I2C vodila.

Ura realnega časa
Ura realnega časa RTC (angl. real time clock) na plošči ima svoj lastni
oscilator z baterijo 32kHz in teče neodvisno od mikrokrmilnika. Ura realnega časa
skrbi za časovno odločanje opravil satelitskih sistemov in za časovno intervalno
odčitavanje analogno digitalnih pretvornikov, ki berejo senzorje in jih shranjujejo v
pomnilnik. RTC mora podpirati tudi nastavljanje časa daljinsko, kot je na primer s
pomočjo AFSK modema ali DTMF ukazov s strani zemeljske kontrolne postaje.
RTC vsake toliko časa resetira mikrokrmilnik, da preprečimo morebitne skrite
napake delovanja programa ali faktorjev vpliva okolja.

AFSK modem
Mikrokrmilnik je radijsko povezan s kontrolno zemeljsko postajo preko
modema in radijske postaje. Blok diagram prikazuje podatkovno povezavo med
satelitom in zemeljsko kontrolno postajo. Moduliranje je izvedeno s pomočjo
serijskega bitnega prenosa od mikrokrmilnika preko modema. AFSK signal je
predstavljen z logično enico in ničlo v obliki dveh različnih frekvenc sinusnega
signala. Prenos je 1200bps AFSK, ki ga generiramo s pomočjo integriranega vezja
FX614, ki modulira vhodni pravokotni signal na 1200bps z AFSK analognim
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2200Hz ter logično ničlo 1200Hz sinusni signal z

amplitudo 2 Vpp, ki ga pošilja k radijski postaji. Modem je polovični dupleks kar
pomeni, da ni sposoben hkrati modulirati in demodulirati signale. Omogočiti
moramo, da je modem in radijska postaja sočasno v sprejemnem načinu.

AFSK telemetrija
Na AD pretvornike mikroračunalniške plošče so priklopljeni merilnike temperature
podjetja National instruments LM335, ki so sposobni zaznavati temperature od -40
do 100°C ter merilniki toka podjetja Maxim MAX4073. Senzorji LM335, da jo na
izhodu napetost, ki se odraža kot stopinje Kelvinov, kot na primer pri 0°C je v
Kelvinih to enako 273°K napetost na izhodu senzorja je enaka 2,73V. Pri vsaki °K se
izhodna napetost spremeni za 10mV. To napetost vodimo v AD pretvornik
mikrokrmilnika in jo pretvorimo v stopinje Celzija.
Merilniki toka merijo tok, ki ga dajejo sončne celice, tok polnjenja baterije ter
tok praznjenja baterije. Merilniki toka imajo integrirane tokovna zrcala, kjer na
napetostnem izhodu dajejo podatke o velikosti toka, ki teče skozi nizkoohmski upor.
Izhod merilnika toka vodimo direktno na AD pretvornik, kjer preračunamo izhodno
napetost v tok. Zbrane podatke na AD pretvornikih nato zapakiramo v telemetrijo in
podatke nato pošiljamo k zemeljski kontrolni postaji.
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Slika 11.4 - Mikroračunalnik z AFSK modemom

Prototip napajalnega modula
Napajalni modul je sestavljen iz baterije in sončnih celic, preostali del pa je
sestavljen iz komparatorja, ki ga zagotavlja maksimalno izkoriščenje energije
sončnih celic MPPT (angl. Maximum point power tracking) ter regulatorja polnjenje
baterije, 3,3 voltnega regulatorja in osmih merilnih točk za telemetrijo [52].
Komparatorja ter regulator bazirata na vezjih od podjetja Maxim. C3 akumulira
naboj s sončnih celic, ko je napetost na Ina+ pri vezju MAX982 napetostnega
primerjalnika enaka predizbrani vrednosti (3,44 V z R12 in R16) potem MAX856
DC-DC pretvornik aktivira 5V vse dokler napetost na sončnih celicah ne pade pod
3,44V z manjšo histerezo. Na strani regulatorja odčitavamo napetosti baterije, ki se
meri na sponki Inb+. Ko baterija prekorači vrednost praga (4,4V določeno z R17 in
R13), se MAX856 nastavi na izhodno napetost 3,3V, kar preprečuje polnjenje
baterije, izkoristek pretvornika je okoli 82%.
Baterija je zaščitena pred prekomernim polnjenjem z regulatorjem in s
prekomernim tokom polnjenja, ki uporablja samoresetljivo stikalo. Onemogoči se

Prototip napajalnega modula

89

med časom, ko se čaka na izstrelitev v P-POD, z uporabo RBF pred izstrelitveno
stikala. Baterija je nato priklopljena na napetostni regulator MAX604, ki ima
izkoristek okoli 92%, ko preklaplja navzdol iz 3,6V na 3,3V. Merilne točke toka in
napetosti so izvedene z MAX4072 dvosmernim merilnikom toka in napetostnega
delilnika, ki meri napetost sončnih celic, baterije in celotnega sistema 3,3V.
Analogni odčitki so merjeni z ADC vhodi mikrokrmilnika. Dodatno je lahko
izbran še analogni multiplekser, ki omogoča boljšo izrabo ADC, saj jih običajno
nimamo na pretek [19],[20] .

Slika 11.5 - DC-DC pretvornik s polnilcem baterije

Slika 11.6 - Sončne celice
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Stabilizacija satelita
Stabilizacija lege satelita v orbiti izvedemo s pomočjo permanentnega magneta
in histereznih materialov v drugih dveh oseh satelita, takšen sistem je že bil
uporabljen v predhodnih satelitih, sestavljen je iz močnega permanentnega magneta
in histereznega materiala v eni ali dveh ravninskih legah (oseh), da zavira rotacijo
satelita. Podoben sistem so med prvimi uporabili pri KockaSat-u XI-IV na univerzi v
Tokiu [49]. Satelit s takšno opremo ima le enojno rotacijo: rotiranje okoli osi v kateri
se nahaja permanentni magnet. Rotiranje ob x in y osi se porazgubi oziroma je ni. Na
ta način ima satelit delno oz. parcialno fiksno držo. Rotiranje okoli osi v kateri se
nahaja magnet dušimo z uporabo histereznih materialov v drugih dveh oseh, za vse
to potrebujemo sistem z enim močnim permanentnim magnetom in dvema
histereznim materialoma v drugih dveh ravninah. Možno je tudi, da bi uporabili
histerezne materiale v vseh treh ravninah, kar do sedaj še ni bilo preizkušeno v
vesolju. Takšen sistem omogoča zaustavitev vsake začetne rotacije zaradi ločitve od
nosilnega ohišja ter rotacije med delovanje.

Slika 11.7 - Pasivni magnet v »z« osi ter histerezna materiala v x in y osi
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Slika 11.8 - Usmerjenost zemeljskih magnetnih silnic

Pasivna termična kontrola satelita
Za prototip je uporabljena zgolj pasivna kontrola, to je večplastna prevleka iz
kaptona, Mylar prevleke, aluminija ter sintetične prevleke. Vseh plasti je običajno
približno 10 lahko pa se izkaže, da jih potrebujemo tudi do 35. V primeru, da bodo
meritve pokazale, da pasivna kontrola ne bo dovolj, se bomo zatekli še k aktivni
kontroli satelita, kjer bomo uporabili grelce, radiatorje, hladilnike, grelne cevi (angl.
heat pipe), ipd.

