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Малките спътници като учебно средство. 

Статистически данни за изстреляните досега 

университетски малки спътници.  

Обучението по аерокосмическо инженерство в 

Софийски университет.  

Нашите обучителни проекти и                    

дейности в областта на малките                             

аерокосмически обекти. 

Бъдеще на аерокосмическо                        

обучение в България. 

Съдържание на представянето 
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1. Наблюдение на земната повърхност от близкия 

 Космос (няколко стотин километра) – ново 

 техническо средство за изследване 

2. За научни задачи и тестване на технологии – 

 значително по-евтино от използване на големи 

 спътници 

3. За комуникационни цели и пренос на информация 

 през Космоса от близко разстояние – online и/или 

 offline комуникации (Store- and-Forward). Вече се 

 говори за IoS (Internet over Satellites) (GEO/LEO)  

4. За обучение на студенти и млади хора в областта 

 на аерокосмическото инженерство и нови 

 технологии за достъп до близкия Космос 

Основни съвременни приложения 



Малкият спътник като 
учебно средство 





Малкият спътник като учебно средство  

Тегло: до 50 kg; 

 Височина на орбитата: 500-1500 km; 

Планиран живот на орбита: 1-3 год. 

Малкият спътник като учебно средство  

Тегло: до 50 kg; 

 Височина на орбитата: 500-1500 km; 

Планиран живот на орбита: 1-3 год. 
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Малкият спътник съдържа почти всичко от по-големите 

спътниците, но в относително по-евтино (COTS) изпълнение 

http://www.google.bg/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http%3A%2F%2Fthefutureofthings.com%2Fcategory%2Fscience%2Fphysical-science%2Fastronomy-space%2F&ei=svyTVerCIIKQsAGThZ2YAw&psig=AFQjCNERURY0o436ojh3wRsKtEg4hnts2A&ust=1435848218411159
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Основни подсистеми в малкия спътник и области за изучаване 

1. Прецизна механична конструкция – 1U-6U 

2. Бордова електроника 

3. Фотоволтаична система и батерии 

4. Телеметрия и проследяване 

5. Системи за ориентация на спътника 

6. Актуатори и системи за поддържане на орбита 

6. Обмяна на данни и команди 

7. Топлинни условия и топлинен контрол 

8. Бордови компютър 

9. Отделна комуникационна система  

10. Малки ефективни двигатели  

11. Оптични и други камери и сензори 

12. Научна и приложна апаратура и др. 



Концепция за стандартизация и модулна архитектура 
("Plug-and-Play"-технология) 
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Plug-and-Play Satellites Air Force Research Lab 

http://spectrum.ieee.org/aerospace/satellites/us-air-forces-plugandplay-satellites/1 

In experiments at the Air Force Research 

Lab, workers can build an entire Monarch 

plug-and-play satellite in 4 hours. 

Following a careful script, they start by 

connecting the spacecraft’s six panels, 

which are hinged for easy access.  

http://spectrum.ieee.org/aerospace/satellites/us-air-forces-plugandplay-satellites/1
http://spectrum.ieee.org/aerospace/satellites/us-air-forces-plugandplay-satellites/1
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Статистически данни за 
изстреляните досега 

малки спътници 
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Статистика за малките спътници (2) 
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Обучение по 
аерокосмическо 
инженерство в 

Софийски университет 



Две магистърски програми в областта на Аеро- 

космическото инженерство и комуникационните мрежи  

През окт. 2012 г. във ФзФ на Софийски универси-
тет „Св. Климент Охридски“ бе създадена магис-
търска програма “Аерокосмическо инженерство и 
комуникации“ (на български и английски/ руски) 
за да „запълни вакуума“ в обучението в тази 
област в България. Програмата има 2  модула: 
Модул 1. Аерокосмическо инженерство (малки 
аерокосмически апарати). 
Модул 2. Безжични и сателитни комуникации. 

