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Система низькоорбітального супутникового зв'язку із FC-архітектурою містить штучні супутники
Землі, кожен з яких функціонує на навколоземній орбіті і оснащений бортовими
ретрансляторами, міжсупутниковий зв'язок, мережу наземних станцій зв'язку і управління
штучними супутниками Землі, угруповання низькоорбітальних космічних апаратів (LEOсистема), яке включає угрупування кореневих (ведучих) супутників та супутниківретрансляторів
(ведених).
Навколо
кожного
кореневого
супутника
формується
мікроугрупування супутників-ретрансляторів. Функції кореневого супутника в вибраній фазовій
точці орбітальної площині робочої орбіти виконують міні- або мікросупутники, які пов'язані в
кільцеву мережу лініями зв'язку між супутниками. Функції супутників-ретрансляторів виконують
кубсати. Додатково введено багаторівневу систему граничних хмар, яка являє собою
гетерогенну розподілену обчислювальну хмарну структуру.
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Корисна модель належить до області мобільних телекомунікацій, а саме до систем
супутникового зв'язку, і може бути використана для забезпечення зв'язку низькоорбітальних
космічних апаратів з наземними станціями та користувачами супутникових послуг.
Потреба надання інформації по каналу зв'язку ведучого супутника абонентам, що
дислоковані на території, покритій веденим супутником, координати якого можуть бути в
сусідній точці, виникає в результаті необхідності надання інформації таким абонентам. Це також
приводить до розширення кількості обслуговуваних абонентів джерелом інформації,
підключеним до каналу ведучого супутника.
Відомий патент RU 2549832 "Способ космической связи", МПК Н04В 7/185, опубл.
10.03.2014, який включає два і більше геостаціонарних супутників зв'язку, міжсупутникові
двосторонні лінії зв'язку, наземні пункти зв'язку та командно-вимірювальні пункти [1]. Спосіб
полягає в тому, що ведені супутники обладнують апаратурою радіонавігації і системою навігації
та управління рухом. Управління веденими супутниками і контроль над їх технічним станом
виконуються за допомогою ведучого супутника, що знаходиться постійно в зонах видимості
хоча б одного наземного командно-вимірювального пункту і наземного пункту зв'язку - антиподу
адресним наземним пунктам зв'язку.
Відомий спосіб включає виконання наступних операцій: встановлення на супутниках
комплектів приймально-передавальної апаратури, апаратури радіонавігації програмного
забезпечення; проведення планування та реєстрацію робочих позицій, планування польотного
завдання; виведення веденого супутника на розрахункову довготу; проведення траєкторних
вимірювання та розрахунок і реалізація попереднього плану корекцій приведення супутника на
задану орбітальну позицію.
За допомогою апаратури радіонавігації і бортових систем, яка включає комплекс
алгоритмічних програм щодо забезпечення польоту супутника, які відповідають за автономну
"посадку" веденого супутника на задану орбітальну позицію і утримання його на цій позиції
протягом заданого часу або протягом терміну активного існування. Управління веденим
супутником і контроль над його технічним станом проводять за допомогою ведучого супутника.
Для функціонування відомої системи радіонавігації і передачі інформації, яка базується на
апаратурі радіонавігації, необхідно створити канал передачі даних або канал зв'язку.
Недоліком відомого рішення є те, що такий канал при використанні стандартної частоти в
супутниковій системі при обслуговуванні міжсупутникового зв'язку може впливати на інші канали
зв'язку і спотворювати сигнал та відповідно впливати на якість передачі.
