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1. Johdanto
Tänä vuonna täyttyy 25 vuotta siitä, kuin Suomi oli mukana ensimmäistä kertaa avaruusprojektissa, Neuvostoliiton Phobos luotainta
valmistamassa. Siitä lähtien Suomi on ollut mukana monessa kansainvälisessä avaruusprojektissa ja suomalainen asiantuntemus monella
erikoisalalla on tunnetusti maailman huippua. Suomen oma avaruusalus on kuitenkin jäänyt haaveeksi.
Aalto-ylipiston Teknillisessä korkeakoulussa on ollut avaruustekniikan professuuri ja alan opetusta vuodesta 1987. Professori Martti
Hallikaisen johdolla on tehty opiskelijavoimin esisuunnitelmia suomalaisesta satelliitista jo vuonna 1992. Keväällä 1993 valmistui suunnitelma
FIMSAT kaukokartoitussatelliitista jatko-opiskelijaryhmän seminaarikurssista. Samalla 1992-1994 suunniteltiin myös HUTSAT satelliittia
Suomen Akatemian rahoittamassa projektissa. Valitettavasti kumpikaan satelliiteista ei edennyt suunnittelua pidemmälle. Satelliitin
suunnittelu ja laukaisu maksoi hyvin paljon ja kumpikaan projekteista ei löytänyt rahoittajaa. Silloin satelliittiprojektit olivat isoja kansallisia
ponnistuksia ja satelliitit satoja, jopa tuhansia kiloja painavat järkäleitä. Sellaisen satelliitin laukaisu oli, ja on vieläkin hyvin kallista.
Näistä ajoista on tekniikka kuitenkin kehittynyt vauhdilla. Nykyään pieni toimiva satelliitti saadaan puristettua jopa muutaman kilogramman
kokoiseksi. Koska laukaisukustannukset määräytyvät pääasiassa hyötykuorman massan mukaan, myös laukaisukustannukset ovat
alentuneet merkittävästi. Tämän kehityksen myötä on ryhdytty rakentamaan satelliitteja myös huippuyliopistoissa, jossa on hyvätasoinen
avaruustekniikan opetus. Tähän joukkoon haluaa kuulua myös Aalto-yliopiston Radiotieteen ja Tekniikan laitos, ja siten käynnistettiin vuoden
2010 alussa uusi opiskelijasatelliittiprojekti.
Tämä työ on tehty ryhmätyönä kurssin S-92.3192 'Avaruustekniikan erikoistyö' puitteissa. Kurssille osallistui seitsemän opiskelijaa ja heitä
ohjasi Jaan Praks ja Antti Kestilä. Kurssi oli kokeellinen monessa mielessä. Kurssi järjestettiin tavallisen projektin käytäntöjä noudattaen,
kontaktiopetus tapahtui projektikokouksissa ja itsenäinen työ tehtiin interaktiivisesti wiki-ympäristössä projektin kotisivuilla.
Kurssin tuloksena syntyi esisuunnitelma opiskelijasatelliitista, joka perustuu kansainväliseen CubeSat nanosatelliittijärjestelmään. Valmiin
järjestelmän hyödyntäminen tuo projektiin huomattavaa joustavuutta, koska alijärjestelmiä on mahdollista myös ostaa muilta yliopistoilta tai
kaupallisilta tahoilta. Yhteinen standardi helpottaa yhteistyötä myös muiden suomalaisten yliopistojen kanssa. Lisäksi CubeSat standardiin
perustuvien piensatelliittien laukaisumarkkinat ovat hyvin kehittyneet.
Satelliitin päähyötykuormaksi valittiin VTT:n kehittämä seuraavan sukupolven pieni kuvaava spektrometri. Hyötykuorma vaatii satelliitilta
myös stabiloinnin ja tehokkaan kommunikointilinkin.

2. Satelliitin tehtävämääritelmä ja suunnitteluprosessi
Tärkeä osa avaruusprojektia on alusta asti suunnitella tarkkaan satelliitin tehtävä, kuten myös dokumentoida koko käytetty valintalogiikka ja
suunnitteluprosessi. Tätä dokumentaatiota voidaan sittemmin käyttää uudelleenarvioimaan aikaisempia valintoja tai osoittamaan
myöhemmin, että kyseinen valinta oli oikea.

Kuva 2-1: Suunnitteluprosessin tärkeät osa-alueet, ja niiden väliset interaktiot.
Tämän työn tarkoitus on luoda riittävä esisuunnitelma opiskelijananosatelliitille, kuten johdannossa tuotiin jo esille. Siten suunnitteluprosessi
pysyy pääosin vaatimus- ja funktioanalyysivaiheissa (Kuva 2-1) ilman laajaa vaatimusten iteraatiota. Satelliittia koskevat valinnat tulevat
olemaan pääosin koko laajan järjestelmän tasolla, ja itse pienemmän tason detaileihin ei mennä muuten kuin ehkä esittelymielessä.
Mallinnusta tehdään myös laajamittaisesti, pääosin valmiilla ohjelmistolla kuten esimerkiksi Matlabilla ja AGI:n Satellite Tool Kit:illä.