Slika 11.9 - Pasivna termična kontrola satelita s posameznimi prevlekami
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Testi okolja
Prototip je potrebno tudi preizkusiti s posamezni testi, kot je test komunikacij
na daljše razdalje, termično vakumski test, test odpornosti na vibracije ter test ločitve
od nosilne rakete. Eden izmed pogostih testov komunikacije je da se komunikacijski
del satelita skupaj z merilnikom nadmorske višine pritrdi na meteorološki balon
napolnjen s helijem, ki leti preko 10 km nad tlemi. Pri tem se preizkusijo posamezni
komunikacijskim moduli, kot je sprejem in oddaja telemetrije, telekomanda in
sprejem odziva na telekomando.
Za termično vakumski test na popolno delujočem satelitom, ki opremljen
dodatnimi merilnimi senzorji temperature na ohišju in notranjosti satelita namestimo
v posebno komoro, kjer se ustvari vakuum pri tem pa spreminjamo temperaturo in
beležimo podatke s senzorjev. Z vibracijskimi testi potrdimo, da bo satelit vzdržal
vibracije v fazi izstrelitve. Satelit se namesti na posebno napravo, ki vibrira z
določeno frekvenco in močjo vibracij. Običajno se opravijo trije različni testi
vibracij, kot so vibracije z najpogostejšimi frekvencami, sinusne vibracije ter na
koncu še test z naključnimi frekvencami vibracij.

Zaščitno vezje pred sevanjem
Za nevtralizacijo latch-up efektov moramo ob pojavu povečanega toka v
integrirano vezje le-to ugasniti in ponovno zagnati. Zaznavanje latch-up efektov
lahko izvedemo s posebnim vezjem za meritev toka v vezje. Običajno se meri tok
vsakega modula ali gradnika zase [43]. Podjetje Maxim ponuja integrirano vezje
MAX890L, ki je tokovni omejevalnik in stikalo hkrati. Integrirano vezje deluje v
razponu napetosti od 2,7V do 5,5V in z mirovnim tok manj kot 20uA. Vezje
zagotavlja omejevalnik toka za breme s pred nastavljivim zunanjim uporom, ki lahko
varuje vezje tudi pred kratkim stikom. Maksimalni omejitveni tok je lahko 1,2A, kar
bi lahko uporabili za vse modula satelita hkrati. Enačba omejitve znaša:
R set =

1380
Ilimit

(11.1)

Kadar vezje omeji tok na izhodu, se to odraža, kot sprememba izhodnega
priključka fault, ki ga vežemo na priključke reseta mikrokrmilnik in drugih
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občutljivih polprevodniških gradnikov. TID preprečuje 2mm debelo aluminijasto
ohišje, SEU pa preprečuje resetiranje z vezjem za omejitev toka, saj se pri vpadu
energetskega delca v polprevodnik znatno poveča tok. S pomočjo opisanega vezja
zaznamo povečanje toka in resetiramo prizadeti polprevodniški gradnik.
Fault
Von
MAX890L
1
2
3
4

Vprot
C1
1uF

IN FAULT
IN
OUT
ON
OUT
GND
SET

8
7
6
5

R1 2k

U1

Rset

C2
100nF

5.5k

GND

GND

GND

R2

D1

27

GND

GND

GND

Slika 11.10 - Zaščita pred sevanjem, reset vezje

Koristen tovor 2,4 GHz svetilnik
Za generator frekvence je najlažje uporabiti že pred izdelano vezje
napetostnega krmiljenega oscilatorja, pri čemer lahko uporabimo (podjetja Zcommunications) vezje VCO (angl.voltage controlled oscillator) napetostno krmiljen
oscilator, ki je namenjen za pokrivanje frekvence od 2400MHz do 2700MHz.
Frekvenco lahko krmilimo preko delilnika napetosti, ker pa na satelitih želimo
stabilni izvor frekvence dodamo še PLL (angl.phase locked loop) vezje s fazno ujeto
zanko, ki krmili oziroma stabilizira izhodno frekvenco. Pri tem lahko izbiramo
skorajda poljubno frekvenco, ki jo določamo s stopnjo napetosti na VCO-ju ali pa jo
dobimo z dodatno mešalno stopnjo kjer dobimo vsoto in razliko frekvenc. Izhod
VCO-ja moramo na koncu še ojačiti na želeni nivo in peljati v anteno, kjer se signal
izseva v obliki radijskih oz. elektromagnetnih valov. Za generiranje enostavnih
telegrafskih CW signalov moramo med VCO-jem in ojačevalno stopnjo uporabiti le
stikalo za vklop izklop VF signala. Če stikalo pravilno krmilimo v ritmu telegrafskih
znakov, potem dobimo radijski svetilnik, ki oddaja telegrafske znake. Vsebina
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svetilnika so lahko podatki o stanju satelita ali pa odgovor na telekomando. Zcommunications ponuja VCO v kovinskem ohišju in napajalno napetostjo 10V s tem
ko podjetje MAXIM prodaja podobni VCO v obliki integriranega vezja in napajalno
napetostjo 3,3V ( MAX2750).

Slika 11.11 - Blokovna shema svetilnika za frekvence v pasu 2,4 GHz

Slika 11.12 - Oddajnik za frekvenčno območje 2,4GHz, MAX2750

Slika 11.13 - 2.4GHz oddajnik z integriranim vezjem MAX2750
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Telekomanda
Telekomanda služi za sprejem ukazov, ki jih pošiljamo k oddaljeni napravi, v
našem primeru satelitu. V satelitskih komunikacijah gre za brezžične komunikacije,
od katerih je ena izmed najlažjih oblik radijska komunikacija. Za telekomando je
dovolj le enosmerna komunikacija, pri tem se uporabi radijska komunikacija, ki se
pošilja v smeri od kontrolne zemeljske postaje k satelitu. Zato potrebujemo radijski
oddajnik na zemlji in radijski sprejemnik na satelitu. Pri prebiranju literature smo
naleteli na telekomando s pomočjo DTMF (angl. Dual tone multi frequency)
dvotonsko večfrekvenčno signalizacijsko izbiranjem, kjer se toni prenašajo s
frekvencami nekaj Hz po frekvenčnem kanalu radijske postaje. Primarno se DTMF
uporablja v telefoniji, kjer se uporabljajo za izbiranje telefonskih številk.

Slika 11.14 - Blokovna shema DTMF telekomande

DTMF je okrajšava za "dual-tone multi-frequency" in se uporablja v povezavi z
generiranjem in dekodiranjem t.i. DTMF tonov. To so zvoki, sestavljeni iz dveh
frekvenc, kjer je ena skupina frekvenc dodeljena tipkam v vodoravni smeri, druga
skupina pa tipkam v navpični. Tako je vsaki izmed 16 tipk dodeljen unikaten par
tonov. Na tem mestu pa lahko uporabimo DTMF, kot kodiranje in dekodiranje
telekomande preko radijske komunikacije.
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Slika 11.15 Prikaz frekvenčnega spektra DTMF signalov

DTMF omogoča prenos 16 različnih znakov z minimalnim časom trajanja 40ms,
možne kombinacije lahko vidimo v tabeli. S kombiniranjem 16 možnih znakov (24)
lahko tvorimo niz teh znakov poljubne dolžine.