Найбільш близьким аналогом до корисної моделі є технічне рішення [2], в якому система
низькоорбітального супутникового зв'язку, представляє угруповання низькоорбітальних
космічних апаратів (LEO-система) з архітектурою "розподіленого супутника" та яка включає
угрупування кореневих (ведучих) супутників та супутників-ретрансляторів (ведених). Навколо
кожного кореневого супутника формується мікроугрупування супутників-ретрансляторів, яке
називається "розподілений супутник". Функції кореневого супутника в обраній фазової точки
орбітальної площині робочої орбіти виконують міні-або мікросупутники, а функції супутниківретрансляторів - кубсати. Кореневі супутники пов'язані між собою в кільцеву мережу
високошвидкісними лініями зв'язку між супутниками. Геометричний розмір "розподіленого
супутника" - область навколо кореневого супутника радіусом приблизно 1 км. Це означає, що
кубсати здійснюють груповий політ на відстані не більше 1 км від кореневого супутника.
Космічний сегмент LEO-системи складається з декількох орбітальних площин, що мають
однакову кількість розподілених супутників, однаковий спосіб, і відрізняються довготою
висхідного вузла. У кожній орбітальній площині розподілені супутники рівномірно розміщені з
однаковою відносною істинною аномалією, при цьому кожен розподілений супутник пов'язаний з
двома сусідніми розподіленими супутниками в своїй орбітальній площині і з двома
найближчими розподіленими супутниками в двох сусідніх орбітальних площинах - по одному в
кожній орбітальній площині.
Недоліком відомого рішення є те, що у ньому не наведена архітектура міжсупутникового
каналу зв'язку, що не дозволяє оцінити його технічні характеристики та відповідно технічні
можливості системи низькоорбітального супутникового радіозв'язку для надання якісних послуг
в інтегрованих мережах зв'язку 5G та ІоТ. Крім цього, для реалізації в космічному сегменті LEOсистеми FC-архітектури в склад "розподіленого супутника" включений окремий супутникобчислювач, завданням якого є виконання необхідних обчислень для забезпечення
функціонування обслуговування пристроїв ІоТ в межах зони обслуговування "розподіленого
супутника". Таке рішення не забезпечує гнучкість та високу надійність системи при
перевантаженнях мережі та при виході з ладу окремого супутника-обчислювача.

1

UA 141528 U

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

В основу корисної моделі поставлено задачу удосконалення системи низькоорбітального
супутникового зв'язку для зменшення затримки при передачі сигналів споживачам та
ймовірності перевантаження мережі.
Поставлена задача вирішується тим, що в систему низькоорбітального супутникового
зв'язку, яка містить штучні супутники Землі, кожен з яких функціонує на навколоземній орбіті і
оснащений бортовими ретрансляторами, міжсупутниковий зв'язок, мережу наземних станцій
зв'язку і управління штучними супутниками Землі, угруповання низькоорбітальних космічних
апаратів (LEO-система), яке включає угрупування кореневих (ведучих) супутників та супутниківретрансляторів (ведених), навколо кожного кореневого супутника формується мікроугрупування
супутників-ретрансляторів, а функції кореневого супутника в вибраній фазовій точці орбітальної
площині робочої орбіти виконують міні-або мікросупутники, які пов'язані в кільцеву мережу
лініями зв'язку між супутниками, при цьому функції супутників-ретрансляторів виконують
кубсати, згідно з корисною моделлю, додатково введено багаторівневу систему граничних хмар,
яка представляє собою гетерогенну розподілену обчислювальну хмарну структуру.
Запропонована багаторівнева система використовує чотири рівні обчислень з
гетерогенними можливостями. При цьому перший рівень системи являє собою пікохмари з
невеликими обчислювальними можливостями і пам'яттю, безпосередньо з'єднані з шлюзами та
головними пристроями зони обслуговування супутникової мережі. Другий рівень використовує
більш ефективну хмару по обчислювальних можливостях і пам'яті - мікро-хмару. Кожна мікрохмара пов'язана з групою пікохмар і керує ними за допомогою бездротового
надвисокошвидкісного з'єднання терагерцового діапазону. Кожна макро-хмара на третьому рівні
має з'єднання з фіксованим числом мікро-хмар і керує ними за допомогою бездротових
високошвидкісних з'єднань терагерцового діапазону. Рівень головної хмари розташовується в
ядрі "розподіленого супутника" (кореневому супутнику), має потужні обчислювальні можливості і
пам'ять. Головне хмара з'єднується з усіма макро-хмарами, управляє і здійснює їх моніторинг.