2.1 Satelliitin tehtävämäärittely
Satelliitin tehtävän määritys alkaa kaikkien asiaankuuluvien vaatimusten kokoamisesta ja kartoittamisesta. Kurssin päämääränä oli tehdä
realistiset esisuunnitelmat suomalaiselle opiskelijasatelliitille. Lisäksi haluttiin että satelliitissä olisi mukana suomalaista huipputeknologiaa ja
että avaruusmissio pystyisi tuottamaan edes jonkun verran uutta tieteellistä tietoa. Opiskelijasatelliittiprojektin pitäisi myös tukea
avaruustekniikan ja radiotekniikan opetusta ja tutkimusta Aalto-yliopistossa.
Tässä vielä suunnitelmien lähtövaatimukset pähkinänkuoressa:
1.
2.
3.
4.

Satelliittiprojektin pitää olla realistinen ja toteutettavissa.
Satelliitin suunnittelu ja osittain myös toteutus pitää olla mahdollista tehdä opiskelijaprojekteina ja opinnäytetöinä.
Satelliitin instrumentit tehdään Suomessa, jos mahdollista.
Satelliitin pääinstrumentti liittyy RAD-laitoksen tutkimukseen ja opetukseen.

Nämä vaatimukset asettavat jo merkittäviä rajoituksia laitteen parametreille. Jotta satelliitin laukaisu olisi mahdollista yliopistolle tai pienelle
konsortiolle, satelliitin pitää olla pieni, koska laukaisukustannukset määrittyvät pääasiassa laitteen massan mukaan (kappale 4.2). Jotta
laitteen tieteellinen tehtävä tukisi RAD-laitoksen opetusta, laitteen tehtävä pitäisi liittyä kaukokartoitukseen. Merkittävä rooli
avaruusprojekteissa on myös yhteistyöllä, koska huippuosaamista ja kaikkia rakennus- ja testauslaitteita tuskin Suomesta löytyy saman
katon alta. Siksi on tärkeää jo projektin alkuvaiheessa määrittää yhteiset standardit, joiden puitteissa on yhteistyö paljon helpompaa.
Kuvaan 2.1-1 on koottu ensimmäisen tason ("Level 1") vaatimukset, jotka perustuvat perusvaatimukseen "Ensimmäinen suomalainen
kaukokartoitussatelliitti". Näistä voidaan vuorostaan derivoida "Level 2" -vaatimuksia, joiden avulla esisuunnittelu pystytään jo
toteuttamaan. Esisuunnittelu-vaiheen tehtävävaatimuksien on oltava mahdollisimman korkealla tasolla, koska esisuunnittelun jälkeisen
suunnitteluprosessin iteratiivinen luonne tulee tarkentamaan näitä vaatimuksia ja siten lisäämään tasoja.

Kuva 2.1-1: Kolme eri tasoa tehtävävaatimuksia. Jokainen taso tarkentaa tehtävän ja satelliitin teknisiä yksityiskohtia ja määrittää
yhä pienemmän osa-alueen.
Taso 0 - Tällä tasolla, koko tehtävä tiivistetään mielellään yhteen lauseeseen.
Taso 1 - Päävaatimukset
Taso 2 - Esisuunnitelmaan vaadittava taso, johon voi pistää lukuja, mutta ei mielellään.
Kun tehtävävaatimukset on koottu, voi "Trade-off" valintaprosessi alkaa, jolloin kartoitettuja vaatimuksia käytetään mittana eri
satelliitti-ideoille.

2.2 Satelliitin esisuunnitteluprosessi
Satelliitin funktio
Satelliitin suunnittelussa satelliitin tehtävän, ja kaikkien alijärjestelmien funktio on kartoitettava. Esisuunnitteluvaiheessa pysytään suhteellisen
korkealla tasolla, joten tässä vaiheessa funktioanalyysia suoritetaan itse tehtävän kohdalla.
Analyysin voi aloittaa purkamalla tehtävän eri funktiot mm. kartoitettujen tehtävävaatimusten (kuvan 2.2-1) perusteella.

Kuva 2.2-1 : Tehtävän suunniteltu funtionaalinen purku.
Kuvassa 2.2-1 aloitettiin yksinkertaisesti "Nanosatelliitin tehtävä" määritelmästä, ja jaettiin tämä kaikkiin satelliitin tehtävän primäärisiin
funktiotavoitteisiin. Tästä vuorostaan jatkettiin toissijaisiin tavoitteisiin, joista saadaan tarpeellinen syvyys tätä esitutkielmaa varten. Kuten
Kuvassa 2.2-1 näkyy, tehtävä jakaantuu pääosin teknillisiin ja kouluksellisiin tavoitteisiin.
Kuva 2.2-1 näyttää tehtävän määrällisen purun, mutta satelliitin tehtävän voi purkaa seuraavaksi alemalle tasolle myös ajassa, kuten
Kuvassa 2.2-2 näkyy.

Kuva 2.2-2: Satelliitin operatiivinen tehtävä ja eri mahdolliset kriittiset viat, tehtävän läpi kulkevana aikajaksona.
Kuva 2.2-2 näyttää laajamittaisesti satelliitin operatiivisen tehtävän kehityksen, ja kaikkien kriittisimmät viat mitä sen aikana voi sattua, kuten
myös mitä siinä tapauksessa voi tehdä. Tarkoituksena on näyttää miten satelliitti tulee toteuttaa tehtävänsä operatiivisen vaiheen.