Идеята беше да се комбинират двете области и да 
се създават специалисти с по-съвременен профил.  



http://www.phys.uni-

sofia.bg/~dankov/Master%20program%20ASE&C/CURRICULUM_Plan%202013&201

4/asec-red-3_bg_2013_2014.pdf  



М1. Аерокосмическо инженерство 

Проектиране на космически мисии; 

Аеродинамика и обитална динамика; 

Аерокосмически системи за контрол 

Навигация и телеметрия 

Фотоволтаични системи за спътници 

Интегрална схемотехника 

Сателитни системи и сат информация 

Космическа физика 

Сателитни комуникации 

Безпилотни летателни системи 

Университетски микро- и нано-

сателити и приложения 

Анализ, интерпретация и приложения 

на сателитни изображения 

Софтуер в аерокосмическото инженер. 

Плазмени сателитни двигатели 

Съвременни материали и устройства 

Основни курсове и направления в програмата 
М2. Безжични и сателитни 

комуникации 

Приложна електродинамика 

Увод в безжичните комуникации 

Сателитни коминикации 

Практикуп по мрежи и протоколи 

Микровълнова и безжична техника 

Модулации и кодиране 

Интегрална схемотехника 

Антени за безжични комуникации 

ОС с приложения с отворен код 

Сигурност на мрежите 

КИС за трансфер на данни 

RFID, ЕМС в комуникациите 

Оптични мрежи и устройства 

Мобилни радиоканали 

Микровълнови измервания 

Мениджмънт на мрежите 

Мениджмънт на иновациите 

  



Брой студенти в двете допълващи се програми 



През 2012 г. български отбор от Софийски университет (включващ 8 препо-

давателя и експерта и 14 студента и докторанта) взе участие в MIC2 и се 

Успешно участие в MIC2 

класира на полуфинал 

измежду 72 отбора от 31 

страни. Темата беше 

"Small Communication 

Satellite Mission for 

Enhancement of  Antarctic 

Investigations“. 

Впоследствие бе публи-

кувана поканена работа 

(12 стр.) с автори: P. 

Dankov, M. Gachev, Z. 

Kiss'ovski, I. Krassimirov, D. 

Mateev, N. Neshev, O. 

Ognyanov, C. Simeonov, V. 

Vassilev, K. Zlatkov 



MIC2 



Нашите oбучителни 
проекти и дейности 

в областта на 
малките спътници 



Комуникации с Българската антарктическа база 

Едно от важните приложения на описаната 
технология за удължена комуникационна сесия, 
комбинирана с технологията “Store & Forward”, 
е за осъществяване  на комуникационни връзки с 
научно-изследователските бази в Антарктика, за 
които комуникациите с другите континенти, а и 
помежду им, е нетипично затруднена за 
съвременните представи. Орбитата на малките 
спътници може така да се проектира, че да 
преминават над дадена база от 1 до 6 пъти на 
ден и още толкова пъти над България. Така 
изследователите могат да получат практически 
ежедневна връзка, макар и тя да не е online.  



Не-комерсиални off-line комуникации с Полярните 

региони чрез университетски малки спътници  

Antarctica Arctic 

Нашата концепция е да се стандартизира и по-

добри комуникационната функция на малките 

университетски спътници, за да се обезпечи off-

line (backhaul) комуникационна връзка с поляр-

ните области. Тази концепция бе представена на 2 

международни конференции в Нагоя и Красноярск 

Orbits over South Pole.mp4
../../../2012/Krasnojarsk2012/Reshetnewskie chtenia/Plenarno zasedanie/Orbits over North Pole.mp4


Удължени комуникационни сесии и 

мобилни антени за земните станции 

Пример за удължена комуникационна 

сесия с малък спътник и използване на 

насочени мобилни земни антени  

SUSAT3D_web.mp4
DSC_1204.MOV


UNISEC Global – 1st Meeting: 

Nov. 23-24, 2013, Tokyo, Japan – в какво се 

състоеше българското участие? 

Нов регионален координатор за Б-я; 

Заявка за членство в UNISEC Global            и 

създаване на българска секция; 

Отчет за работата в България; 

Участие в две работни групи:       

1) Applications for “Store and     

Forward” Communications и         

2) Ground Station Network (GSN) through 

UNISEC-Global network 

Реализиране на контакти с над 15 

регионални координатори  



Създаване на мрежа от университетски земни 

станции за наблюдаване на малки спътници 

Discussion Group #8 Ground Station Network 

(GSN) through UNISEC-Global network 

• Access to Ground Stations are important for all 

satellite activities  

• Many existing Ground Stations available.  