Крім цього, головна хмара використовується як шлюз до хмар загального користування.
Суть корисної моделі пояснюється кресленнями фіг 1 та фіг. 2.
На фіг. 1 зображена схема реалізації запропонованої системи низькоорбітальної системи
супутникового зв'язку мережі 5G/IoT. На ній:
1 - кореневий супутник;
2, 3, 4, 5 - супутники-ретранслятори;
6 - фідерні лінії;
7 - зона обслуговування системи супутникового зв'язку;
8 - пікохмара хмарної структури;
9 - мікро-хмара хмарної структури;
10 - макро-хмара хмарної структури;
11 - головна хмара хмарної структури;
12 - міжсупутникова лінія передачі.
На фіг. 2 зображена хмарна структура низькоорбітальної супутникової системи мережі
IoT/5G. На ній:
13 - рівень пікохмари хмарної структури;
14 - рівень мікро-хмари хмарної структури;
15 - рівень макро-хмари хмарної структури;
16 - рівень головної хмари хмарної структури.
Схема функціонування "розподіленого супутника" в складі низькоорбітальної системи
супутникового зв'язку мережі 5G/IoT працює наступним чином.
Інформаційним та інтелектуальним ядром розподіленого супутника є кореневий супутник 1
(див. фіг. 1). Супутники-ретранслятори 2, 3, 4, 5 розподіленого супутника формують
промінь/промені користувачів з обмеженою зоною обслуговування. Сукупність променів, які
формуються супутниками-ретрансляторами, складають зону обслуговування 7 LEO-системи.
Вимоги по інтегральній зоні обслуговування LEO-системи (географічна зона обслуговування)
визначають вимоги до кількості розподілених супутників в системі в цілому.
Фідерні лінії 6 забезпечують з'єднання кореневого супутника з супутникамиретрансляторами та призначені для передачі транспортного цифрового потоку відповідного
формату до кінцевих користувачів. Фідерна лінія 6 між кореневим супутником і супутникомретранслятором є внутрішньою лінію зв'язку між супутниками в складі розподіленого супутника.
Ця лінія - комбінована радіолінія, яка забезпечує дуплексну передачу інформації, вимір похилої
дальності і взаємного кутового положення між кореневим супутником 1 і супутникамиретрансляторами 2, 3, 4, 5.
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Розподілені супутники в LEO-системі пов'язані між собою міжсупутниковими лініями 12
терагерцового зв'язку, які формують магістральну мережу LEO-системи. Кожен розподілений
супутник пов'язаний з двома сусідніми розподіленими супутниками в своїй орбітальній площині і
з двома найближчими розподіленими супутниками в двох сусідніх орбітальних площинах - по
одному в кожній орбітальній площині. У складі розподіленого супутника функції підтримки лінії
зв'язку між супутниками покладені на кореневий супутник І, який оснащений модулями фідерних
ліній 6 та відповідними високочастотними прийомо-передавачами супутників-ретрансляторів.
Запропонована багаторівнева система для низькоорбітальної супутникової системи
радіозв'язку мережі 5G/IoT являє собою розвиток систем хмарних обчислень для мереж зв'язку
від централізованої системи до гетерогенної розподіленої системи.