Trade-off valintaprosessi ja päähyötykuormat
Trade-off prosessi aloitettiin konseptien miettimisellä, kaikki mahdolliset ideat laidasta laitaan tuotiin esiin ja kirjoitettiin Kuvassa 2.2-3
näkyvään mielikarttaan.

Kuva 2.2-3 : Kaikki mahdolliset satelliittia koskevat alkuideat kattava mielikartta.
Tämän mielikartan avulla valittiin edes etäisesti toteutettavissa olevat ideat, ja kasattiin pisteytettävksi taulukoksi, Taulukko 2.2-4.

Taulukko 2.2-4: Taulukon mahdollisesti toteutettavat ideat pisteytettiin 1-3 asteikolla.
Taulukon 2.2-4 avulla saatiin viisi parhaimpaa ideaa esille satelliitin tehtäväksi. Täten parhaimmat kandidaatit olivat:
1.
2.
3.
4.
5.

PR-kuvaus.
Spektrometria.
Rakennetestaus/Tietoliikenne.
Magnetosfääri/atmosfääri kaukokartoitus.
ISMO.

Numeerisen pisteytyksen tarkoitus ei kuitenkaan olla absoluuttinen, vaan suuntaa-antava. Kuvien 2.2-1 ja 2.2-2 tehtävän funktionaalinen
hajoitus myös otettiin huomioon, kuten myös tähän vaikuttaa mitkä instrumentit ovat saatavilla ja eri yhteistyöt ja muut poliittiset ja
taloudelliset tekijät.
Nämä kaikki tekijät huomioon ottaen, kaksi ensimmäistä tehtävää valittiin satelliitin päätehtäväksi.

3. Hyötykuorma ja tieteellinen tehtävä
Kappaleen 2 valintaprosessin avulla valittiin kaksi ensimmäistä vaihtoehtoa satelliitin päätehtäväksi, eli:
1. PR - kuvaus
2. Spektrometria
Näitä päätehtäviä varten valittiin sopivat instrumentit, joista tuli tehtävän päähyötykuormat - VTT:n optinen Fabry-Perot-spektrometri ja kaksi
optista kameraa.
Tämän lisäksi muita toissijaisia hyötykuormia valittiin sillä varauksella, miten niiden saatavuustilanne on, ja riippuen siitä onko satelliittissa
tila-, teho- ja massabudjettia niitä varten sen jälkeen kun päähyötykuormille varattiin kyseiset budjettitarpeet. Koska tehtävän tyyppi ja muoto
on jo määrätty, toissijaiset hyötykuormat eivät tule vaikuttamaan itse tehtävään.
Tässä kappaleessa kuvaillaan kaikki kyseiset hyötykuormat, ja niiden tekniset yksityiskohdat.

3.1 Spektrometri
Satelliitin päähyötykuormaksi valittiin pieni kuvaava Fabry-Perot-interferometriin (kuva 3.1-1) perustuva spektrometri, joka on kehitetty
Suomessa VTT:llä, Heikki Saaren työryhmässä. Spektrometrin valintaan vaikuttivat monet tekijät. Kyseessä on kaukokartoituslaite ja näin
olleen se tukee hyvin RAD-laitoksen opetusta ja tutkimusta. Spektrimittaukset ovat kuuluneet jo pitkään TKK:lla tehtävän tutkimuksen piiriin
ja näin satelliitin tiedeohjelma voidaan pääinstrumentin osalta suorittaa RAD-laitoksessa. Laite on kehitetty VTT:llä jo pitkälle ja on
todenäköistä, että siitä saadaan toimiva versio avaruuteen. Spektrometrin avaruusovellukset kiinnostavat myös VTT:tä. Laite on hyvin pieni ja
sopii siksi hyvin nanosatelliittiin. Instrumentti on suhteellisen edullinen mutta samalla myös todellinen askel lähemmäksi pienempiä
kaukokartoitusinstrumentteja. Instrumentin avaruustestaus antaa myös suomalaisille optisille instrumenteille uskottavuutta kansainvälisillä
markkinoilla. Tämä avaa myös hyvän mahdollisuuden suomalaisen avaruusosaamisen edistämiseen. VTT haluttiin opiskelijastelliittiprojektin
yhteistyökumppaniksi myös heidän kokemuksensa ja avaruustekniikan kehittämiseen soveltuvan laitekannan takia.

Kuva 3.1-1. FPI-spektrometrin toimintaperiaate, sekä tyypillinen spektraalinen transmissio.
Yksinkertaisimmillaan instrumentti voidaan toteuttaa asettamalla interferometri minkä tahansa kameramoduulin eteen. Tämä ei kuitenkaan
ole kannattavaa jos halutaan saavuttaa parhaat mahdolliset mittaustulokset. Tästä syystä on järkevää rakentaa spektrometriin erillinen
optiikka. Optiikan lisäksi tarvitaan kuvasensori. Kuvasensorina voidaan käyttää mitä tahansa sensoria ja VTT on valinnut käytettäväksi
Aptinan MT9P031 CMOS-kuvasensorin. MT9P031:ssä on viiden megapikselin kenno, joskaan kaikkia pikseleitä ei käytännössä voida
hyödyntää.
Spektrometrin signaalitaso riippuu käytettävän optiikan laadusta, interferometrin tyypistä, apertuurin koosta ja kuvasensorista. Signaalitason
selvittämiseen täytyy tietää heijastuneen säteilyn intensiteetti satelliitin kiertoradalla. Heijastunutta intensiteettiä voidaan approksimoida
kaavalla