Tabela 11.1 - Frekvence DTMF tonov
Ton 2 [Hz]
1209

1336

1477

1633

697

1

2

3

A

770

4

5

6

B

852

7

8

9

C

941

*

0

#

D

Znak

Ton 1 [Hz]

Za lažje dekodiranje smo se odločili, da že v fazi kodiranja na začetku takšnega
niza vstavimo startni znak, to je »*«. K startnemu znaku pa sledi določeno število
preostalih možnih znakov iz tabele DTMF na koncu pa sledi še stop znak, ki je enak
#. Če se na primer odločimo za 16 mestno kodo sledi naslednji niz
*01234567890123#. DTMF na oddajni strani lahko generiramo z osebnim
računalnikom s pomočjo zvočne kartice, uporabimo DTMF generator, ki ga
priključimo na vhod radijske postaje ali pa uporabimo radijsko postajo, ki ima
podprto DTMF kodiranje. Na sprejemni strani oziroma na satelitu uporabimo radijski
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sprejemnik, kjer avdio izhod vodimo na DTMF dekoder, kot je na primer vezje
MT8870 ali podobno. MT8870 daje na izhodu štirimestno BCD številko
dekodiranega znaka ter na enem izmed priključku generira še logično enico kadar se
dekodira eden izmed 16-tih možnih DTMF tonov, kar lahko uporabimo za proženje
prekinitve mikrokrmilnika. S kombinacijo mikrokrmilnika in DTMF dekoderja,
lahko sestavimo sprejeti niz in nato s pomočjo ustreznega programa mikrokrmilnika
izvedemo zahtevano komando, ki je bila oddana s strani zemeljske kontrolne postaje.

Radijska postaja
Zaradi same kompleksnosti sestave radijske postaje se običajno uporabijo
namenska integrirana vezja, ki vsebuje sprejemnik in ali radijski oddajnik. Vendar se
se je v praksi izkazalo, da je dosti lažje uporabiti COTS radijske postaj, ki se jih dobi
na tržišču namenjene radioamaterstvu, saj tudi večina KockaSat-ov deluje na
radioamaterskih frekvencah. Pri uporabi COTS radijske postaje je potrebo odstraniti
dele, ki jih ne potrebujemo ali so energetsko potratni ali mehansko neugodni za
satelit. Med te sodijo LED diode in LCD prikazovalniki, zvočnike, mikrofone,
plastična ohišja ter vse vrtljive mehanske dele. kot so na primer potenciometri.
Slednje nadomestimo kar z fiksnimi upori. Plastična ohišja, gumbe odstranimo zaradi
tega, ker je večina plastike v vakuumu neobstojno in zavzemajo dragoceni prostor na
satelitu. Namesto mikrofonov in zvočnikov, ki jih ne potrebujemo na krovu satelita,
zato preko vmesnikov povežemo na vhod zvočnika in mikrofona modeme, kot so
AFSK in DTMF. Prav tako ne potrebujemo LCD prikazovalnik ter LED indikatorje,
ki nam predstavljajo le dodaten porabnik električne energije na krovu, zato te
odstranimo in po potrebi premestimo morebitne zahtevane električne povezave.
Postaje, ki se najpogosteje uporabljajo so Yaesu VX-2, VX-3,VX-7, Alinco DJ-5,
DJ-4 in podobne, ki so ustreznih zunanjih mer in primerne porabe ter oddajne moči.

MC13176
Za radio frekvenčni FM oddajnik za 70cm oziroma 430MHz frekvenčno
področje je možno uporabiti tudi Motorolino integrirano vezje MC13176, ki z
notranjo PLL zanko in zunanjim kvarcem deluje, kot oddajnik na 70cm
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radioamaterskemu frekvenčnem pasu. Izhodno stopnjo oddajnika je potrebno še
dodatno ojačiti z RF ojačevalnikom, kot je na primer integrirano vezje RF
Microdevices RF2104, ki deluje na napetosti 3V in daje izhodno RF moč 500mW,
pri tem je tok 300mA oziroma troši električno moč 900mW. Integrirano vezje
MC13176 je izbrano običajno namenoma, saj je odporno na sevanje, kar je doseženo
s posebnim procesom izdelave imenovano MOSAIC. RF Microdevices RF2104
ojačevalnik uporablja bipolarno tehnologijo, ki je prav tako odporno na sevanje in je
bilo uporabljeno že v predhodnih komercialnih in vojaških satelitih. V primerjavi s
COTS radijsko postaj je omejitev le v tem, da s kristalom zagotavljamo zgolj eno
samo frekvenco, medtem ko radijska postaja ponuja večjo izbiro poljubnih frekvenc.

Slika 11.16 - Oddajnik 70cm z integriranim vezjem MC13176

MC3362
FM sprejemnike je prav tako kot RF

oddajnik možno zgraditi iz široko

dostopnih integriranih vezij. Na tržišču integriranih vezij smo našli takšna integrirana
vezja, ki imajo že integrirano skoraj vse elemente, dodali smo filtre in pasivne
elemente, ki jih proizvajalci integriranih vezij prepustijo nam načrtovalcem, da lahko
prosto izbiramo medfrekvence in ne nazadnje frekvenco, ki jo želimo sprejemati.
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Sprejemnemu integriranemu vezju je možno dodati še PLL vezje, ki skrbi za
stabilizacijo sprejemne frekvence.

Slika 11.17 - Sprejemnik z integriranim vezjem MC3362

Glede na to, da je sprejemnik enostavno izdelati, je na drugi strani nekoliko
težje izdelati zelo občutljiv sprejemnik, ker se COTS sprejemniki hitro znajdejo v
istih mejah, kot smo jih sami sposobni izdelati. Pri tem pa ponujajo komercialni
sprejemniki, prav tako, kot pri COTS oddajnikih, da se frekvence hitro da poljubno
spreminjati. Izbira komercialnih oddajnikov in sprejemnikov pohitri samo izdelavo
satelita, saj nam prihrani dosti časa pri gradnji oddajnikov in sprejemnikov.
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Slika 11.18 - COTS radijska postaja za območje z valovno dolžino 2m

Ker so dimenzije satelite omejene na primer pri KockaSat-u na 10x10x10cm,
so pogosti material za manjše satelite takšni, ki imajo vzmetne lastnosti, kot so jeklen
trak (podoben zidarskemu metru), klavirska struna ali pa kakšne izmed zlitin bakra in
berilija. Jeklen trak ali pa struna je do izstrelitve v orbiti, skrčen v notranjosti satelita.
V orbiti pa se po vnaprej določenemu času s pomočjo najlonske vrvice in žarilne
nitke, kjer pregorela najlonska nitka omogoči jeklenemu traku ali struni, da ošvrkne
narazen in se sprosti v želen položaj. Pri tem moramo imeti predvideno tudi posebno

časovno vezje, ki bo najlonsko nitko prežgalo v predvidenem času.
VCC

Rx

Nikelj krom žica
stikalo

T1

1

IRF540

2

BT1
3.3V

GND

R1 180

GND

Slika 11.19 - Shema vezja žarilne nitke za topljenje najlonske vrvice
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Slika 11.20 - Mehanizem razprostiranja antene

Slika 11.21 - Prototip antene z zidarskim metrom

Mikrotrakaste antene
Če želimo uporabiti visoke frekvence oddajnikov in sprejemnikov je smiselno
uporabiti, mikrotrakaste antene. Med mikrotrakaste antene prištevamo tiste, ki so
izdelane, kot linije na tiskanini. Ker linije na tiskanem vezju niso oklopljene in se
ravnina mase nahaja samo na eni strani tiskanine, se del visokofrekvenčne moči
izgublja v obliki sevanja. Če primerno oblikujemo tiskanino in izberemo primeren
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laminat lahko sevanje toliko povečamo, da lahko uporabljamo tiskanino kot anteno.
Pri tem ne potrebujemo dodatnih časovnih vezij za razširjanje anten, ampak je v
večini primerov potrebno žrtvovati eno ploskev satelita, ki bi lahko bila prekrita s
sončnimi celicami. Mikrotrakaste antene je zato smiselno uporabiti za frekvence
višje od 1GHz, zato bo eksperimentalno uporabljena skupaj z oddajnikom za
2,4GHz.

