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Вступ 
В недалекому минулому використання супутникових систем як на низьких так і на 

високих орбітах було привілеєм обмеженого числа „космічних” адміністрацій і потужних 

міжнародних супутникових операторів (Інтелсат, Евтелсат, Астра та ін.). Сучасна ситуація 

істотно змінилася і характеризується швидким зростанням числа нових заявлених систем які 

або об’єднують групи країн, або створюються окремими адміністраціями для задоволення 

своїх національних потреб (рис. 1). При цьому з кожним днем ускладнюється процес доступу 

до орбіти і спектру для „нових” учасників через перевантаження орбіти. 

 

Рис. 1 Фактичне зростання кількості операторів супутникового зв’язку 

Кожен новий проект супутникової системи (угруповання) повинен проходити ряд 

етапів. Перший етап розробки будь-якої нової планованої супутникової системи починається 

з визначення і постановки детальної мети (визначення основних вимог до системи). Другій 

етап – технологічне проектування системи з плануванням запуску супутника і проведення 

робіт із забезпечення міжнародно-правового захисту. 

Оскільки обидва процеси вимагають значного часу їх доводиться проводити 

паралельно. 

При цьому слід мати на увазі, що метою є створення системи, а не просто запуск або 

придбання супутника. Найважливішою складовою успіху є своєчасне створення 

інфраструктури на Землі (станцій управління, розгортання мережі наземних станцій 

користувачів з відповідним абонентським обладнанням), інформаційна завантаження 

супутника.  
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Реалізація концепції [1] використання національного супутника зв’язку на 

геостаціонарній орбіті прийнята в Україні зіткнулася з низкою ускладнень які не вдається 

подолати вже понад два десятиліття. І відсутність надійного (власного) носія, здатного 

здійснити вивід супутника на потрібну орбіту не єдине з них. Слід також враховувати значні 

безповоротні фінансові втрати, які пов’язані з міжнародними погодженнями (у випадку не 

реалізованої системи кошти не повертаються а ресурси не резервуються). 

В якості альтернативи авторами пропонується розглянути варіант супутникової системи 

на основі низько орбітальних супутників – створення угруповання на низькій орбіті.  

Охарактеризуємо деякі етапи, необхідні для створення такої супутникової системи. 

Постановка завдання в загальному вигляді 
У 1998 році побачила світ „Національна космічна програма України на 1998 – 2000 

роки”, одним з основних завдань якої було створення системи „Либідь”. Після 2000 року за 

сприяння Національного космічного агентства України (НКАУ) і ДП „Укркосмос” була 

розроблена нова реалізація проекту „Либідь”, яка передбачає створення геостаціонарної 

(GEO) системи супутникового зв’язку на базі вітчизняних супутників малого класу (вагою до 

800 кг), їх висновок на орбіту планувалося здійснити за допомогою ракети-носія „Циклон-4”. 

Вартість супутника зв’язку малого класу українського виробництва з 5 – 10 ретрансляторами 

на борту повинна була за попередніми оцінками скласти всього 20 – 30 млн. доларів. Новий 

проект передбачалося здійснити до 2005 року, однак реалізації проекту не відбулося. Влітку 

2009 року було прийнято чергове рішення уряду України про будівництво і запуск до 1 

вересня 2011 року українського супутника зв’язку, на що планувалося витратити 412 

мільйонів гривень. 

В даний час космічний сегмент українських систем зв’язку формується на основі 

оренди ресурсу іноземних супутників зв’язку. 