jossa Isol on Auringon säteilyintensiteetti ilmakehän yläosassa, Arefl heijastava pinta-ala, Rscene kohteen reflektanssi, B5nm 5 nanometrin
osuus koko säteilyintensiteetistä, La ilmakehän vaimennus, Aspace pinta-ala jolle heijastuva säteily jakautuu ja h satelliitin lentokorkeus..
Tässä oletetaan, että heijastunut säteily jakautuu tasaisesti puoliavaruuteen.
Nyt voidaan määrittää apertuurin läpäisevien fotonien määrä sekunnissa:

jossa Aap on apertuurin pinta-ala, aallonpituus, h Planckin vakio ja c valon nopeus tyhjiössä. Nyt signaalitaso saadaan kaavasta

jossa te on valotusaika ja q kvanttihyötysuhde. Kuvaan 3.1-2 on kuvattu fotonien määrä sekunnissa ja signaalitaso kahdella eri apertuurilla.

Kuva 3.1-2. Fotonivuo ja signaalitaso. Isol = 1372 W/m2, Arefl = 2900 km2, B5nm = 0.641%, La=1.37, h = 700 km, te = 5 ms, q = 0.35, fov
= 5°.
Tämä on karkea approksimaatio todellisesta fotonivuosta, mutta se antaa alustavan kuvan saavutettavasta signaalitasosta. Lisäksi 2 mm
apertuurin spektrometri toimii maan pinnalla, jossa valaistusolosuhteet ovat käytännössä aina huonommat kuin keskipäiväradalla
avaruudessa.
Spektrometrin toteuttamiseen on kaksi vaihtoehtoa: pietsosähköinen tai mems-pohjainen interferometri. Valinta näiden välillä perustuu
tarvittavan apertuurin kokoon. Jos voidaan käyttää alle kahden millin apertuuria, voidaan spektrometri toteuttaa varmuudella
mems-interferometrillä. 2-4 millin apertuurilla mems-interferometrin käyttö saattaa olla mahdollista, mutta tätä ei ole vielä testattu. Jos
tarvitaan tätä suurempi apertuuri, on käytettävä pietsosähköistä versiota. Tämä valinta tehdään satelliitin suunnitteluvaiheessa, kun
tarkemmat testit spektrometrille on toteutettu. Kuitenkin alustavien laskelmien (kuva 3.1-2) perusteella 2 mm apertuurilla saavutettava
signaalitaso näyttää melko hyvältä.

Kuva 3.1-3. VTT:llä kehitetty Fabry-Perot spektrometrin prototyyppi.
Arvio laitteen toteutettavuudesta perustuu toimivan lennokkimallin parametreihin jotka on annettu taulukossa 3.1-1.
Taulukko 3.1-1. Yhteenveto lennokiin suunitellun spektrometriprototyypin parametreista
Toimintaperiaate

piezosähköiseen ilmiöön perustuva fabry-perot interferometri

Spektrialue

400nm - 900nm

Kuvausmenetelmä

3 kanavainen rasterikuva

Spektraalinen resoluutio

3nm -10nm

Kanavien sijoitus

1 nm tarkkuudella

Tehonkulutus

3W

Paino

Sensori <50 g, elektroniikka ja akut 300 g

Prototyypin koko

<110mm x 75mm x 55mm

FOV

~10 ± 5°

Prototyypin toiminta-aika

60 min 7,5v/900mAh akulla

Datakuutio

11 Mt, pakkaamalla 100 kt - 5 Mt

Sensoria kehitetään jatkuvasti. Kuvassa 3.1-4 on uuden sukupolevan sensori joka on jo huomattavasti edeltäjäänsä pienempi.
Nanosatelliittia varten pystytään rakentamaan varmasti paljon pienempi laite. Taulukossa 3.1-2 on annettu tavoitemitat nanosatelliittia varten
keitettävälle laitteelle.

Kuva 3.1-4. VTT:llä kehitetty Fabry-Perot spektrometrin uuden sensorin prototyyppi.
Taulukko 3.1-2. Tavoiteparametrit avaruusinstrumentille
Toimintaperiaate

fabry-perot interferometriin perustuva spektrometri

Spektrialue

400nm - 900nm

Kuvausmenetelmä

3 kanavainen rasterikuva

Spektraalinen resoluutio

3nm -10nm

Kanavien sijoitus

1 nm tarkkuudella

Tehonkulutus, max

< 3W

Paino

Sensori <30 g, elektroniikka 100 g

Koko

<100mm x 100mm x 40mm

FOV

~10 ± 5°

Taulukko 3.1-3. Kuvasensorin tekniset tiedot
Dimensiot

5.7 mm x 4.28 mm

Resoluutio

2592 x 1944

Pikselin koko

2.2 um x 2.2 um

Bittisyys

12 bit

Toimintalämpötila

-30°C - +70°C

Tehonkulutus, max

381 mW

Lähteet
Blomberg, M. et al, "Electrically Tunable Surface Micromachined Fabry-Perot interferometer for Visible Light", Procedia Chemistry,
2009
Saari, H. et al, "Novel miniaturized hyperspectral sensor for UAV and space applications", Proceedings of SPIE, 2009, vol. 7474
"MT9P031 Datasheet", Aptina, 3.6.2010
http://www.pco.de/fileadmin/user_upload/db/download/pco_cooKe_kb_snr_0504.pdf