Slika 11.22 - Mikrotrakasta antena za področje 2400MHz
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11.1 Preizkušanje gradnikov in naprav
Testiranje gradnikov in naprav pri različnih temperaturah
V poglavju termične kontrole smo omenili, da naj bi izbrane komponente
zdržale temperature od -40 do +50°C, ter da je delovanje litij ionskih baterij kritično
pri negativnih temperaturah. Da bi to potrdili smo preizkusili module pri različnih
temperaturah in pri tem odčitali porabo toka posameznih modulov in napetost
praznjenja baterije pri različnih temperaturah. Za testiranje smo privzeli
poenostavljeno testiranje, saj smo za negativne temperature uporabili zamrzovalnik
(-22°C), za temperature od 10 do 30°C smo uporabili klimatiziran prostor, za višje
temperature smo uporabili kuhinjsko pečico (68°C). Zaradi poenostavljenega
testiranja smo lahko preizkusili naprave le pri določenih temperaturah, negativno
območje pri -22°C, povišano temperaturo pri 68°C ter temperatur pri prehodih.
Za testiranje gradnikov smo skupaj sestavili mikroračunalnik z modemom, ki
generira AX.25 pakete in izpisuje temperature senzorjev ter radijsko postajo, ki
prenaša podatke brezžično k sprejemniku. Na drugi strani smo imeli še eno radijsko
postajo povezano na zvočno kartico osebnega računalnika, kjer smo s pomočjo
programa TrueTTY demodulirali prejete informacije in jih vpisovali v tabele.

Slika 11.23 - Računalniški program za zajem telemetrije, AX.25 dekoder
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Pri testiranje litij-ionske baterije smo baterijo obremenili s 25 ohmskim
uporom (vzporedna vezava dveh uporov 50ohm 2W). S tem smo simulirali približno
vrednost toka, kot bi tekel pri priklopljenih vseh porabnikov satelita, pri tem pa smo
merili tok skozi bremenski upor in padanje napetosti baterije v odvisnosti od
temperature.
Poraba toka mikroračunalnika in radijske postaje v sprejemnem
načinu v odvisnosti od temperature

30
25
tok [mA]

20
15

poraba toka
mikroračunalnika
poraba toka mikrorač. pri
oddaji telemetrije

10
5

poraba toka postaje v
sprejemnem načinu

0
-40

-20

0

20
40
temperatura [°C]

60

80

Slika 11.24 - Poraba toka mikroračunalniškega modula ter radijske postaje v odvisnosti od
temperature

Poraba toka radijske postaje pri oddaji v odvisnosti od različnih
temperatur
1000
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400
200
0
-40

-20

0

20

40

60

80

temperatura [°C]

Slika 11.25 - Poraba toka radijske postaje pri oddaji v odvisnosti od temperature
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Praznjenje Li-ion baterije TOTEXUSA v odvisnosti od
temperature okolja pri toku 150mA
4,5
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2
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Slika 11.26 - Praznjenje Li-ion baterije pri različnih temperaturah

Tok polnjenja Li_ion baterije TOTEXUSA
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Slika 11.27 - Tok polnjenja baterije v odvisnosti od temperature

Ugotovili smo, da se tok pri mikroračunalniku in radijski postaji v odvisnosti
od temperature med -22°C ter 68°C spreminja le za nekaj mA, na samo delovanje pa
ni bilo zaznati vpliva. Na podlagi teh testov lahko potrdimo, da mikroračunalnik,
modem in radijska postaja ne bi imeli posebnih težav za delovanje v ekstremnih
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temperaturah. Bolj kritična je baterija, kjer opazimo, da pri nižjih temperaturah
znatno upadata njena napetost in kapaciteta, saj napetost pri -22°C pade na spodnjo
mejno vrednost že v manj kot 5-ih urah. Pri temperaturah 7°C, 20°C, 43°C in 68°C
je čas praznjenja med 6-timi in 8-mimi ur. Na grafu vidimo, da pri višjih
temperaturah napetost upada počasneje, vendar pa čim višja je temperatura tem bolj
je strma krivulja v končnem delu, kjer se preklop iz 3,3V na 2,95V zgodi hitreje, kot
pa pri nižjih temperaturah. Na sliki 11.27 je razvidno tudi polnjenje litij-ionske
baterije pri različnih temperaturah. Baterijo smo polnili z omejenim tokom 600mA,
saj je bilo na ta način dosti lažje izvesti meritve. Baterija se je napolnila v
predvidenem času le pri sobni temperaturi. Pri povišanih temperaturah se je polnjenje
zaključilo 35 minut prej, kot pri polnjenju pri sobni temperaturi (slika 11.27). S tega
lahko sklepamo, da polnjenje baterije pri povišani temperaturi (68°C in 44°C)
kapaciteta znatno pade. Pri negativnih temperatura (-11°C) je polnjenje bolj težavno,
saj se polnjenje ni zaključilo niti po predpisanem času, zato smo zaradi varnosti
polnjenje prekinili predčasno. V končnem satelitu je smiselno razmisliti tudi o
posebni kaptonski prevleki na sami bateriji, kar bi baterijo še dodatno ščitilo pred
ekstremnimi temperaturami. Kot drugo je smiselno v bližino baterije namestiti
tiskanino z DC-DC pretvorniki, ki običajno oddajajo nekaj toplote v okolico. Za
potrditev tega je seveda potrebno preizkusiti končni satelit.

Prenos toplote po ohišju satelita
V poglavju sevanja smo nakazali, da bo ohišje satelita iz aluminija.V ta namen
smo narisali 3D model ohišja, notranji razpored tiskanin ter baterije v simulacijskem
okolju Fluent v6.2, s katerim smo preverili prevajanje toplote skozi nosilce, tiskanine
in ohišje satelita.
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Slika 11.28 - 3D model ohišja satelita, za temperaturno simulacijo

Na ploskev stranice satelita smo simulirali različne količine pretoka toplote.
Na eno stran smo postavili izvor toplotnega sevanja na drugi strani pa je bila ploskev
ohlajena na nekaj stopinj Kelvinov. Na slikah je lepo opazno, da se pretok v glavnem
prenaša po ogrodju, slika 11.29, in ne toliko skozi prostor, kjer so nameščene
tiskanine. Vidimo tudi, da je najboljša izbira za nameščanje baterije v sredinski
tiskanini, na sliki 11.30, kjer se njena temperatura spreminja počasneje, kot na primer
zunanjih tiskaninah, ki so bolj izpostavljene.

Slika 11.29 - Prenos toplote po ohišju
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Slika 11.30 - Prenos toplote iz toplejše na hladnejšo ploskev po tirnici satelita

V model še nismo zajeli izolacije in notranjega segrevanja komponent. Lahko
predvidimo, da se bo z izboljšano notranjo izolacijo zunanji toplotni tok stekal v
večji meri, iz toplejšega dela k hladnejšim preko ogrodja, na notranje gradnike pa bo
najbolj vplivala temperatura gradnikov. Za potrditev, bo potrebno model še razširiti
in zajeti tudi notranje segrevanje, notranjo izolacijo ter izolacijo baterije.

Izračuna termičnega ravnovesja
Na podlagi podatkov iz tabele 7.1 smo za sončne celice in izbranega aluminija
izračunali tudi temperaturno ravnovesje satelita, kadar so obsijane vse tri stranice
satelita.
Kot med stranico in najdaljšim ogliščem znaša:
 1 
 = 35, 26°
 2

θ ′ = arctan 

(11.2)

θ = 90° − θ ′ = 90° − 35, 26° = 54, 74°

(11.3)

Hkrati so osvetljene tri ploskve kocke z enakim vpadnim kotom, θ = 54, 74° . Če
predpostavimo, da imamo na eni ploskvi sončne celice velikosti 80mm x 80mm.
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Asc = 64cm2 , ker pa imamo hkrati tri ploskve znaša celotna

ploščina sončnih celic A3 sc = 3 ⋅ 64cm 2 = 192cm 2 = 0, 0192m 2 .