Суть нового підходу до побудови багаторівневої хмарної системи для низькоорбітальних
супутникових мереж зв'язку (див. фіг. 2) полягає в тому, що пристрої взаємодій зони
обслуговування окремих супутників-ретрансляторів 2, 3 з'єднуються з пікохмарами 8 рівня
пікохмари 13 хмарної структури з досить невеликими обчислювальними можливостями для
виконання граничних обчислень. Ці пікохмари 8 в свою чергу з'єднуються з мікро-хмарами 9
рівня мікро-хмари 14 хмарної структури, які з'єднуються з окремими супутникамиретрансляторами 2, 3 і мають більш потужні обчислювальні можливості. Кожна мікро-хмара 9
має з'єднання з фіксованим числом пікохмар 8, а в свою чергу кожна група мікро-хмар 9
пов'язана з більш великою за можливостями обробки і зберігання даних макро-хмарою 10 рівня
макро-хмари 15 хмарної структури. Макро-хмара 10 використовується для тих операцій, які не
можуть бути виконані мікро-хмарами 9. Кожна макро-хмара 10 містить також контролер для
підключення мікро-хмар 9. Макро-хмари 10 представляють також шлюзи для взаємодії мікрохмар 9 з ядром мережі при необхідності. Кожна макро-хмара 10 має з'єднання з фіксованим
числом мікро-хмар 9 і керує ними за допомогою бездротових високошвидкісних з'єднань
терагерцового діапазону. Головна хмара 11 рівня головної хмари 16 хмарної структури
з'єднується з усіма макро-хмарами 10, управляє і здійснює їх моніторинг і яка з'єднується з
кореневим супутником 1. Ядро "розподіленого супутника" (кореневий супутник) забезпечує
взаємодію макро-хмар 10 в системі в цілому. Запропонована система зменшує затримку при
передачі сигналів споживачам і ймовірність перевантаження мережі, одночасно збільшуючи
гнучкість її побудови і доступність.
Згідно з корисною моделлю, чотири рівні хмар 13, 14, 15, 16 з'єднані за допомогою
надвисокошвидкісних бездротових ліній радіозв'язку терагерцового діапазону. Така побудова
включає і використання бездротових оптичних систем зв'язку (FIWI), які є однією з
найважливіших особливостей майбутніх мереж 5G/IoT. При цьому відстань між призначеним
для користувача обладнанням і найближчою хмарою в мережі становить всього один
бездротовий перехід. Це дозволяє забезпечити зменшення затримка передачі даних та
ймовірність перевантаження в мережі, збільшити доступність мережі та поліпшити безпеку,
оскільки додатки надаються користувачам всередині мережі.
Багаторівневу систему, що заявляється, використовують наступним чином.
Вивантаження даних від користувача на рівень хмари у запропонованому рішенні включає в
себе три складових затримки: затримку по висхідним і спадним лініях, затримку поширення і
затримку обробки інформації.
Для оцінки часу доступу в "туманних обчисленнях" пропонується модель доступу в
"туманних обчисленнях" з дозволом колізій джерел даних, що реалізують режим опитування. В
системі з режимом опитування є центральний вузол (маршрутизатор, шлюз або сервер) і деяку
кількість джерел даних, яке в силу динамічних змін заздалегідь "невідомо" вузлу. Джерела
даних починають передачу даних тільки за запитом центрального вузла. Якщо у джерел даних
немає підготовленого для передачі пакета даних, то спеціальний логічний механізм джерел
даних формує ідентифікаційний пакет, що містить унікальний ідентифікаційний номер джерел
даних. Завдання центрального вузла ідентифікувати всі джерела даних, які знаходяться в зоні
його обслуговування і якщо у джерел даних є дані для передачі, то прийняти їх.
Процес опитування - часовий інтервал, який розділений на блоки - вікна. Вікна - нефіксовані
відрізки часу, розмір яких визначається кількістю слотів, на які він ділиться. Розмір слота фіксована величина для кожного джерела даних. Так як слот - це теж часовий інтервал, його
розмір визначається швидкістю передачі даних від джерел даних до вузла, тобто його визначає
обладнання, що використовується в системі.
Тоді загальна затримка на передачу по висхідним і спадним лініях (T v, Тn) може бути
обчислена на основі наступних рівнянь [3]:
Tv=(1+Vbo)(Db/Vb),
(1)
Тn=(1 + Vno)(Dn/Vn),
(2)
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де Vbo і Vno - швидкості передачі для висхідної і спадної ліній відповідно, при яких настає
відмова в обслуговуванні, Db і Dn - загальне число переданих біт по висхідній і низхідній лініях
відповідно і, нарешті, Vb і Vn - швидкості передачі даних для висхідній і низхідній лініях
відповідно.