Основні напрями та шляхи реалізації Стратегії  розвитку космічної діяльності на період 

до 2022 року затвердженою наказом ДКА від 21.05.15 року № 100  спрямовані на збереження 

за Україною статусу космічної держави, поетапне набуття статусу члена Європейського 

космічного агентства, активна участь в європейських та міжнародних космічних програмах і 

проектах, впровадження в Україні європейських стандартів космічної діяльності. Розвиток 

національного виробництва систем управління ракет-носіїв різноманітного класу на основі 

лазерних гіроскопів, оптичних та інших оптико-електронних пристроїв. Створення та 

впровадження сучасних технологій виробництва низькоорбітальних та геостаціонарних 

космічних апаратів та їх складових частин, включаючи оптичні сканери високої на 

надвисокої просторової розрізненої здатності та оптичних астро-навігаційних приладів. [2, 3] 

Аналіз останніх публікацій 
Питанню розвитку та побудови національної системи супутникового звязку була 

приділена значна увага таких дослідників, як: Махонін Є.І., Власенко Г.М., Гілашвілі В.К. 

Шахнович И. В., Галаган О. Я., Мельник А М, Михайлов Н К, Макаров, Кузовников А.В., 

Анпилогов В.Р. та інших. 

Дослідження цих фахівців стосувалися таких складних тем як: розвиток космічної 

діяльності України [4], аналіз перспектив євроінтеграції України в космічній сфері [5, 6], 

розвиток національної системи супутникового зв’язку [7], проблеми розвитку 

низькоорбітальної багатофункціональної системи персонального супутникового зв’язку [8], 

ефективність низькоорбітальних систем супутникового зв’язку на основі малих космічних 

апаратів [9]. 

Аналіз робіт та передумов створення НССЗ в інших країнах показав, що: обсяг послуг, 

забезпечення яких вимагає використання супутникових каналів, значна вартість проекту, 

географічне положення країни, особливості рельєфу, розміри і так далі, – не грають 

визначальної ролі при вирішенні питання по розгортанню системи. Рентабельність систем 

супутникового зв’язку визначається не тільки національним телекомунікаційним 

завантаженням, але й наданням каналів операторам інших країн. До визначальних також  

можна зарахувати технічні можливості країни. Тільки сукупність цих умов може однозначно 
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вирішити питання про доцільність побудови НССЗ. Головним залишається питання 

економічної доцільності створення системи.  

Метою статті є розгляд варіанту створення національної системи супутникового 

зв’язку на базі малих низько орбітальних космічних апаратів з регіональною зоною покриття.  

Визначення основного завдання і конфігурації системи 
Аналіз тенденцій розвитку закордонних космічних комплексів (КК) систем зв’язку й 

телекомунікації показав, що на перший план виходять мережні інформаційні технології і їхнє 

застосування в складі орбітальних угруповань (ОГ) космічних апаратів (КА), які 

розглядаються вже як сукупності космічних інформаційних вузлів (КІВ) мережної 

архітектури, що володіють певними інформаційними і обчислювальними ресурсами. Самі КА 

і їхні складові частини позиціонуються вже не як апаратні рішення, а як прикладні 

процеси [8]. 

Ці технології забезпечують досягнення потенційних можливостей космічних засобів по 

глобальності й оперативності доступу до інформації про будь-які просторові об’єкти в 

космічному й повітряному просторі, на суші й морі. Відкриваються нові можливості по 

організації зв’язку й наданню телекомунікаційних послуг широкому колу користувачів, 

рішенню завдань координатно-часового й навігаційного забезпечення, а також завдань 

фундаментальної й прикладної науки. 

Тому, перше питання, яке потребує відповіді, це питання в чиїх інтересах створюється 

система: рішення урядових завдань, комерційна система зв’язку і мовлення, комбінована 

система. Відповідь на це питання має суттєве значення для наступних етапів проектування, а 

саме, мова йде про фінансування. 

Аналіз наявної у відкритих джерелах інформацію про заявки, що надходять в МСЕ від 

„нових” учасників показує, що більшість передбачає йти шляхом створення комбінованої 

системи. 

На початковому етапі також визначаються: якою буде зона обслуговування майбутньої 

системи, яка необхідна пропускна здатність, енергетичні характеристики всіх складових 

частин майбутньої системи (мобільного абонентського обладнання, супутникових 

транспондерів, базових станцій). При цьому слід мати на увазі, що обрана зона 

обслуговування в значній мірі визначає подальші етапи роботи з міжнародно-правового 

захисту (МПЗ) планованої системи, а також обсяг і витрати на ці заходи. 