(11.4)

Povprečna absorpcija in povprečna emisivnost na površinah, glede na to, da je
2

64cm silicijevih sončnih celic ter 0,36cm2 aluminija:
(36 ⋅ 0, 2 + 64 ⋅ 0, 75)
α ' = ( AAl ⋅ α Al + Ascα sc ) =
= 0,552
100
(36 ⋅ 0, 031 + 64 ⋅ 0,83)
ε ' = ( AAl ⋅ ε Al + Ascε sc ) =
= 0,542
100

(11.5)

Iz dobljenih rezultatov izračunamo absorbirano moč na vseh ter ploskvah:
Qα = S0 ⋅ α ' ⋅ A ⋅ cos(θ ) = 1367 ⋅ 0, 552 ⋅ 0, 03 ⋅ 0, 5774 = 13, 07W

(11.6)

Izsevana moč se izseva v vseh šestih stranicah kocke, zato napišemo enačbo za
termično ravnovesje in izračunamo temperaturo ravnovesja:
Qε = ε ' ⋅ σ ⋅ 2 ⋅ A ⋅ Tr4 = Qα ,

Tr =

4

Qa
=
ε ⋅σ ⋅ 2 ⋅ A

(11.7)

'

13, 07
=4
= 290,16 K = 290,16 K − 273,15 K = 17°C
0,542 ⋅ 5, 6696 ⋅10−8 ⋅ 2 ⋅ 0, 03

(11.8)

Iz slednjega izračuna, se vidi da bo temperatura v povprečju 17°C. Ker bo
nanjo vplivalo še nekaj dejavnikov, kot je na primer notranja izsevana toplota
elektronskih vezij, bo potrebno za končno potrditev opraviti še teste končnega
satelita.

Procedura testiranje satelitov v laboratoriju
Za testiranje gradnikov in naprav smo uporabili enostavne pripomočke, kot sta
kuhinjska pečica in zamrzovalnik. Za končno potrditev uporabljenih gradnikov, bi
morali uporabiti termo-vakuumsko komoro in opraviti meritev po naslednji
proceduri.
Pred proceduro moramo zagotoviti naslednje pogoje:
-satelit namestimo v testno komoro,
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-vsi testni in napajalni vodi morajo biti priključeni znotraj komore,
-komoro zapremo in zunanje priključke priključimo na osebni računalnik in na
napajalnik,
-vklopimo satelit v način pošiljanja telemetrije in
-preverimo delovanje.
Testna procedura:
a.) preverimo ali je satelit izklopljen,
b.) ustvarimo podtlak v komori,
c.) ko tlak pade pod 1,3Pa (0,01 torr) vklopimo satelit in začnemo s testi,

č.) kličemo status vsaki 2minuti in zajemamo parametre,
d.) temperaturo povečujemo do 85°C,
e.) temperaturo držimo na 85°c dokler niso so vsi senzorji znotraj 33% želene
temperature,
f.) temperaturo nižamo na -30°C,
g.) temperaturo držimo na -30°C dokler niso vsi preostali senzorji znotraj 33%
temperature,
h.) temperaturo zvišamo na 20°C,
i.) temperaturo zadržimo na 20°C dokler vsi senzorji niso znotraj 33% te
temperature,
j.) satelit izklopimo,
k.) izenačimo tlak in zaključimo testiranje.

Preizkušanje gradnikov v območju ionizirajočega sevanja
Sevanje v nizki zemeljski orbiti smo simulirali v spletnem okolju SPENVIS
[10] (Pod določenimi pogoji ponuja Belgijski inštitut za vesolje in astronomijo ter
Evropska vesoljska agencija ESA.). Simulacijsko okolje omogoča vnos orbite, kjer
se bo satelit nahajal. V našem primeru smo privzeli, da se bo sateliti vrste KockaSat
nahajajo na višinah med 700 in 800km. Glede na to smo simulirali sevanje, ujete
delce, celotno ionizacijsko dozo ter na koncu še slabitev sevanja na notranje
gradnike. Kot smo omenili v 8. poglavju se sevanje spreminja skozi eno orbito okoli
zemlje, pri tem so vrednosti protonov med 100keV in 100MeV, energije elektronov
pa se gibljejo med nekaj 10keV in 10MeV.
V nizkih zemeljskih orbitah, (od 300km do 1400km), lahko sateliti prejmejo
celotno ionizacijsko dozo preko 50 krad (velja za silicij) na leto. To pomeni, da bi
enem letu odpovedali tudi robustni gradniki, zato satelite gradimo na takšen način, da
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jih opremimo s kovinskim ščitom, ki preprečuje ter zmanjšuje prehod v notranjost
oziroma na mesta, kjer se nahajajo elektronski gradniki. V 8. poglavju smo spoznali,
da se celotna ionizacijaska doza TID spreminja v odvisnosti od aktivnosti sonca ter
višine orbite. S pomočjo simulatorja smo zato preverili in poiskali najslabšo možnost
oziroma poiskali mejne vrednosti. Za model smo vzeli empirična statična modela
maksimalne količine ujetih elektronov in protonov AP-8max ter AE-8max na višini
orbite 700km ter 800km oziroma območje, kjer naj bi se naš satelit nahajal. Modela
AP-8 ter AE-8 sta nastala na podlagi zbranih podatkov, ki so jih v preteklosti zbrali
številni sateliti, uporabljena pa sta podmodela »max«, kar pomeni, da sta uporabljena
modela zajeta v času maksimalne aktivnosti sonca. AP-8 model karakterizira protone
z energijami med 0,1MeV in 400MeV, medtem ko AE-8 zajema energije elektronov
med 0,04MeV in 7,0MeV.

Slika 11.31 - Energije elektronov v orbiti z višino 700km

Slika 11.32 - Energije protomov v orbiti z višino 700km
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Slika 11.33 - Energije protonov v orbiti z višino 800km

Slika 11.34 - Energije elektronov v orbiti z višino 800km

Glede na višino orbite ter količine ujetih elektronov in protonov, smo izvedli še
simulacijo zaščite pred sevanjem s pomočjo obdajanja s plaščem, ki ga predstavlja
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aluminijasto ohišje kocke. Glede na debelino aluminijastega plašča smo simulirali
količino ujetih protonov, elektronov, celotne ionizacijske doze ter Brehmsstrahlungzavorno sevanje, kjer pri trkih elektroni zavirajo in oddajo kinetično energijo
elektromagnetnega valovanja. Višino orbite smo nastavili na 700km in 800km.
Tabela 11.2 - Količina ujetih snovi na višini orbite 700km
Celotna doza (rad)

Al debelina absorberja

Total

Ujeti

Brems-

Ujeti

U elektroni+

U. el.+Bremss.

Elektroni

strahlung

protoni

Bremsstrahlung U. Protoni

(mm)

(mils)

(g cm-2)