3.2 Optiset kamerat
Optiset kamerat ovat kautta aikojen olleet käytetyimpiä instrumentteja satelliiteissa. Myös useissa nanosatelliiteissa on ollut mukana kamera,
joka on kuvannut Maata. Tämä on tullut mahdolliseksi ilmaisimien, elektroniikan ja optiikan koon pienentyessä jatkuvasti. Matkapuhelimien
kamerat ovat tästä hyvä esimerkki. Tässä missiossa optisten kameroiden rooli on ensisijaisesti toimia pääinstrumentin (kappale 3.1) tukena
ja tuottaa PR-tyylisiä kuvia kiertoradalta.
Kameraa valittaessa on otettava huomioon kiertoradan olosuhteet, kuten tyhjiö, lämpötila ja säteily. Ympäristö poikkeaa siis suuresti
maanpinnan olosuhteista ja siitä syystä kaupallisia komponentteja käytetään suurissa satelliiteissa hyvin vähän. Nanosatelliitit rakennetaan
kuitenkin yleensä pienellä budjetilla jolloin erikoisvalmisteisten komponenttien käyttö ei ole mahdollista. Useissa nanosatelliiteissä onkin
käytetty pelkästään kaupallisia ”off-the-self”-komponentteja ja samalla testattu niiden toimivuutta äärimmäisissä olosuhteissa onnistuneesti
(Underwood 1998). Tätä periaatetta on noudatettu myös tässä projetissa ja mahdolliset kameravaihtoehdot ovat kaikki kaupallisia tuotteita.

Ilmaisinkennot
Puhuttaessa mistä tahansa avaruuteen lähetettävästä instrumentista ovat keveys, kompakti koko ja pieni tehonkulutus kriittisiä
ominaisuuksia. Nämä rajoitukset eivät onneksi ole suurikaan ongelma, sillä markkinoilla on paljon megapikseliluokan ilmaisimia ja valmiita
kameramoduuleita, mihin kuuluu myös optiikka, jotka ovat tarpeeksi pienikokoisia ja tehonkulutukseltaankin sopivia.
Optiseen kameraan kuuluu siis ilmaisin ja sitä edeltävä optiikka. Ilmaisinvaihtoehdot ovat nykyään CCD-kenno (Charge-Coupled Device) ja
CMOS-kenno (Complementary Metal Oxide Semiconductor). CCD-kennoilla on vielä nykyään parempi kuvanlaatu ja vähemmän kohinaa.
CMOS-kennot ovat kuitenkin kehittyneet viimeaikoina lähes CCD-kennojen tasolle ja ne ovat kooltaan pienempiä sekä kuluttavat
huomattavasti vähemmän tehoa. Näistä syistä CMOS-kenno on selvä valinta nanosatelliittiin.
Kennovalmistajia on olemassa useita ja CMOS-kennon lopullinen valinta on ajankohtainen vasta suunnitteluprojektin seuraavassa
vaiheessa. Resoluutio tulee luultavasti olemaan 5 megapikseliä, sillä se on myös VTT:n spektometrin ilmaisinkennon resoluutio. Maapallo on
keskipäiväkiertoradalta katsottuna hyvin kirkas kohde, joten CMOS-kennon valoherkkyys on varmasti riittävä. Sen sijaan kameran suljinaika
on kriittisempi ominaisuus, sillä satelliitti liikkuu radallaan yli 7000 m/s. Suljinajan tulisi siis olla todella lyhyt, mielellään säädettävissä.
Pääinstrumentin kanssa samaan suuntaan katsovan kameran näkökentän tulee myös olla suurinpiirtein sama kuin spektrometrin näkökenttä
(FOV) eli 10 ± 5° (kappale 3.1). Taulukkoon 3.2-1 on kerätty muutaman kaupallisen CMOS-kennon ominaisuuksia (Omnivision, 2010;
Omnivision, 2007; Micron, 2007; www.samsung.com). On olemassa myös avaruuskäyttöön suunniteltuja, säteilynkestäviä kennoja, mutta ne
ovat todella kalliita ja ominaisuuksiltaan rajallisia. Nanosatelliitin toiminta-aika on vain muutamia kuukausia ja aiemmissa satelliittiprojekteissa
on osoitettu tavallisten kaupallisten kennojen kestävän alumiinilla suojattuna sen ajan, joten säteilysuojattujen kennojen käyttöä ei pidetä
aiheellisena.
Kenno

Resoluutio

Optinen
formaatti

Pikselikoko

Pakkauksen
koko

Virrankulutus

Toimintalämpötila

Omnivision
OV5620

5.17 Mpix

1/2.5"

2.2 µm

7410 x 7510 µm

Standby: 350 µA, Active: 75
mA

--30°C...70°C

Omnivision
OV5650

5 Mpix

1/3.2"

1.75 µm

6505 x 6005 µm

Standby: 40 µA, Active: 150
mA

--30°C...70°C

Aptina MT9P011

5 Mpix

1/2.5"

2.2 µm

-

Active: 160 mA

--30°C...70°C

Samsung
S5K4E1G

5 Mpix

1/4"

1.4 µm

-

-

--30°C...70°C

Taulukko 3.2-1: CMOS-kennojen ominaisuuksia

Kuva 3.2-1: Omnivision OV5650-kenno (www.ovt.com)

Kuva 3.2-2: Aptina MT9P011-kenno (www.aptina.com).