На цьому-ж етапі також необхідно визначити та зарезервувати діапазони частот, позиції 

на орбіті і зони обслуговування мережі, які доведеться уточнювати за результатами 

координаційних процедур в рамках заходів з міжнародно-правовому захисту проектованої 

системи. 

Наявність супутника, що завжди знаходиться в єдиному місці, забезпечує необхідне 

покриття території. При цьому: має місце значна затримка сигналу (відстань до супутника 

становіть біля 35000 км., значне енергетичне затухання сигналу, відповідні розміри 

приймально-передавальних антенних систем, високі вимоги до енергетичних параметрів 

передавальних пристроїв (відповідно і параметрів джерел живлення) та чутливості 

приймального устаткування. Окрім того, час існування такого супутника (в мірний час) 

визначається не стільки надійністю елементної бази, скільки запасами пального, необхідного 

для постійного корегування орбітальної позиції та утримання супутника в заданому місці. У 

випадку військового часу існування та функціонування такого супутника викликає дуже 

великі сумніви. 

Натомість, ідея про створення системи супутникового зв’язку на базі малих низко 

орбітальних космічних апаратів вже апробована („Globalstar”, „Iridium”, „Inmarsat”, „Turaya” 

та інш.). Побудова такої системи супутникового зв’язку визначається низкою переваг, у 

порівнянні із системою на основі геостаціонарних КА:  

низька орбіта збільшує кількість потенційних постачальників послуг з доставки носіїв; 

відносно малі висоти знижують вимоги по енергетиці до бортового устаткування, що 

значно знижує габарити і вагу КА, навіть до розмирів наносупутників;  
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суттєво зменшується вартість окремо взятого комплекту і збільшується кількість 

одночасно запущених комплектів; 

абонентські термінали (АТ) використовує малогабаритні ненаправлені антени із 

загальною масою від 0,3 до 3 кг;  

абонентські термінали розміщаються безпосередньо у користувачів; 

можливість поступового нарощування угруповання, живучість системи і її 

функціональність вже при мінімальній кількості КА. 

На прикладі побудови низькоорбітальної системи Російської Федерації „Гонец” 

розглянемо деякі якісні характеристики [8]. 

У якості визначальних при виборі оптимальної орбітальної побудови угруповання КА 

низко орбітальної системи зв’язку, як правило, використається системна характеристика – час 

очікування зв’язку з імовірністю: 0,9; 0,8; 0,7. Залежність часу очікування від значення 

широти обслуговування представлена в табл. 1. 

Таблиця 1 

Час очікування сеансу зв’язку для системи з 4 площин по 3 КА в кожній 
Широта, град Час очікування сеансу зв'язку, хв. 

 Ймовірність= 0,9 Ймовірність= 0,9 Ймовірність= 0,9 

40 17,79 12,04 6,08 

50 15,00 8,19 2,17 

60 5,64 1,78 0,0 

 

Таблиця 2 

Приклад споживчих характеристик системи, що складається з 12 КА 
Параметр Значення 

Метод доступу в канал За розкладом та вимогою 

Перерви звязку, хв. До 15 

Час доставки повдомлень, хв. До 30 

Дуплексні ТЛФ канали в зоні обслуговування КА 5 

 Точність визначення координат абонента по GPS, м 10 

 Точність визначення координат абонента засобами НССЗ 1000 м 

Швидкість передачи інформації в радіолінії, кбіт/с: 
Земля — КА 
КА-Земля (РС, АТ) 
КА-КА 

 
9,6 
64 

немає 

Пропускна спроможність одного КА, Мбіт/добу до 270 

Термін активного існування Ка, років 5 

Кількість терміналів, що обслуговуються на протязі 1 хв.  при  

розмірністі повідомлень 10 Кбіт, шт 
300 

Загальна кількість абоентів в системі, тис. шт. 200 

Таблиця 3 

Основні характеристики КА 
Параметр Значення 

Пропускна спроможність  КА, Мбіт/добу до 5000 

Обєм бортового ЗУ, Мбайт 64 

Термін активного існування, лет 10 

Швидкість передачи інформації, Кбіт/с 9,6-1024 

Кількість радіотелефонних каналів, шт. 50 

 