0.050

1.968

0.014

7.522E+05

7.438E+05

1.403E+03

6.971E+03

7.452E+05

7.522E+05

0.100

3.937

0.027

4.007E+05

3.962E+05

8.143E+02

3.697E+03

3.970E+05

4.007E+05

0.200

7.874

0.054

1.640E+05

1.614E+05

4.008E+02

2.105E+03

1.618E+05

1.640E+05

0.300

11.811

0.081

8.022E+04

7.838E+04

2.354E+02

1.608E+03

7.861E+04

8.022E+04

0.400

15.748

0.108

4.446E+04

4.296E+04

1.550E+02

1.337E+03

4.312E+04

4.446E+04

0.500

19.685

0.135

2.703E+04

2.575E+04

1.115E+02

1.166E+03

2.586E+04

2.703E+04

0.600

23.622

0.162

1.801E+04

1.688E+04

8.592E+01

1.042E+03

1.697E+04

1.801E+04

0.800

31.496

0.216

1.031E+04

9.385E+03

5.862E+01

8.709E+02

9.443E+03

1.031E+04

1.000

39.370

0.270

7.144E+03

6.332E+03

4.494E+01

7.675E+02

6.376E+03

7.144E+03

1.500

59.055

0.405

3.885E+03

3.222E+03

2.917E+01

6.340E+02

3.251E+03

3.885E+03

2.000

78.740

0.540

2.539E+03

1.958E+03

2.179E+01

5.586E+02

1.980E+03

2.539E+03

2.500

98.425

0.675

1.783E+03

1.258E+03

1.739E+01

5.082E+02

1.275E+03

1.783E+03
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Tabela 11.3 - Količina ujetih snovi na višini orbite 800km
Celotna doza (rad)

Ujeti

Al debelina absorberja

Brems-

Ujeti

U elektroni+

U. el.+Bremss.

Bremsstrahlun
(mm) (mils)

(g cm-2)

Total

Elektroni

strahlung

protoni

g

U. Protoni

0.050

1.968

0.014

1.150E+06

1.134E+06

2.148E+03

1.347E+04

1.136E+06

1.150E+06

0.100

3.937

0.027

6.242E+05

6.159E+05

1.265E+03

7.076E+03

6.171E+05

6.242E+05

0.200

7.874

0.054

2.617E+05

2.571E+05

6.299E+02

3.972E+03

2.578E+05

2.617E+05

0.300

11.811

0.081

1.286E+05

1.253E+05

3.699E+02

2.993E+03

1.256E+05

1.286E+05

0.400

15.748

0.108

7.052E+04

6.781E+04

2.421E+02

2.463E+03

6.806E+04

7.052E+04

0.500

19.685

0.135

4.212E+04

3.982E+04

1.730E+02

2.132E+03

3.999E+04

4.212E+04

0.600

23.622

0.162

2.757E+04

2.554E+04

1.324E+02

1.895E+03

2.567E+04

2.757E+04

0.800

31.496

0.216

1.544E+04

1.378E+04

8.929E+01

1.567E+03

1.387E+04

1.544E+04

1.000

39.370

0.270

1.058E+04

9.142E+03

6.792E+01

1.367E+03

9.210E+03

1.058E+04

1.500

59.055

0.405

5.685E+03

4.537E+03

4.373E+01

1.105E+03

4.580E+03

5.685E+03

2.000

78.740

0.540

3.717E+03

2.723E+03

3.263E+01

9.609E+02

2.756E+03

3.717E+03

0.675

2.633E+03

1.738E+03

2.500

98.425

2.606E+01

8.695E+02

1.764E+03

2.633E+03
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Vdor sevanja v odvisnosti od globine oz. debeline plašča na
višini orbite 700km
Total [Rad Si]
Elektroni [ Rad Si]

1000000,00

Bremsstrahlung [Rad Si]

100000,00

Protoni [Rad Si]

10000,00
1000,00
Doze [Rad Si]

100,00
10,00
1,00
0,10 0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

0,01
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Debelina [mm]

Slika 11.35 - Vdor sevanja v odvisnosti od debeline plašča na višini orbite 700km

Vpiv sevanja na globina oz. debelino plašča na višini orbite 800km
Total [Rad Si]
Elektroni [Rad Si]
Bremsstrahlung [Rad Si]

10000000,00
1000000,00

Protoni[Rad Si]

100000,00
10000,00

Doza [Rad Si]

1000,00
100,00
10,00
1,00
0,10 0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18 19

20

21

0,01
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Debelina [mm]

Slika 11.36 - Vdor sevanja v odvisnosti od debeline plašča na višini orbite 800km

Iz zgornjih grafov je razvidna količina prejetega sevanja, ki ga sateliti na takšni
višini orbite prejeli v času enega leta, v odvisnosti od izbrane debeline aluminijastega
ohišja. Na podlagi grafov, lahko določimo minimalen čas delovanja gradnikov
sateliti zaradi vpliva sevanja, kjer pa ne smemo pozabiti, da smo za modele privzeli
aktivnosti sonca ob njegovih maksimumih.
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Tabela 11.4 - Količina TID na višini orbite 800km

Debelina

TID

5000 rad

10000 rad

1,0

10058,1

6 mesecev

12 mesecev

1,5

5684,9

12 mesecev

23 mesecev

2,0

3716,8

16 mesecev

33 mesecev

TID

5000 rad

10000 rad

1,0

7143,9

8,4 mesecev

17 mesecev

1,5

3885,1

15,5 mesecev

30 mesecev

2,0

2538,8

24 mesecev

47 mesecev

ohišja [mm]

Tabela 11.5 - Količina TID na višini orbite 700km

Debelina
ohišja [mm]

Toleranca celotne doze komercialnih naprav zelo varira, nekatere komponente
iz silicija odpovedo že pri dozi 5 krad, medtem ko drugi preživijo 100 krad.
Vrednosti 5 krad ter 10 krad sta meji, ki smo jih postavili za nepreizkušene naprave.
Iz tabel je razvidno, da bi gradniki z mejno vrednostjo 5 krad delovali od 8 mesecev
do 24 mesecev v orbiti z višino 700 km. Na orbiti višini 800 km bi satelit deloval od
6 do 16 mesecev, odvisno od izbrane debeline aluminijastega ohišja. Glede na
simulacije bi uporabili 2mm aluminijasto ohišje, da se ne bi bilo potrebno prilagajati
glede na višino orbite. Lahko bi uporabili 2,5mm, vendar bi v takšnem primeru
izgubili preveč mase na račun samega ohišja za ostale gradnike pa nam bi ostalo
dosti manj, saj kot smo omenili, je KockaSat omejen z maso 1kg.
Težji ioni povzročajo trenutne in kratkotrajne napake (SEU in SEL), ki so
težje predvidljive. Glede na to, da je spremembe bitov zaradi trenutni napak SEU v
pomnilniku možno popraviti s tedenskim brisanjem pomnilnika, ne potrebujemo
posebnih dodatkov. Kratkotrajne in trajne napake SEL se dogodijo zelo poredko
morda enkrat na obdobje nekaj let, zato smo izdelali vezje, ki bo preverjalo tokovno
poraba in resetiralo mikrokrmilnik, ko bo tok dosegel vrednosti od 3-krat do 4-krat
večji tok od običajnega. Končno vrednost tokovnega praga, bo potrebno naknadno
določiti v fazi laboratorijskih testov, kjer bomo vezje obstreljevali z delci visokih
energij.
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Za končno preizkušanje naprav in gradnikov v laboratorijih:
Testi celotne ionizacijske doze TID so zgrajeni tako, da karakterizirajo
spremembe delovanja naprave zaradi popolne doze radiacije. Ti testi niso namenjeni
za certifikacijo maksimalne tolerance sevanja neke določene naprave, ampak da
preprosto pokažejo smer gibanja kritičnih parametrov glede na popolno dozo
sevanja. Glede na rezultate testov se načrtovalec odloči ali naprava ustreza
tolerančnim zahtevam. Mnogokrat ima načrtovalec možnost preprečiti sevalne
posledice z dodajanjem primernih ščitov ali za kompenzacijo v spremembah
delovanja naprave. Torej s testi lahko določimo mejno vrednost s katero v nadalje
operimo na ta način, da vezja obdamo s posebnimi ohišji, kot je na primer
aluminijasti plašč satelita, ki prepreči določeno dozo sevanja.
Teste določa tudi ameriški vojaški standard MIL-STD-833 [53] z metodama
1019.4 ter 1019.5. Prva določa, da se za izvor uporabi gama radioaktivni izvor z
doziranjem 50rad/s (varianta A). Druga metoda 1019.5 določa bolj zapleteno
metodo, ki zahteva meritve za 168ur po obsevanju, kjer merimo obliko izsevane
oziroma umirjevalne krivulje mirovnega toka. Metoda 1019.4 je dokaj dober
približek za merjenje ustreznosti naših naprav in gradnikov. CMOS integrirana vezja
so bolj občutljiva na višje vrednosti doziranja, kjer pa se pojavi izžarevanje
materiala, ko ga prenehamo obsevati. Ob upoštevanja metode 1019.4, lahko
postavimo pogoj: če bodo vezja vzdržala celotno ionizacijsko dozo 10 krad, potem
lahko mirno rečemo, da bodo vzdržale naše naprave na satelitu najmanj 44 mesecev.
Pri tem je potrebno testirati vsaj najbolj kritične gradnike, kot so vezja z visoko
integriteto, spominska vezja ( FLASH ) ter nenazadnje tudi mikrokrmilnik. Glede
nato, da smo izbrali gradnike, ki so že bili stestirani na Zemlji in uporabljeni v
podobnih satelitskih projektih v vesolju, to je PIC16F877 ter spominska vezja (
FLASH, RAM), lahko trdimo, da bi ti gradniki zdržali takšno sevalno okolje.