Kameramoduulit
Vaihtoehtona sille, että kameran linssi ja ilmaisinkenno hankitaan erikseen, ovat valmiit kameramoduulit. Tällaisia ovat esimerkiksi
matkapuhelimissa käytetyt kamerat. Kameramoduulien etuja ovat pieni koko ja integroitavuus, mutta valmiin moduulin modifiointi tiettyyn
tarkoitukseen on vaikeampaa. Kännykkäkamera voisikin toimia satelliitissa vaihtoehtoisena kamerana redundanssin vuoksi. Satelliitissa se
sijaitsisi hieman eri paikassa kuin pääkamera ja voitaisiin kohdistaa kuvaamaan esimerkiksi horisonttia. Nokian N900-matkapuhelimessa on
käytössä Toshiba Dynastron-kameramoduuli, myös 5 Mpix, joka voisi olla mielenkiintoinen valinta toiseksi kameraksi. Kyseisen moduulin
koko on vain 9,5 x 9,5 x 8 mm ja tehonkulutus maksimissaan 100 mA. Useita muitakin vaihtoehtoja on, esimerkiksi kuvassa 3.2-3 oleva
FRAMOS C50M5642P30 -kameramoduuli (www.framos.eu). Kameramoduulilla on kokoa vain 6.945 x 6.695 mm, ilmaisimena Omnivisionin
OV5642-kenno, ja myös sen resoluutio on 5 megapikseliä. Kameramoduulin näkökenttä (FOV) on 68° joten se sopisi hyvin PR-kuvien
ottamiseen.

Kuva 3.2-3: FRAMOS C50M5642P30 (www.framos.eu)

Lähteet
"A Low-Cost Modular Nanosatellite Based On Commercial Technology", Dr Craig I. Underwood, 2008
"OV5650 5 megapixel product brief", Omnivision, version 1.1, 2010
"OV5620 5.17 MPixel product brief", Omnivision, version 4.2, 2007
"MT9P011 Datasheet", Micron, 17.9.2007

3.4 Muut mahdolliset hyötykuormat
3.4.1 Sähköstaattinen plasmajarru
Toimintaperiaate
Sähköstaattinen plasmajarru on P. Janhusen ja Ilmatieteen laitoksen kehittämä menetelmä piensatelliitin alasajoon LEO-radalta. Se perustuu
samaan toimintaperiaatteeseen kuin aurinkotuulta hyödyntävä sähköpurje, joka on lupaava propulsiomenetelmä planeettojenväliseen
matkustamiseen. Plasmajarru on satelliitista Maata kohti roikkuva pitkä ja ohut lieka (tether), joka varataan sähköisesti Maan ionosfääriin
nähden. Ionosfäärin plasma näkee liean ympärillä leveän, sähköisen "purjeen", ja vastustaa sen liikettä samalla tavoin, kuin ilmanvastus
laskuvarjoa. Liean varaus saadaan aikaan jännitelähteellä, joka kytketään liean ja satelliitin metallirungon välille. Metallirunko toimii
plasmakontaktorina, joka kerää ionosfääristä elektroneja juuri sen verran, että lieka pysyy halutussa potentiaalissa. Plasmajarrua käytettäisiin
silloin, kun muut satelliitille määrätyt tehtävät on suoritettu ja se halutaan tuoda pois kiertoradalta. Näin pystytään välttämään haitallisen
avaruusromun syntyminen. (Janhunen, 2010)

Kuva 3.3.1-1 Plasmajarrun toimintaperiaate. (Janhunen, 2010)

Liekaärjestelmän tekniset tiedot
Plasmajarrun ensimmäistä prototyyppiä testataan virolaisessa ESTCube-1-nanosatelliitissa (www.estcube.eu, 2010) sen ainoana
titeteellisenä hyötykuormana. Kokeilussa liean pituus on kuitenkin vain 10 metriä, ja sen tarkoitus onkin lähinnä kerätä tietoa liean
toiminnasta yleensä satelliitin alasajon sijaan. Tässä projektissa käytetty lieka on paljon pitempi, n. 700 m, mikä mahdollistaa arvioiden
mukaan 3 kg satelliitin alasajamisen 600 km polaariradalta 93 päivässä. Todellinen jarrutusteho riippuu ionosfäärin hiukkastiheydestä, johon
vaikuttaa auringon aktiivisuussykli.
Liekajärjestelmän ja siihen kuuluvien teholähteen, kontrollerin ja liean päässä olevan painon yhteismassa on noin 150 grammaa ja
tehontarve 35 mW. Ne vievät satelliitista tilaa yhden CubeSatin piirikortin verran (8 x 9 x 1,5 cm), mistä suurimman osan vie liekarulla, jonka
halkaisija on 5 - 6 cm. Kokoonpano on hyvin samankaltainen kuin ESTCube-1:ssä (kuva 3.4.1-2).