Якщо при створенні системи передбачається обмежитися національним покриттям, то 

істотно спрощуються процедуру міжнародної координації (Додатки 30, 30А і 30В до 

Регламенту радіозв’язку МСЕ [10]). Разом з тим національне покриття, передбачене в цих 

Планах, істотно обмежує комерційну цінність системи і може бути обґрунтовано тільки для 
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країн з великими географічними розмірами. Тому більшість нових проектів не обмежується 

тільки національним покриттям, а намагаються заявити розширені зони обслуговування або 

ж шляхом включення в Списки додаткового використання Планів або шляхом використання 

Процедур Статей 9 та 11 Регламенту радіозв’язку МСЕ. (Слід мати на увазі що таке 

розширення призводить до необхідності застосування більш складних процедур 

координації).  

До складу запропонованої систему повинні входити: 

космічний комплекс призначений для розгортання, підтримки і керування орбітальним 

угрупованням космічних апаратів; 

зв’язний комплекс разом з космічним комплексом призначений для передачі цифрової 

інформації в пакетному режимі і забезпечення радіотелефонного зв’язку рухомих і 

стаціонарних абонентів; 

центр керування системою призначений для планування, організації, контролю 

експлуатації системи і керування ОГ КА ; 

наземні засоби споживачів призначені для реалізації заданого виду послуг зв'язку в 

різних умовах експлуатації і доступу до наземних ресурсів. 

Заява, координація, реєстрація та міжнародно-правовий захист 
Розгортання будь-якої нової супутникової системи вимагає великих інвестицій, 

повернення яких може бути забезпечений лише за умови гарантованої безперешкодної 

роботи протягом запланованого терміну служби. У зв’язку з цим міжнародне визнання і 

відповідно міжнародно-правовий захист набувають особливого значення. Міжнародним 

регулюванням діяльності людства в космосі займається цілий ряд міжнародних організацій, 

починаючи з ООН, проте, тільки Міжнародний союз електрозв’язку дає можливість через 

реалізацію процедур Регламенту радіозв’язку забезпечити скоординоване і безперешкодне 

використання різних орбіт і спектра частот. 

На сьогодні існує два підходи для забезпечення такого скоординованого використання 

орбіт і спектру – через процедуру міжнародної координації або відповідно до діючих Планів 

(детальний опис процедур в рамках статті не наводиться). В узагальненому вигляді – 

відправною крапкою є публікація в Бюро Радіозв’язку вихідної інформації про заплановану 

систему, визначаються адміністрації та органи управління (влади), які можуть бути задіяні і з 

якими сторона-заявник повинна провести координацію, по завершенню чого частотні 

присвоєння заносяться до Головного регістру Бюро радіозв’язку. Додаткові обмеження 

існують і в строки проведення зазначених погоджень (близько семі років). Після закінчення 

даного терміну мережа вводиться в експлуатацію і набуває статусу повного міжнародного 

визнання, або виключається з Міжнародного довідкового регістра частот. Виконання цієї 

вимоги безпосередньо пов’язано з платоспроможністю заявника, стану економіки і 

політичної стабільності. Окремим випадком (альтернативою) є ситуація, яка застосовується 

останнім часом. Це використання заявки іншої адміністрації, термін дії якої закінчується, а 

реалізація затримується. 

При цьому права залишаються за заявленою адміністрацією, а власником супутника і 

мережі в цілому є нова адміністрація, яка реалізує таким чином на практиці поставлені 

завдання. 