• Collaboration needed to increase data downlink  

• As a first step to create the network 

• Share information with network candidate 

• Ground Station Capability  

• Contact Person  

• Opportunities for research and training 

• Orbital detection and estimation  

• Movable antennas  

• Antenna design  

• Affordable solutions  

• Opportunity to exchange information about 

common issues  

• What is the best way to share information?  



Идея: Студентски космически център за 

наблюдение на малки спътници във 

Физически факултет 
1) Проследяване на малки спътници на LEO орбита през любителските теле-метрични 

канали в VHF/UHF обхвати и определяне на параметри на орбитата им; 

2) Получаване на информация от спътници през съществуващи комуникационни 

канали; обработка, съхраняване, документиране и обмен с партньорите; 

3) Реализация на двупосочни връзки (uplink/downlink канали) за осъществяване на 

пренос съобщения до отдалечени земни станции. При този вариант на реализация 

можем да се присъединим към UNISEC-Global Ground Station Network (GSN)! 

4 ) Прецизно определяне на разстоянието до спътника и летящи обекти чрез лазерен 

далекомер, монтиран до антените. Визуално онлайн наблюдение на LEO спътници и 

летящи обекти през малък телескоп  и камера с висока резолюция до антените; 

5) Oбучение на студенти (в бакалавърска и в магистърска образователна степен) 

6) Не-космически приложения на Студентския космически център – за наблюдаване, 

проследяване и високоскоростни комуникации с аеро-космически обекти с по-голяма 

близост до повърхността на Земята: метеорологични балони, квадрокоптери, 

безпилотни самолети и др. 

7) Комуникация и логистична подкрепа на Университетския спасителен отряд, 

(University Rescue Squad , URS ) на Софийски университет, който има дълга история и 

екипът му и до днес е много активен. 



 В края на 2013 и началото на 2014 бе създаден един напълно функционален 

демонстрационен модел на малък спътник “CubeSat” с размери 10х10х10 cm и 

тегло няколко стотин грама. Автор е инженер-физик Огнян Огнянов. Целта 

на проекта е основно образователна, а проектът е частично финансиран от 

план-сметките на 2 магистърски програми във Физически факултет. Моделът 

притежава основните функционалности за класа си: телеметрия, камера, 

трансфер на данни, GPS, жироскопски сензори, соларни панели и др. 

Върху какво работихме досега?        
Учебен модел на “CubeSat” (1) 

MVI_3557.avi


On-board 

computer 

+ 

 Solar panels; 

Battery; 

Gyroscopes, 

Telemetry 

system; 

Sensors, 

Propulsion 

system, if exist; 

others 

Communication 

computer 

Hyperspectral 

camera 

Data Storage 

DVB-S2 MOD 

DVB-S2 DEMOD 

Tx BUC 
(5.83-5.85 GHz) 

Rx BDC 
(2.40-2.45 GHz) 

1
0

0
 

 9
0

0
 

M
H

z 

~
8

 M
B

/s
 

~
6

 M
B

/s
 

Tx BUC 
(5.83-5.85 GHz) 

Rx BDC 
(2.40-2.45 GHz) 

PA 

LNA 

BPF (10 MHz) 

BPF (10 MHz) 

2W RF; 15 W dc 

or 

ATx 

ARx 

A
n

te
n

n
a

 s
w

it
ch

  

Малък спътник – наша блокова схема 

Basic 

transportation 

satellite systems 

(commercial or 

amateur 



От лятото на 2013 стартира проектът “Метеорологичен балон”  на ФзФ, 

CASTRA и НИМХ при БАН. Основната цел е реализация на възможността       

за проследяване на метеорологични балони и тяхното локализиране след 

прекратяване на полета им, но има и други идеи, свързани и с малките 

спътници (подобно на проекта CANSAT). Работата по проследяване на балони е 

поета и от Спасителния отряд при СУ с ръководител Васил Гурев от ФзФ с 

тренировъчна и обучителна цел. Проектът ще търпи развитие. 