Kuva 3.3.1-2. Poikkileikkaus ESTCube-1:n hyötykuormasta. (www.estcube.eu, 2010b)

Lähteet
(Janhunen, 2010) Janhunen, P., "Electrostatic plasma brake for deorbiting a satellite," Journal of Propulsion and Power, Vol. 26, No. 2, 2010,
pp. 370-372.
(www.estcube.eu, 2010) WWW-sivu, http://www.estcube.eu, viitattu 28.4.2010.
(www.estcube.eu, 2010b) WWW-kuva, http://www.estcube.eu/payload_sketch.jpg, viitattu 28.4.2010.

3.4.3 Säteilyilmaisin
Säteilyilmaisin on Turun ja Helsingin yliopistojen vetämän konsortion ehdottama ja suunnittelema. Konsortion vetäjä on Prof. Eino Valtonen
Turun yliopiston Fysiikan ja tähtitieteen laitoksesta. Konsortion muut yhteyshenkilöt ovat:
Dr. Juhani Peltonen, Informaatioteknologian laitos, Turun yliopisto.
Dr. Rami Vainio, Fysiikan laitos, Helsingin yliopisto
Dr. Minna Palmroth ja Mikko Syrjäsuo, Ilmatieteen laitos
Mr. Esa Riihonen, Aboa Space Research Oy, Turku
Mr. Seppo Vaijärvi, Oxford Instruments Analytical Oy
Konsortio on ehdottanut kevyttä, vähävirtaista säteilyilmaisinta, jossa olisi kuitenkin riittävä mittausdynamiikka maanläheisen
säteily-ympäristön tieteelliseen tutkimiseen. Rakennettavan laitteen pääasiallinen tehtävä olisi kehitettävän teknologian demonstrointi ja
validointi avaruusympäristössä. Laitteella osoitetaan että pienellä tehonkulutuksella ja hitaalla analogisella kuluttajaelektroniikalla voidaan
saavuttaa hyviä tuloksia myös avaruusympäristössä.
Säteilyilmaisin pystyy mittaamaan ionisoivaa hiukkassäteilyä maanläheisen säteilyvyöhykkeen sisällä ja aurinkopurkauksien aikana.
rakennettava laite pystyy mittaamaan vähintään detektoriin tulevan säteilyn lineaarisen energiasiirron (linear energy transfer -- LET) spektriä.
Säteilyvuo on voimakkaasti vaihteleva ajan ja paikan suhteen, ja vaatii ilmaisimelta suurta dynamikkaa.
Tällä hetkellä tyypillinen säteilyilmaisin on pinottu puolijohdeilmaisin, joka mittaa hiukkasen ionisoivan energian hävikkiä matkalla
detektorielementtien läpi. Signaalin ilmaisin koostuu tyypillisesti esivahvistimesta, muokkaavasta vahvistimesta ja huippuvahvistimesta.
AD-muunnin muuntaa analogisen signaalin digitaaliseksi lukemaksi ja ohjauspiiri päättää milloin hiukkanen saapuu ilmaisimeen ja milloin
lukema kirjataan. Tämän periaatteen mukaisesti toimiva säteilyilmaisin kykenee mittaamaan tyypillisesti muutaman kymmenen kHz taajudella
tulevia tapahtumia. Jotta spektristä saataisiin tilastollisesti merkittäviä jakaumia, muutaman minuutin mittausajan puitteissa pitäisi
mittaustaajuus olla 1 Hz tai korekampi. Näin olleen dynaaminen mittausalue nykyinstrumenteilla on noin 10{^}4. Tämä ei ole optimaalinen
tilanne. Lisäksi monimutkainen analoginen elektroniikkapiiri kuluttaa paljon tehoa.
Tämän konsortion ehdottama yksinkertainen säteilyilmaisin koostuu kahdesta tai yhdestä pii-detektorista ja cintillator "coupled to a
photodiode". Lukeman saaminen detekorista tehdään täysin uudella tavalla. Detektorissa on minimoitu vahvistavan elektroniikan osuus.
Ideaalitapauksessa käytetään ainoastaan esivahvistinta jota samplataan hyvin korkealla taajuudella (jopa 100 MHz). Digitoidun signaalin
puskuri analysoidan digitalisesti ja siitä rekonstruoidaan hiukkasten törmäykset ja niiden energiahävikki. Tämä uusi mittauskonsepti
mahdollista mittalaitteen dynaamisen mittausalueen kasvattamisen ainakin kymmenkertaiseksi.
Konsortio ehdottaa kehittettävän laitteen parametreiksi
massa <0.5 kg

tehonkulutus <1 W
tilavuus: ~ 5 x 5 x 10 cm3
telemetria : ~ 0.1 kbit/s
sijoittuu nanostalliitin sisälle, detektori avautuu nadiirin vastakkaiselle puolelle.
esteetön näkökenttä: kooninen, ~ 30 astetta
Ilmaiseimen suunnittelu, rakentaminen ja testaus tehdään opiskelijatöinä ja opinnäytetöinä niin suuressa osin kuin mahdollista. Konsortion
vanhempi henkilökunta toimii pääasiassa ohjaajina. Konsortion osapuolet tukevat projektia konsultaatiolla ja tarvittavalla laitteistolla. Työhön
haetaan rahoitusta suomalaisista säätiöistä (esim Wihuri).

