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Дисертаційна робота присвячена розробці методики підвищення стійкості 

функціонування пристроїв супутникових телекомунікаційних систем в умовах 

космічних випромінювань на основі аналізу їх сучасного стану, тенденцій 

розвитку та методів забезпечення стійкості пристроїв супутникових 

телекомунікаційних систем від впливу космічних випромінювань, шляхом 

прямого відбору комплектуючих, з врахуванням особливостей їх функціонування 

в умовах впливу іонізуючого космічного випромінювання. 

Для вирішення завдань стійкості пристроїв космічних апаратів стосовно 

впливу на їх функціонування космічного випромінювання розроблено достатньо 

підходів, в основному щодо радіаційної стійкості пристроїв супутникових 

телекомунікаційних систем та їх елементної бази. Але методи, які існували, не 

враховували у повній мірі вплив космічного випромінювання, перш за все вплив 

іонізуючого випромінювання низької інтенсивності, тому що увага досліджень 

була зосереджена на вивченні стійкості пристроїв супутникових 

телекомунікаційних систем до іонізуючого випромінювання високої 

інтенсивності штучного походження.  

Недостатнє вивчення процесів, які відбуваються в елементах конструкції 

космічних апаратів завдяки впливу космічного випромінювання, вивчення 

стійкості пристроїв супутникових телекомунікаційних систем в умовах впливу на 

них космічного випромінювання, стримувало розвиток космічних апаратів з 



довгими ресурсами експлуатації. Зважаючи на вище наведене, отримання даних 

щодо радіаційної стійкості пристроїв супутникових телекомунікаційних систем в 

умовах впливу космічного випромінювання є актуальною задачею. Крім того, 

методів прогнозування відмов під час тривалого впливу іонізуючого 

випромінювання низької інтенсивності розроблено достатньо мало. Також, під час 

побудови космічних апаратів часто використовується елементна база, яка не є 

радіаційно стійкою. Все це підвищує важливість завдання, яке вирішується в 

дисертаційній роботі - розвиток методів підвищення стійкості пристроїв 

супутникових телекомунікаційних систем в умовах впливу космічного 

випромінювання. 

Для досягнення мети підвищення стійкості функціонування пристроїв 

супутникових телекомунікаційних систем в умовах впливу іонізуючого  

космічного випромінювання було вирішено наступні задачі: 

1. Вперше розроблено методику оцінки стійкості функціонування  

супутникових телекомунікаційних систем в умовах впливу іонізуючих 

випромінювань. 

2. Удосконалено методику забезпечення функціонування пристроїв  

супутникових телекомунікаційних систем  в умовах впливу  космічних 

випромінювань, яка відрізняється від відомих можливістю врахування рівня 

радіаційної стійкості елементної бази. 

3. Удосконалена математична модель електромагнітного поля всередині 

однорідного корпусу пристрою супутникової телекомунікаційної системи, яка, на 

відміну від відомих, дозволяє враховувати вплив електростатичного розряду, 

викликаного іонізуючим космічним випромінюванням. 

4. Удосконалена методика моделювання  іонізуючих ефектів під час 

опромінення елементної бази пристроїв  супутникових телекомунікаційних 

систем  дозами низької інтенсивності, яка, на відміну від відомих, враховує 

ефекти низької дози опромінення для елементної бази створеної за біполярною 

технологією. 



В цілому наукова та практична значимість результатів дисертаційної роботи 

полягає у тому, що вперше був здійснений синтез теоретичних та 

експериментальних методів забезпечення стійкості пристроїв супутникових 

телекомунікаційних систем від тривалого  впливу космічного випромінювання, та 

вирішене завдання підвищення стійкості пристроїв супутникових 

телекомунікаційних систем в умовах впливу іонізуючого космічного 

випромінювання на 14-17%. 

Дисертаційна робота складається з трьох розділів, в яких логічне на 

високому науково-технічному рівні викладено рішення поставленої задачі 

дослідження. 

У вступі обґрунтовано актуальність теми дисертаційної роботи, 

сформульовано мету і завдання дослідження, визначено об'єкт, предмет, методи 

дослідження, визначено наукову новизну і практичне значення отриманих 

результатів, представлено загальну характеристику роботу, апробація, особистий 

внесок автора та публікації за темою дисертаційної роботи. 

У першому розділі проведено дослідження сучасного стану забезпечення 

стійкості пристроїв супутникових телекомунікаційних систем в умовах впливу на 

них космічного випромінювання. Показано, що забезпечення радіаційної стійкості 

пристроїв супутникових телекомунікаційних систем до впливу на них космічного 

випромінювання неможливо без зміни методології їх розробки, випробувань та 

забезпечення надійності комплектуючих та пристроїв у цілому. Це можливо лише 

за допомогою розробки нових підходів до підвищення радіаційної стійкості 

пристроїв супутникових телекомунікаційних систем. 