Laboratorijsko testiranje gradnikov v sevalnem okolju
Naprave in gradniki za testiranje celotne ionizacijske dobe se testirajo v
posebni komori, ki je obdana z močnim absorberjem sevanja, da ne prepušča sevanja
v zunanjost komore. V komori se nahaja izvor radioakativnega gama sevanja, to je
izotropni element običajno kobalt, Co-60 (z razpolovnim časom nekaj manj kot
5,5let), ki je obdan s posebno kletko z režo, s katero lahko nadzorujemo kot
usmerjenosti sevanja. Velikost sevanja nadzorujemo oziroma spreminjamo z
vozičkom, s tem, da spreminjamo razdaljo med testirancem in izvorom sevanja. V
komori se nahaja voziček, ki omogoča premikanje testiranca, med 50cm in 800cm od
izvora sevanja, v našem primeru satelita ali posamezne tiskanine. Skozi komoro so
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speljane žice (na sliki 11.37 označeno s 4), ki omogočajo morebitno napajanja vezja
ter 50 polov žic za spremljanje lastnosti vezij (tokovi, napetosti v posameznih
točkah). Pri premikanju vozička k/od izvora se spreminja doza, ki je na razdalji
enega metra v primeru ESTEC [54] v eni minuti doza sevanja enaka vrednosti 25,7
rad. Na razdalji 50 cm (merjena površina 10cmx10cm) je doza sevanja enaka 102.8
rad/min ter na razdalji 800 cm 0,4 rad/min (maksimalne površine 360x360 cm). V
primeru testiranja celotnega satelita oblike 10x10 cm, bi bilo smiselno testiranje na
minimalni razdalji 50cm, kjer bi za potrditev delovanja s 5krad potrebovali testiranec
izpostavljati 195 minut, za 10 krad pa 189 minut.
V Estecu imajo izotop Co-60 z vrednostjo sevanja 2000Ci (Curijev) ali 74TBq
1Ci enota za sevanje, ki je enaka:
1 Ci = 3.7×1010 Bq 1 Ci = 3.7×1010 razpadov na sekundo ali Becquerel (razpad
enega jedra na sekundo.)

Slika 11.37 - Preizkušanje TID, 1- izotopom kobalta 60, 2 - voziček, 3 - komora, 4 - signalni vodi

Laboratorijski test latchup in SEU se izvaja s pomočjo obsevanja z laserjem, ki
ima podobne lastnosti, kot visokoenergetski delci. Konkretno pri uporabljenem
mikrokrmilniku PIC, so pri skupini StenSat Group izvedli podoben test, kjer so se
prvi latchupi začeli pojavljati pri energijah 17 MeV. Tok pri Latchup pojavih je
znašal tudi do 600 mA. SEU so se pojavljali pri energijah med 2 in 3MeV, kjer pa se
nikoli ni zgodilo, da bi prišlo spremembe bitov v EEPROM-u. PIC mikrokrmilnik so
izpostavljali energijam do 300 MeV, kjer ni prišlo do trajne odpovedi. Izmerjen TID
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je znašal med 15 krad ter 20 krad, kar za nas pomeni, da bi uporabljen mikrokrmilnk
prestal TID vrednosti tudi 15 krad. Ker smo mi meje postavili na 5 krad, bi izbran
mikrokrmilnik preživel trikrat daljšo časovno obdobje.

Radijska povezava
S pomočjo spektralnega analizatorja smo izmerili oddajno moč radijske postaje:
Moč oddaje: 714,5mW
Slabilnik:30dBm
Vrednost značke:-1,46dBm
Pt=30dBm-1,46dBm=28,54dBm=> 714,5mW

Slika 11.38 - Izmerjena oddajna moč radijske postaje
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Tabela 11.6 - Izračun radijske povezave za telemetrijo in telekomando
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S pomočjo posebnih makrojev v excellovih tabelah [55] smo vnesli podatke za
radijsko postajo ter podatke o višini orbite in na podlagi tega preračunali podatke o
radijski povezavi. Za kontrolno radijsko postajo na Zemlji smo privzeli moč 50W ter
anteno z ojačenjem 16,5dB.
Tabela 11.7 - Izračun razmerja signal šum SNR ter spektralna šumna moč

Telemetrija [dB]

Telekomanda [dB]

SNR

19,1

45,7

Eb/N0

28,3

54,9

Na podlagi zgornjih izračunov, lahko potrdimo, da bi radijska postaja z
oddajno močjo 700 mW zadostovala zahtevanim pogojem, saj bi bil signal na Zemlji
19,1 dB nad nivojem šuma. Z dodatno rezervo za sistem 10 dB, bi bilo na voljo 9,1
dB. Pri telekomandi je signal na satelitu s 45,7 dB višjo vrednostjo kot šum in pri
rezervi sistema 14,4 dB ostane še 31,3 dB. Za končno potrditev predvidevamo test
satelita s pomočjo helijevega balona, kjer bi satelit poslali v stratosfero na višino
30km, s čimer bi lahko dokončno potrdili naše izračune in radijsko postajo z
modemom.

