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В края на месец май, завърши кос-
мическата програма „Space 
Challenges 2011”. В няколко по-
редни броя ви запознавахме с дей-
ностите около „Космически пре-

дизвикателства 2011”. Списание „Българска 
Наука” е основен медиен партньор на програ-
мата и следим от близо всяка лекция и всичко, 
което се случва с програмата.

В този материал ще ви запознаем с последните 
дни на космическата програма и преживява-
нията на студентите в нея.

Един от последните гостуващи лектори беше 
доктор Фабиан Щайнмец от Техническия 
университет в Щутгард. Второто му участие 
в програмата, имаше за цел да запознае учас-
тниците в пограмата с особеностите в проек-
тирането и сглобяването на малки сателити. 
Също така, за първи път бе проведен уоркшоп, 
в който желаещите да участват имаха възмож-
ност да проектират свой сателит.

         Малките сателити имат тегло до около 100 
кг и имат известни предимства пред по-голе-

мите си събратя. Цялостния процес по тяхното 
проектиране продължава много по-малко вре-
ме, изключително подходящи са за образова-
телни цели. Млаките им размери позволяват 
да бъдат натоварени като втори сателит, към 
някое вече планирано изстрелване. 

     През целия си живот, сателитите премина-
ват през шест фази:

- A – Създаване на основна концепция – 
мисия на сателита

- B – Развиване на концепцията и уто-
чняване на изискванията

- C – Развитие на сателита – избиране на 
компоненти, тестване и създаване на краен 
дизайн

- D – Производство

- E – Въвеждане в експлоатация

- D – Извеждане от експлоатация

Космическите предизвикателства продължават
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     Избирането на орбита и височина на полета 
са едни от най-важните неща при проектира-
не на мисия. Височината влияе изключително 
много, както върху размера на отделните под-
системи, така и върху цялостния живот на са-
телита. При по-голяма височина, орбитата на 
полета се запазва по-дълго време, но същевре-
менно големината на антените и на камерите 
например, също се увеличава. 

     Трудните условия в космоса, налагат проек-
тирането на изключително издръжливи систе-
ми. В космоса, всичко се намира в състояние 
на безтегловност. Също така липсата на ат-
мосфера предоставя високи нива на електро-
магнитна радиация и предполага проектиране 
на нови системи за охлаждане, тъй като тра-
диционният конвекционален начин не работи. 
Техниката е подложена на екстремни темпе-
ратурни амплитуди, радиация от прелитащи 
частици. Не е за пренебрегване и възможност-
та за сблъсък с т.нар. микрометеорити. Всичко 
това налага сателитите да бъдат проектирани 
и тествани изключително прецизно, тъй като 
поправките в космоса са почти невъзможни.

         Обикновено сателитите притежават 
следните подсистеми:

- Електрозахранване

- Структура

- Термозащита

- Комуникация

- Обработка на данни

- Контрол на полета

     За захранване с електричество най-вече се 
ползват слънчеви панели, които преобразуват 
слънчевата светлина директно в електричест-
во. Изключително важно е регулирането на 
мощността на отделните системи и дори тях-
ното изключване, когато те не са необходими. 
Разработени са и други начини за осигуряване 
на електричество, като горивни клетки и дори 
малки ядрени реактори, но последните са 
много опасни в случаи на авария, също така 
е непозволено извеждането на ядрено гориво в 
космоса. Структурата трябва да е в състояние 
да издържи големите сили и вибрации, появя-
ващи се по време на изстрелването на раке-
тата. Много популярна е т.нар структура със 
шестоъгълни клетки (honeycomb structure), 
която предлага голяма здравина при малко 
тегло. За термозащита се използва изолатор, 
които представлява сандвич от отделни видо-
ве материи. Важен е цъщо така и цвета на са-
телита. Както е известно, по-тъмните повърх-
ности абсорбират повече слънчева светлина 
от по-светлите, но въпреки това количеството 
инфрачервена радиация, което приемат и две-
те е еднакво. 

     Системата за обработка на данни е „мозъ-
кът” на целия сателит. Тя обработва събрани-
те данни и подадени команди, и прави изчис-
ления за орбитата на сателита. В случаи на 
загуба на сигнал от Земята, тя е в състояние да 
премине в автоматичен режим и да продължи 
работата по изпълнение на мисията.

     Фабиан показа нагледно как изглеждат от-
делните подсистеми в специално донесения 
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демонстрационен макет на сателит, като из-
ключително внимание обърна на системата 
за въртене на сателита – reaction wheel. Бла-
годарение на него става финото насочване на 
камерите и на антените на сателита в посока 
Земята. 

     В провелият се уоркшоп, на участниците им 
бе поставена задача за изготвяне на фаза A, от 
проектирането на свой собствен сателит за на-
блюдение на района около София. Едно от из-
искванията бе определяне на Ground Sampling 
Distance (GSD) или резолюцията на камерата 
– разстоянието върху земята, която се обхваща 
от един пиксел. 

    На последвалите презентации на отборите, 
бяха представени четири отделни концепции 
за сателити, както и бизнес планове за тяхната 
реализация. Фабиан изгледа внимателно пре-
зентациите и към всеки от отборите предос-
тави коментар относно работата им, както и 
препоръки за подобряване на проекта.

     - „Много съм доволен от представените про-

екти и искам да благодаря на учацтниците за 
ентусиазма с който проявиха към поставената 
им задача.” - сподели доктор Щайнметз в края 
на програмата. Райчо Райчев – координатор 
на програмата заяви, че за в бъдеще са плани-
рани още няколко подобни уоркшопа.

Автор: Вълчо Димитров

Отбор 3 конструирал сателит “Demeter”
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