У другому розділі удосконалена математична модель електромагнітного 

поля всередині однорідного корпусу пристрою супутникової телекомунікаційної 

системи, яка, на відміну від відомих, дозволяє враховувати вплив 

електростатичного розряду, викликаного іонізуючим космічним 

випромінюванням. Розроблені методи оцінки гранично накопичених доз 

пристроїв супутникових телекомунікаційних систем, під час їх опромінення 

дозами низької інтенсивності. В якості крітеріального параметру, що дозволяє 



прогнозувати дозу функціональної відмови пристроїв супутникових 

телекомунікаційних систем, пропонується використовувати мінімальне значення 

напруги живлення, при якому зберігається функціонування виробу. Для 

практичного застосування результатів прогнозу гранично накопичених доз 

рекомендовано застосовувати «ймовірний» підхід при ймовірності радіаційної 

відмови. Для оцінки стійкості пристроїв супутникових телекомунікаційних 

систем до впливу іонізуючого космічного випромінювання пропонується 

проводити прогнозування гранично накопичених доз в активному (електричному) 

режимі за результатами опромінення комплектуючих у пасивному режимі. 

Застосування «ймовірного» підходу дозволяє оцінити гранично-накопичені дози в 

активному (електричному) режимі за результатами випробувань в пасивному 

режимі.  

У третьому розділі була проведена перевірка методу прямого контролю 

радіаційної стійкості зразків елементної бази пристроїв супутникових 

телекомунікаційних систем для прогнозу змін критеріального параметру їх 

функціонування після опромінення гама-променями низької інтенсивності для 

відбору радіаційно-стійких зразків елементної бази пристроїв супутникових 

телекомунікаційних систем. Уточнена технологія прямого контролю радіаційної 

стійкості зразків пристроїв супутникових телекомунікаційних систем. 

Розроблений алгоритм відбору зразків елементної бази за пороговим значенням 

радіаційної стійкості базується на методі екстраполяції змін критеріального 

параметру під час опромінення гама-опроміненням низької інтенсивності. 

Удосконалена методика моделювання іонізуючих ефектів під час опромінення 

елементної бази пристроїв  супутникових телекомунікаційних систем  дозами 

низької інтенсивності, яка, на відміну від відомих, враховує ефекти низької дози 

опромінення для елементної бази створеної за біполярною технологією. 

Дисертація виконувалась в Державному університеті телекомунікацій. 

Обраний напрям досліджень відповідає тематиці науково-дослідних робіт 

Державного університету телекомунікацій. Результати дисертаційної роботи 

знайшли застосування в науково-дослідних роботах: «Розробка моделі багато 



супутникової низькоорбітальної системи дистанційного зондування землі 

подвійного призначення» та «Система динамічного управління об’ємом та 

розподілом потоків телекомунікаційної мережі». Впровадження результатів 

досліджень підтверджується відповідними актами, наведеними у додатку до 

дисертаційної роботи. Результати дисертаційної роботи також виокристовуються 

в навчальному процесі Державного університету телекомунікацій (при 

дипломному (курсовому) проектуванні та при викладанні навчальних дисциплін: 

«Телекомунікаційні системи передачі», «Супутникові системи зв’язку та 

навігації», «Проектування телекомунікаційних систем та мереж». 

Ключові слова: супутникові телекомунікаційні системи, космічне 

випромінювання,  гранично накопичена доза, радіаційно-термічна обробка. 

 

 

ANNOTATION 

 

Panadii S.V. Methods for increasing the stability of the operation of devices of 

satellite telecommunications systems in space radiation. - Qualifying scientific work on 

the rights of the manuscript. 

 

Dissertation for the degree of Doctor of Philosophy in specialty 172 - 

"Telecommunications and Radio Engineering". - State University of 

Telecommunications of the Ministry of Education and Science of Ukraine, Kyiv, 2021. 

 

The dissertation work is devoted to development of a technique of increase of 

stability of functioning of devices of satellite telecommunication systems in the 

conditions of cosmic radiations on the basis of the analysis of their modern condition, 

tendencies of development and methods of maintenance of stability of devices of 

satellite telecommunication systems against influence of cosmic radiations. exposure to 

ionizing cosmic radiation. 

To solve the problems of stability of spacecraft devices in relation to the impact 



on their functioning of space radiation, sufficient approaches have been developed, 

mainly on the radiation resistance of satellite telecommunication systems and their 

element base. However, the existing methods did not fully take into account the effects 

of cosmic radiation, especially the effects of low-intensity ionizing radiation, because 

research focused on studying the resistance of satellite telecommunications systems to 

high-intensity ionizing radiation of artificial origin. 

Insufficient study of the processes occurring in the design elements of spacecraft 

due to the influence of space radiation, the study of the stability of satellite 

telecommunication systems in the face of space radiation, hindered the development of 

spacecraft with long service life. In view of the above, obtaining data on the radiation 

resistance of satellite telecommunications systems in the face of cosmic radiation is an 

urgent task. In addition, few methods have been developed to predict failures during 

prolonged exposure to low-intensity ionizing radiation. Also, when building spacecraft, 

an element base that is not radiation-resistant is often used. All this increases the 

importance of the problem, which is solved in the dissertation - the development of 

methods to increase the stability of devices of satellite telecommunications systems 

under the influence of cosmic radiation. 