Процедури заяви, координації і реєстрації „непланових” супутникових мереж є 

складними, тому для їх реалізації в разі нових заявників доцільно (необхідно) передбачити 

залучення фахівців і представників консультаційних фірм (знову необхідно передбачити 

відповідні фінансові витрати). Крім того, міжнародно-правовий захист вимагає постійної 

уваги і відповідного супроводу. 

Проектування і планування реалізації системи 

Проектування розгортання супутникової системи зв’язку (зв’язку з мобільними 

абонентами) має враховувати хоча б попередні результати або перспективи міжнародної 
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координації (орбітальна позиція, використовувані частоти, зона обслуговування) і як 

зазначалося, має укладатися в тимчасові рамки реалізації заявки, поданої в МСЕ [10]. 

При цьому може бути обраний один з декількох варіантів: проектування і запуск нових 

супутників, спеціально виготовлених і запущених для запланованої системи. У цьому 

випадку велика ймовірність не вписатися в часові обмеження Регламенту Радіозв’язку 

(проектування, виготовлення, запуск і введення в експлуатацію супутника). При виборі цього 

варіанту необхідно визначити виробника ШСЗ і засоби запуску (реальні можливості 

світового ринку вельми обмежені); почати реалізацію запланованої мережі з використанням 

куплених або орендованих КА що знаходяться на орбіті, вивільнених від експлуатації іншою 

міжнародною організацією після запуску нових апаратів на заміну старих; реалізувати 

мережу на базі орендованих транспондерів супутників, що належать іншому оператору 

(відомству, державі). 

Крім отриманого таким чином власного космічного сегмента, великих зусиль (часу) 

вимагає розгортання відповідних мереж земних станцій, призначених для подальшої роботи 

в новій запланованій супутниковій системі. При достатньому довгостроковому фінансуванні, 

доцільно почати розгортання наземних станцій не чекаючи запуску та створення 

повноцінного угруповання на орбіті. 

Надійність супутникової системи зв’язку. 

Наявність декількох одночасно функціонуючих КА в  НОССЗ в зоні обслуговування 

конкретних абонентів дає можливість в надійності встановлення і ведення зв’язку в 

порівнянні з геостаціонарною системою. 

Проведемо спрощений аналіз надійності функціонування  низькоорбітальної системи . 

Система супутникового зв’язку на основі угруповання КА подібна за своїми надійними 

властивостями до стандартної паралельної структури.   

Для прикладу розглянемо угруповання в зоні обслуговування, що складається з 3-х КА. 

Структурна схема такої структури наведено на рис. 2. Тобто, вихід з ладу окремих елементів 

системи змінює властивості всієї системи, при цьому відбувається її подальше 

функціонування. 

 
Рис. 2 Структурна схема паралельної системи 

 

На рис. 2 представлене паралельне з’єднання елементів 1, 2, 3. Це означає, що система, 

яка складається із цих елементів, переходить у стан відмови після відмови всіх елементів за 

умови, що всі елементи системи перебувають під навантаженням, а відмови елементів 

статистично незалежні. 

Умови працездатності системи можна сформулювати в такий спосіб: система 

працездатна, якщо працездатні елемент 1 або елемент 2, або елемент 3, або елементи 1 й 2, 1; 

і 3, 2; і 3, 1; і 2; і 3. 

Імовірність безвідмовного стану системи, що складається з n паралельно з’єднаних 

елементів визначається по теоремі додавання ймовірностей спільних випадкових подій як: 
n 

                p = 1- ∏ (1 - pi)                              (1) 

i=1 
Тобто, при паралельному з’єднанні незалежних (у змісті надійності) елементів їхні 

ненадійності (1-pi= qi) перемножуються. 
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У випадку, коли надійності усіх елементів системи однакові, вираз (2) приймає вид: 

P = 1 – (1 – p)n                                                                           (2) 

Якщо надійність кожного елементу системи р=0,9, надійність всієї системи 

(відповідно до (2)): 

Р = 1- (1 - 0,9)3 = 0,999 

Розрахунки основних показників надійності підтверджують, що системна надійність 

паралельної структури (системи з дублюванням) вище ніж у системи що складається з одного 

елементу. Це повною мірою відноситься і до системи супутникового зв’язку. 

