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Реферат 

 

Дипломна робота містить  сторінок,  рисунка,  таблиць,  

бібліографічних найменувань. 

Зі стрімким розвитком електроніки стрімко розвивається дослідження 

космічного простору і практика дослідження Землі і її орбіти за допомогою 

супутників. Перспективними на сьогоднішній день є сприйнятливі за 

ціновою політикою малогабаритні супутники. 

В даній роботі розглянуті малогабаритні супутники класу Cubesat, 

систему орієнтації цих супутників, їхні перспективи. Проаналізовано  

принципи роботи присторів визначення орієнтації , розглянуті  види і 

конструктивні особливості існуючих малогабаритних сенсорів кутових 

координат Сонця, які виготовляються і використовуються в малогабаритних 

супутниках. Проаналізована робота малогабаритних сенсорів кутових 

координат Сонця , які використовувалися на супутнику PolyITAN-2.  

Метою даної роботи є розробка сенсорного прототипу для системи 

орієнтації в просторі мініатюрного супутника класу CubeSat, здатного 

ідентифікувати точну орієнтацію космічного апарату. 

Об’єктом дослідження роботи є розроблений малогабаритний 

щілинний сенсор кутових координат Сонця космічного призначення. 

Предметом дослідження є фотоелектричні властивості розробленого 

малогабаритного щілинного сенсора кутових координат Сонця. 

В даній роботі присутні дослідження основних характеристик 

сенсора: 

- кутові характеристики 

-характеристика робочих каналів 

-температурна стійкість  

-радіаційна стійкість 

Ключові слова: малогабаритний щілинний сенсор кутових координат 

Сонця, система орієнтації супутника, фотоелектричний перетворювач. 

 



4 

 

ABSTRACT  

 

Thesis contains pages, drawings, tables, bibliographic titles. 

With the rapid development of electronics, the exploration of outer space and the practice 

of studying the Earth and its orbits with the help of satellites is rapidly developing. At present, 

small satellites are susceptible to pricing policies. 

In this paper, the small satellites of the Cubesat class, the system of orientation of these 

satellites, and their perspectives are considered. The principles of operation of the priors of the 

determination of the orientation are analyzed, the types and structural features of the existing 

small-scale sensors of the angular coordinates of the Sun, which are manufactured and used 

in small-sized satellites, are considered. The work of the small-scale sensors of angular 

coordinates of the Sun, which were used on the  PolyITAN-2, is analyzed. 

The purpose of this work is to develop a sensor prototype for the system of orientation in 

the space of a miniature satellite of the class CubeSat, capable of identifying the exact 

orientation of the spacecraft. 

The object of the research work is the small-sized slit sensor of the angular coordinates of 

the Sun of space design. The subject of the study is the photoelectric properties of the 

developed small-sized slit sensor of the angular coordinates of the Sun. 

In this paper, there are studies of the main characteristics of the sensor: 

- angular characteristics 

-characteristics of working channels 

-temperature stability 

-radiation stability 

Keywords: small-sized slit sensor of angular coordinates of the Sun, satellite orientation 

system, photoelectric converter. 
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