To achieve the goal of increasing the stability of the operation of devices of 

satellite telecommunications systems under the influence of ionizing cosmic radiation, 

the following tasks were solved: 

1. For the first time a method of assessing the stability of the operation of satellite 

telecommunications systems under the influence of ionizing radiation. 

2. Improved methods for ensuring the operation of devices of satellite 

telecommunications systems under the influence of cosmic radiation, which differs from 

the known ability to take into account the level of radiation resistance of the element 

base. 

3. Advanced mathematical model of the electromagnetic field inside the 

homogeneous body of the device of the satellite telecommunication system, which, in 

contrast to the known, allows to take into account the effect of electrostatic discharge 

caused by ionizing cosmic radiation. 



4. Improved method of modeling ionizing effects during irradiation of the 

element base of devices of satellite telecommunication systems with low-intensity 

doses, which, unlike the known ones, takes into account the effects of low radiation 

dose for the element base created by bipolar technology. 

In general, the scientific and practical significance of the results of the 

dissertation is that for the first time a synthesis of theoretical and experimental methods 

to ensure the stability of satellite telecommunications systems from long-term exposure 

to space radiation, and solved the problem of increasing the stability of satellite 

telecommunications systems under ionizing space radiation. 14-17%. 

The dissertation consists of three sections, in which the solution of the set 

research task is logically stated at a high scientific and technical level. 

The introduction substantiates the relevance of the dissertation topic, formulates 

the purpose and objectives of the research, defines the object, subject, research methods, 

determines the scientific novelty and practical significance of the results, presents the 

general characteristics of the work, approbation, personal contribution of the author and 

publications on the dissertation. 

In the first section the research of a modern condition of maintenance of stability 

of devices of satellite telecommunication systems in the conditions of influence of 

cosmic radiation on them is carried out. It is shown that ensuring the radiation resistance 

of devices of satellite telecommunication systems to the influence of cosmic radiation is 

impossible without changing the methodology of their development, testing and 

ensuring the reliability of components and devices in general. This is possible only 

through the development of new approaches to increase the radiation resistance of 

satellite telecommunications systems. 

The second section improves the mathematical model of the electromagnetic field 

inside the homogeneous body of the satellite telecommunications system, which, in 

contrast to the known, allows to take into account the effect of electrostatic discharge 

caused by ionizing cosmic radiation. Methods for estimating the maximum accumulated 

doses of satellite telecommunication systems devices during their irradiation with low-

intensity doses have been developed. As a criterion parameter that allows you to predict 



the dose of functional failure of devices of satellite telecommunications systems, it is 

proposed to use the minimum value of the supply voltage at which the operation of the 

product is maintained. For practical application of the results of the forecast of the 

maximum accumulated doses, it is recommended to apply the "probable" approach with 

the probability of radiation failure. To assess the resistance of satellite 

telecommunication systems to the effects of ionizing cosmic radiation, it is proposed to 

predict the maximum accumulated doses in the active (electric) mode based on the 

results of irradiation of components in the passive mode. The application of the 

"probable" approach allows to estimate the maximum accumulated doses in the active 

(electric) mode according to the results of tests in the passive mode. 

In the third section the method of direct control of radiation resistance of samples 

of element base of devices of satellite telecommunication systems for forecast of 

changes of criterion parameter of their functioning after irradiation with low-intensity 

gamma rays for selection of radiation-resistant samples of element base of devices of 

satellite telecommunication systems was checked. The technology of direct control of 

radiation resistance of samples of devices of satellite telecommunication systems is 

specified. The developed algorithm for sampling the element base by the threshold 

value of radiation resistance is based on the method of extrapolation of changes in the 

criterion parameter during irradiation with low-intensity gamma irradiation. Improved 

method of modeling ionizing effects during irradiation of the element base of devices of 

satellite telecommunication systems with low-intensity doses, which, unlike the known 

ones, takes into account the effects of low radiation dose for the element base created by 

bipolar technology. 

The dissertation was performed at the State University of Telecommunications. 

The chosen field of research corresponds to the research topics of the State 

University of Telecommunications. The results of the dissertation were used in research 

works: "Development of a model of a multi-satellite low-orbit remote sensing system 

for dual-use land" and "Dynamic control system for volume and distribution of 

telecommunications network flows." The implementation of research results is 

confirmed by the relevant acts listed in the appendix to the dissertation. The results of 



the dissertation are also used in the educational process of the State University of 

Telecommunications (in diploma (course) design and in the teaching of disciplines: 

"Telecommunication transmission systems", "Satellite communication and navigation 

systems", "Design of telecommunication systems and networks"). 

Keywords: satellite telecommunication systems, space radiation, maximum 

accumulated dose, radiation and heat treatment. 
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