Затримка поширення Тr є функцією відстані і може бути обчислена в такий спосіб:
Tr=Rob/Vr,
(3)
де Rob - відстань між мобільним користувачем і хмарою, a Vr - швидкість поширення.
Затримка через обробку даних ґрунтується на числі необхідних операцій і швидкості
обробки інформації процесором в хмарі. Затримка через обробку даних Тobr обчислюється
таким чином:
Тobr = N/Vproc,
(4)
де N - загальне число необхідних операцій і Vproc - швидкість процесора хмари. Резюмуючи
все вищесказане, загальна затримка може бути обчислена як сума зазначених трьох затримок.
Тоді загальна затримка вивантаження даних в хмару Tzag обчислюється таким чином:
Tzag=Tv+Tn+Tr+Tobc,
(5)
Відповідно повний цикл взаємодії Μ джерел даних і центрального вузла становить T=MTzag.
Якщо кожне джерело даних в середньому  пакетів в секунду, то при наявності в системі Μ
джерел даних, загальна інтенсивність потоку даних складе М пакетів в секунду, а середній
інтервал між їх надходження 1/М. Отже, щоб уникнути необмеженого зростання черг, час
обслуговування Tzag повинно відповідати умові:
Tzag1/M,
(6)
Вирішуючи (6) при умові Vb=Vn щодо необхідної швидкості передачі даних для висхідній і
низхідній радіоліній V=Vb=Vn, отримаємо умову гарантування відсутності черги для кожного
джерела даних і відповідно можна сформулювати вимоги до пропускної спроможності
радіоканалу.
Ґрунтуючись на останньому виразі, можна сказати, що загальна затримка, в основному,
залежить від відстані. Таким чином, в разі введення макро-хмар затримка менше, ніж затримка
при використанні ресурсів ядра мережі.
Введення рівня макро-хмари на супутниках-ретрансляторах і забезпечення взаємозв'язку
макро-хмари за допомогою бездротових високошвидкісних радіосистем передачі терагерцового
діапазону дозволяє також використовувати новий спосіб вивантаження трафіку. що при
спільному застосуванні з технологією взаємодії пристрій-пристрій D2D значно покращує
характеристики якості обслуговування мережі 5G/IoT.
Результати моделювання показали, що в порівнянні з традиційним рішенням з побудови
ядра мережі Evolved Packet Core, заснованим на версії 15 3GPP, запропоноване рішення
забезпечує зменшення кругової затримки в середньому на 50-60 %.
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1. Система низькоорбітального супутникового зв'язку із FC-архітектурою, яка містить штучні
супутники Землі, кожен з яких функціонує на навколоземній орбіті і оснащений бортовими
ретрансляторами, міжсупутниковий зв'язок, мережу наземних станцій зв'язку і управління
штучними супутниками Землі, угруповання низькоорбітальних космічних апаратів (LEOсистема), яке включає угрупування кореневих (ведучих) супутників та супутників-ретрансляторів
(ведених), навколо кожного кореневого супутника формується мікроугрупування супутниківретрансляторів, а функції кореневого супутника в вибраній фазовій точці орбітальної площини
робочої орбіти виконують міні- або мікросупутники, які пов'язані в кільцеву мережу лініями
зв'язку між супутниками, при цьому функції супутників-ретрансляторів - кубсати, яка
відрізняється тим, що додатково введено багаторівневу систему граничних хмар, яка являє
собою гетерогенну розподілену обчислювальну хмарну структуру.
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2. Система низькоорбітального супутникового зв'язку із FC-архітектурою за п. 1, яка
відрізняється тим, що граничні хмари багаторівневої системи з'єднані за допомогою
надвисокошвидкісних бездротових ліній радіозв'язку терагерцового діапазону та бездротових
оптичних систем зв'язку.
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