Ефективність системи. 
Сьогодні істотним стимулом для розвитку систем на основі малих супутників є 

прогнозоване зниження вартості запуску 1 кг на низькі орбіти. 

Наноспутники (1 – 10 кг) і мікросупутники (11-100 кг, в ряді публікацій 11 – 50 кг) 

використовуються для вирішення різних завдань, але всі ці завдання сьогодні не можна 

назвати комерційно орієнтованими. Ці завдання в основному передбачають організацію 

многоспутнікових систем для передачі даних по типу електронної пошти. Обсяг індустрії в 

цій області від загального обсягу ринку, пов’язаного з нано- і мікросупутниками, відносно 

невеликий. Вартість створення супутників – в межах $ 0,3-2 млн. Терміни виготовлення не 

перевищують 1 – 1,5 року (відповідно, коректність довгострокових прогнозів дуже низька, 

оскільки проекти можуть швидко виникати і так само швидко йти в нікуди). [9] 

Основний аргумент розробників всіх низькоорбітальних многоспутнікових систем при 

обгрунтуванні їх актуальності: необхідність в супутникових каналах з малою затримкою 

сигналів для створення стільникових мереж 3G / 4G. 

Технічна аргументація для обгрунтування їх економічної ефективності в основному 

базується на двох припущеннях: 

1. Маса супутників сьогодні в порівнянні з системами 2000-х рр. знижена в 2 – 3 рази, а 

їх виробництво наближається до серійного, тобто ціна розгортання космічної угруповання 

може бути мінімізована. 

2. В наземних станціях можуть бути використані відносно дешеві антенні системи типу 

цифрових АФАР, що реалізуються на основі мета-матеріалу. 

Порівняння відомих сьогодні параметрів низькоорбітальних многоспутнікових систем з 

параметрами сучасних геостаціонарних систем показує, що ефективність перших без 

урахування витрат на їх експлуатацію дещо краще. Однак загальна проблема 

низькоорбітальних многоспутнікових систем в частині мінімізації вартості наземного 

абонентського сегмента поки залишається невирішеною. 

Висновки. 
В статті розглядається варіант створення національної системи супутникового зв'язку 

на базі малих низькоорбітальних космічних апаратів з регіональною зоною покриття. 

Побудова такої системи  супутникового зв’язку визначається низкою переваг у порівнянні із 

системою на основі геостаціонарних КА: низька орбіта, відносно малі висоти, менша 

вартість окремо взятого комплекту, використання малогабаритних ненаправлених антен 

абонентських терміналів (із загальною масою від 0,3 до 3 кг), розміщення абонентських 

терміналів безпосередньо у користувачів, можливість поступового нарощування 

угруповання, живучість системи і її функціональність вже при мінімальній кількості КА. 

Для кожного нового проекту в галузі космічної системи зв’язку окрім значних 

фінансових витрат, характерна активна паперова (бюрократична) діяльність по заяві, 

координації, реєстрації та забезпеченню подальшого міжнародно-правового захисту мережі 

через застосування діючих на даний момент міжнародних договорів і нормативних 

документів. 

Безуспішні намагання створити національну систему супутникового зв’язку в Україні 

спонукають до розгляду альтернативних шляхів вирішення цього питання. Можливо, з огляду 

на труднощі і обмеження при реалізації в новій системі тільки національного покриття, 
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ускладнення з якими зіткнулася окрема держава Україна, доцільно приділити увагу 

можливості: об’єднання зусиль кількох держав вже на перших етапах створення супутникової 

системи зв’язку; розглянути можливість створення та застосування для цієї мети низько 

орбітального угруповання КА. 

ЛІТЕРАТУРА 

1. Про схвалення концепції державної політики у сфері космічної діяльності на період 

до 2032 р.: Розпорядження Кабінету Міністрів України від 30.03.2011 № 238-р [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: http://zakon5.rada. gov.ua/laws/ show/238-2011-%D1%80.  