Проект „Метеорологичен балон“ (2) 



От началото на 2014 година стартира проект за изграждане във ФзФ на Учебен 

студентски космически център: земна станция за наблюдаване на малки спътници и 

други малки аерокосмически обекти. Основната цел е възможността за проследяване 

и получаване на данни от LEO спътници на ниски орбити в радиолюбителските 

честотни обхвати. Засега има закупен много добър радио-любителски приемник 

Kenwood TS-2000X, две антени за 144 и 433 MHz, двойка мобилни трансивери, 

софтуер за управление, захранване.  Остава най-важното – механична система за 

насочване на антените и усвояване на площадката за антените и зала за управление 

във ФзФ.  Работи се и по бордовите антени за малък спътник.  

Учебен студентски космически 

център (3) 

http://www.google.com/imgres?sa=X&biw=1024&bih=662&tbm=isch&tbnid=EqnzrDCyzoweOM:&imgrefurl=http://www.iribsat.blogfa.com/8608.aspx&docid=u1l0wA5ReGW4rM&imgurl=http://www.promaxprolink.com/images/prodig-5II.jpg&w=425&h=341&ei=wn2MUuOlDsuqhAf65oGgBg&zoom=1&iact=hc&vpx=142&vpy=265&dur=1984&hovh=201&hovw=251&tx=110&ty=139&page=1&tbnh=140&tbnw=179&start=0&ndsp=20&ved=1t:429,r:16,s:0,i:129
http://sat.sibsau.ru/images/stories/Equipment/lecroy_wavejet.jpg


  От края на 2013 се работи и по два вида двигатели за малки спътници –   

1) плазмен микровълнов източник на атмосферно налягане и 2) струен 

химически микродвигател „Resistojet” . Имаме реализирани два 

демонстратора. Ще се работи и за създаване на специални стендове за 

изпитания на микродвигателите. 

Микродвигатели за малки спътници (4) 



  Развитие на комбинация от философско-технически идеи за 

използване на концепцията за „Интелигентността на рояка“ към 

групи (рояци) от малки спътници и различни приложения на тази 

концепция. Темата е „Integrated Small Satellite Swarm Defense against 

Meteoroids“  

Малките спътници в концепцията 

“swarm intelligence” (5) 



  Това са най-новите ни идеи относно „космическия боклук“.  Темата е 

много по-актуална и належаща, отколкото може да изглежда на пръв поглед. 

Това е студентска разработка, с която участваме на поредното състезание за 

идеи и използване на малки спътници MIC 4 в Истанбул през октомври 2016  

Нова концепция за наблюдение, 

класификация и събиране на 

космическите отломки (7) 



Inter-University Relationships: 1) Sofia 

University – Siberian State Aerospace University 

First of all, in 2012 we signed an Agreement of Cooperation between the 
Siberian State Aerospace University (SibSAU) in Krasnoyarsk, Russian 
federation and Sofia University "St. Kliment Ohridski" in Bulgaria. This 
agreement allows us to exchange students and lecturers, to develop science 
projects and to use the signals from several existing on-orbit university 
satellites of SibSAU (RS-22; RS-30; RS-39; RS-40).  

“Yubileiny-2”; 2012; 
SibSAU, Krasnoyarsk  

Payload 

~30 kg 



Inter-University Relationships: 2) Sofia 

University – University of Bologna, Italy 

We started similar inter-university collaboration (based mainly on the new 
Erasmus+ agreements) with the University of Bologna, Italy; with Assoc. 
Prof. Paolo Tortora. Since January 2013. Prof. Tortora is managing the ESEO 
(European Student Earth Orbiter) mission, funded by the Education Office of 
the European Space Agency (ESA) and led by to the spin-off of the 
Laboratory of Microsatellites and Space Microsystems (ALMASpace Srl) in 
collaboration with 10 universities and research institutions in Europe.  

“ALMASat-1”; 2011; 
Bologna University, Italy 

Payload ~12.5 kg 



UNISEC-like активности и семинари 

  We organized MIC2 seminar in February 2012, several students 
seminars in the area of aerospace engineering and communications, 
participations in aerospace exhibitions (for example MAKS’2013 in Moscow; 
Plovdiv fair’2013), several student exercises (meteorological balloons; 
unmanned vehicles) and other activities.   

MIC2 seminar, February 2012 



Телевизионни предавания и изяви 



UNISEC Global секция в 

България – възможно ли е? 





Бъдеще на 
аерокосмическото 

обучение в България – 
отворена дискусия 



Благодаря за 

вниманието  