12. Sklep
Modularna gradnja omogoča hitrejše načrtovanje in ne zahteva strokovno
usposobljen kader, saj modularnost pomeni razčlenitev posameznih nalog na več
delov, ki jih je možno povezovati v celoto. Spoznali smo, da se pri modularni gradnji
razdeli celoten sistem na module, ki jih posamezni akterji izvedejo. Zagotovljati
moramo kompatibilnost, da je posamezne module možno na koncu povezati med
seboj v celoto. Pri modularni gradnji smo pozorni tudi na to, da je posamezen modul
možno hitro zamenjati z enakim ali z modulom z izboljšanimi lastnostnimi pri tem pa
opravlja isto funkcionalnost brez, da bi pri tem morali spreminjali preostale module
sistema. S tem omogočimo, da tiste module, ki delujejo pravilno ni potrebno več
preverjati in spreminjati ter se osredotočamo zgolj na nove ali nedelujoče oziroma
zastarele module in na povezljivost med modulom in celoto.
Pred začetkom gradnje satelitov je potrebno preučiti tudi orbito in okolje, kjer
se bo satelit nahajal, saj kot smo spoznali v poglavju sevanja opazimo, da se sevanje
spreminja z višino orbite. Poleg sevanja so v ekstremnih okoljih tudi večje
temperaturne razlike, ultravijolično sevanje, vakuum, ipd. Prav zaradi ektremnih
pogojev je potrebno pred izstrelitvijo v orbito preizkusiti satelit in opraviti teste
simuliranega okolja, kot so sevanje, različne temperature, elektromagnetno sevanje,
vakuum...
Pri gradnji je zaželeno, da se držimo določenih standardov, ki določajo
velikost, maso ter obliko satelita, saj s tem povečamo možnost, da najdemo
ponudnika za izstelitev ter se pri tem znatno znižajo stroški izstrelitve. Za še večje
znižanje stroškov in hitrejše izdelavo smo opazili, da je smiselna uporaba COTS
tehnologije, saj so COTS gradniki lažje dostopni in cenovno veliko bolj ugodni, zato
se s takšno tehnologijo lažje poslužujejo tudi na univerzah. Uporaba komercialnih
COTS gradnikov in modularna gradnja nam omogoči, da celotna gradnja postane
cenovno zelo ugodna in hkrati v povezavi z modularno gradnjo dosežemo, da znatno
prihranimo tudi pri času in financah v naslednjih podobnih projektih, saj lahko
znanje razvitih in zgrajenih modulov spet uporabimo.
V poglavju prototipa satelita smo se osredotočili na vsak posamezen modul in
ga predstavili v njegovi funkcionalnosti, kot lahko opazimo je vsak modul dokaj
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enostaven za izdelavo v primerjavi, če bi se lotili gradnje prototipa satelita, kot
celota. Za modularno gradnjo celotnega satelita bi bilo potrebno definirati še samo
ustrezen univerzalen vmesnik, ki bi povezoval vse module v celoto in bi dobili že
satelit, ki bi ga lahko preizkusili na testih in poslali v orbito. V zadnjem poglavju
smo predstavili tudi termične preizkuse, preizkuse sevanja in izbiranje ustreznega
ohišja, ki bi bilo potrebno, da bi satelit zdržal določeno dozo sevanja in mu s tem tudi
predvideli življensko dobo v okolju z ionozirajočim sevanjem.
Modularno gradnjo bi bilo smiselno vpeljati tudi pri gradnjah raziskovalnih
vesoljskih sond in večjih satelitov, kjer bi se v primeru okvar ali zastarelosti lahko s
pomočjo ustreznih robotov vršilo popravilo sond oz. satelitov na primer na ta način,
da bi robot zamenjal okvarjen ali zastarel modul in s tem znatno znižal stroške ter
zmožnosti popravila oziroma navsezadnje ne bi bilo potrebno zgraditi novih.
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Dodatek C
Glavni del programa za telekomando in telemetrijo
void main(void)
{
TRISB = 0b00111101;
TRISD = 0;
PORTD=0;
lcd_init();
RBPU = 0;

//pul up vklopimo na portu B

INTEDG = 1; //sproži prekinitev iz 0 na 5V
INTE = 1; //omogočimo prekeinitve na RB0
PEIE = 1; //enable prekinitev od periferiej
GIE = 1; // enable prekinitve
while(1)
{
dolzina=strlen(sprejeti_string);
if((dolzina == 1) && (brisi_lcd == 1))
{
brisi_lcd = 0;
lcd_clear();
}
lcd_goto(0);
lcd_puts(sprejeti_string);
if((dolzina > 0) && (sprejeti_string[dolzina-1] == '#'))
{
if(strcmp(sprejeti_string,ukaz1) == 0)
{
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a++;
lcd_clear();
lcd_puts("ukaz1");
}
else if(strcmp(sprejeti_string,"*111#") == 0)
{
a++;
}
else if(strcmp(sprejeti_string,"*222#") == 0)
{
a++;
}
else if(strcmp(sprejeti_string,"*33333333#") == 0)
{
a++;
}
memset(sprejeti_string,0,sizeof(sprejeti_string));
poz = 0;
brisi_lcd=1;
}
}
}
// funkcija za prekinitve
void interrupt prekinitev(void)
{
char sprejeti_znak, i;
if(INTE && INTF)
{
INTF=0;
sprejeti_znak = (PORTB&0b00111100)>>2;
switch(sprejeti_znak)
{

//glej od desne proti levi
case 0b1000: //1
sprejeti_string[poz++]='1';
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break;
case 0b0100: //2
sprejeti_string[poz++]='2';
break;
case 0b1100: //3
sprejeti_string[poz++]='3';
break;
case 0b0010: //4
sprejeti_string[poz++]='4';
break;
case 0b1010: //5
sprejeti_string[poz++]='5';
break;
case 0b0110: //6
sprejeti_string[poz++]='6';
break;
case 0b1110: //7
sprejeti_string[poz++]='7';
break;
case 0b0001: //8
sprejeti_string[poz++]='8';
break;
case 0b1001: //9
sprejeti_string[poz++]='9';
break;
case 0b0101: //0
sprejeti_string[poz++]='0';
break;
case 0b1101: //*
poz=0;
sprejeti_string[poz++]='*';
for(i=1; i < 17; i++)
sprejeti_string[i]=0;
brisi_lcd = 1;
break;
case 0b0011: //#
sprejeti_string[poz++]='#';
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sprejeti_string[poz]=0;
break;
case 0b1011: //A
sprejeti_string[poz++]='A';
break;
case 0b0111: //B
sprejeti_string[poz++]='B';
break;
case 0b1111: //C
sprejeti_string[poz++]='C';
break;
case 0b0000: //D
sprejeti_string[poz++]='D';
break;
}
if(poz > 15)
poz = 15;
}
}
//pošiljanje AX.25 okvirjev
void sendByte(byte inbyte) {
char bbyte;
int k, bt;
bbyte=inbyte;
for (k=0;k<8;k++){
bt = inbyte & 0x01;

//strip off the rightmost bit

if ((crcflag == FALSE) && (flag == FALSE)) (crcbot(bt));
//do crc, but only if this is not a flag or crc byte
if (!bt) (flipout()); // if this bit is a zero, flip the output state
else {
stuff++;

//increment 1's count

if ((flag == FALSE) && (stuff == 5)) {
delay_us(BIT_DELAY);
flipout();
}
}
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inbyte >>=1;
delay_us(BIT_DELAY);
}
}
void xmitLine(void) {
//This function handles all of the packet headers and cleanup needed to send a
text string
// with only one line of code
restart_wdt();
sendPacketStart();
restart_wdt();
sendSZString(szTemp);
restart_wdt();
sendCrLf();
restart_wdt();
sendPacketEnd();
restart_wdt();
}
//GLAVNA ZANKA
void main(void) {
initController();
//sendpacketstart();
while(TRUE){
output_high(OUT_DIG_TNC_PTT); // PTT OFF
output_high(OUT_DIG_TNC_PTT); // PTT OFF
output_high(OUT_DIG_TNC_PTT); // PTT OFF
delay_ms(500);
delay_ms(500);
delay_ms(500);
delay_ms(500);
output_low(OUT_DIG_TNC_PTT); // PTT OFF
output_low(OUT_DIG_TNC_PTT); // PTT OFF
output_low(OUT_DIG_TNC_PTT); // PTT OFF
delay_ms(500);
delay_ms(500);
delay_ms(500);
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delay_ms(500);
//calibrate();
initTNC();
strcpy(szTemp, "[JN76OD]");
xmitLine();
restart_wdt();
delay_ms(TIME_BETWEEN_XMITS);
restart_wdt();
xmitTelemetry();
restart_wdt();
delay_ms(TIME_BETWEEN_XMITS);
xmitTelemetry();
restart_wdt();
xmitTelemetry();
restart_wdt();
}
}
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