2. Стратегія космічної діяльності України на період до 2022 року затверджена наказом 

ДКА від 21.05.15. № 100. 

3. Постанова КМУ № 696 від 03.05.2007 року (зі змінами) „Про заходи щодо створення 

національної супутникової системи зв’язку.  

4. Махонін Є.І. Концепція Державної науково-технічної космічної програми України на 

2018 – 2022 р.р. / Г.М. Власенко, В.К Гілашвілі// Зв’язок. – Київ: ДУТ. – 2017. – Вип. 3 (126). 

– С. 23 – 30. 

5. Галаган О.Я. Організаційно-правові основи діяльності міжнародної супутникової 

системи КОСПАС-САРСАТ/ О.Я. Галаган// Науковий вісник Херсонського державного 

університету. – 2013. – Вип. 3. – Т. 2. – С. 173 – 177.  

6. Махонін Є.І. Аналіз перспектив євроінтеграції України в космічній сфері. / Г.М 

Власенко, В.К. Гілашвілі// Тези доповідей. Збірник матеріалів восьмої міжнародної науково-

технічної конференції „Проблеми інформатизації”, 11 – 12.04.2017 р. – К.: Державний 

університет телекомунікацій, 2017. – С. 47. 

7. Мельник А М. Основні положення цльової програми создания національної системи 

супутникового зв’язку // Праці УНДІРТ – 2006 – № 1 – 2. 

8. Кузовников А.В. Проблемы развития низкоорбитальной многофункциональной 

системы персональной спутниковой связи „Гонец-Д1М”/ Н.А. Тестоеедов, В.А. Агуреев// 

Вестник Сибирского государственного аэрокосмического университета им. академика М.Ф. 

Решетнева. – 2013. – С. 173 – 177. 2013. 

9. В.Анпилогов/ Эффективность низкоорбитальных систем спутниковой связи на 

основе малых космических аппаратов// Технологии и средства связи – 2015 – № 4. 

10. Електронна версія доступна безкоштовно на Веб-сторінці МСЕ за адресою; 

http://www.itu.int/en/publications/ITU-R/pages/publications.aspx?parent=R-REG-RR-2012 

&media = electronic. 

11. Крылов А.М. Анализ создания и развития низкоорбитальных систем спутниковой 

связи // Технологии и средства связи. – 2010. № 6 – 2. Специальный выпуск „Спутниковая 

связь и вещание 2011”. 

12. Система связи на основе негеостационарных спутников Ка-диапазона // Технологии 

и средства связи. – 2009. № 6 – 2. Специальный выпуск „Спутниковая связь и вещание и 

вещание – 2010”. Обзор под редакцией Анпилогова В.Р. С. 42 – 43. 

13. Пусковые услуги, маркетинговые исследования рынка спутниковой связи и 

вещания 2014/2015, под редакцией Анпилогова В.Р. [online] Доступ через http://www.vsat-

tel.ru/market/market8.pdf. 

 

 

 

https://cyberleninka.ru/journal/n/vestnik-sibirskogo-gosudarstvennogo-aerokosmicheskogo-universiteta-im-akademika-m-f-reshetneva
https://cyberleninka.ru/journal/n/vestnik-sibirskogo-gosudarstvennogo-aerokosmicheskogo-universiteta-im-akademika-m-f-reshetneva
http://www.tssonline.ru/articles2/bypub/tss-4-2015
http://www.itu.int/en/publications/ITU-R/pages/publications.aspx?parent=R-REG-RR-2012%20&media%20=%20electronic
http://www.itu.int/en/publications/ITU-R/pages/publications.aspx?parent=R-REG-RR-2012%20&media%20=%20electronic
http://new.groteck.ru/imag20/redir.php?s=9272&url=www.vsat-tel.ru/market/market8.pdf#_blank
http://new.groteck.ru/imag20/redir.php?s=9272&url=www.vsat-tel.ru/market/market8.pdf#_blank