3.4.2 Salamailmaisin
Jakke Mäkelän ja Niko Porjon vetämä konsortio ehdottaa pientä salamadetektoria satelliitin hyötykuormaaksi. Pientä salamadetektoria on
tutkittu vuosia Nokian tutkimuskeskuksissa. Hyvin pieni teollisesti valmitettu detektori voi olla kaupallisesti saatavilla jo lähiaikoina. Jakke
Mäkelä on tutkinut salamien havainnointia ja tehnyt siitä väitöskirjansa (http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-697-704-4). Yhdessä Niko Porjon
kanssa he ovat suunnitelleet lukuisia salamadetektoreita ja tehneet paljon mittauksia.
Yhteyshenkilöt
Jakke Mäkelä (Salamoiden fysiikka ja teoria) Jakke.Makela@nokia.com
Niko Porjo (Laitesuunnittelu, mittaukset) Niko.Porjo@nokia.com;

Kuva 3.3.2-1. Salamasensorin prototyypin toimintaperiaate.
Konsortio ehdottaa kolmen tai kuuden pienen salamasensorin asentamista nanosatelliittiin. Konfiguraatio mahdollistaisi salamoinnin suunnan
ja etäisyyden mittauksen avaruudesta. Ilmaisin olisi pieni laajakaistainen ferriitti-vastaanotin jonka keskitaajuus on noin 2 MHz.
Hyödyntämällä kolmen tai kuuden sensorin suuntakuvioita saadaan aikaiseksi karkea suunnanmääritys, mikäli satelliitti on 3D-stabiloitu.
Pyörivän satelliitin tapauksessa saadaan mitattua ainoastan salamoinnin etäisyys ja esiintymistiheys. Mittauselektroniikka olisi hyvin
minimaalinen. Salamadetektoreiden mittaukset digitoidaan ja tallenetaan muistiin josta ne toimitetaan telemetrian mukana maa-asemalle.
Yhden salamaanturin koko on noin 15x3x3 mm, vastaanotinelektroniikan koko vain muutama mm2.
h.3 Tieteelliset tavoitteet
Salama koostuu useista aliprosesseista, joilla kaikilla on erilaiset säteilyominaisuudet. Pääsalama, joka siirtää sähköistä varausta
ukkospilvestä maahan, on impulsiivinen ja laajakaistainen prosessi. Se säteilee lähes kaikilla sähkömagneettisen spektrin taajuuksilla, mutta
sen kesto on vain kymmeniä mikrosekunteja. Varaukset siirtyvät ukkospilven sisällä myös ennen ja jälkeen pääsalaman, ja nämä aliprosessit
aiheuttavat pitkäkestoisempaa säteilyä. Näiden aliprosessien kesto voi olla kymmeniä tai satoja millisekunteja, eli satoja kertoja pidempi kuin
pääsalaman, ja kukin säteilee voimakkaimmin eri taajuuksilla. Jos säteilyä siis mitataan yhdellä kapealla taajuuskaistalla, yksittäisiä
aliprosesseja on vaikea tunnistaa ja jotkin aliprosessit saattavat jäädä kokonaan havaitsematta. Kapeakaistaisia mittauksia voidaan kuitenkin
tehdä yksinkertaisilla ja pienikokoisilla laitteilla. Erityisesti HF-taajuusalueella (High Frequency, 3 MHz - 30 MHz) voidaan periaatteessa
käyttää tavallista lyhytaaltoradiota. Näiden avulla pystytään tunnistamaan salaman aliprosessit, sekä arvioimaan salamaniskun etäisyys
mittauspisteestä. Yhdellä kapeakaistaisella vastaanottimella ei voida realistisesti arvioida yksittäisten salamaniskujen etäisyyttä. On osoitettu
että voidaan riittävän tarkasti arvioida etäisyys myrskysolun lähimpään reunaan. Myös solun etenemisnopeus voidaan arvioida. Tuloksia
voidaan soveltaa aktiivisten ukkosmyrskyjen reaaliaikaiseen havaitsemiseen ja niistä varoittamiseen.
Tämä mittausperiaate voi olla kiinnostava myös muiden planeettojen tutkimisessa.
Satelliittimissiolla haluttaisiin demonstroida teknologian käyttökelpoisuus avaruudessa ja saada vastukset seuraaviin kysymyksiin:
1.
2.
3.
4.
5.

Miten laajakaistainen salamahäiriö läpäisee D-kerroksen.
Miten ferriittiantenni kestää avaruuden säteilyolosuhteita.
Miten ferriittiantenni toimii yhdessä muiden avaruuslaitteiden kansa, esim magnetometrin.
Onko vastaanottimen herkkyys riittävä orbitaalisovelluksille.
Onko salaman sähkömagneettisen pulssin sormenjälki avaruudessa samanlainen kuin maan päällä mitattuna.

3.4.4 ISMO - älykäs rakenteiden kunnonvalvontajärjestelmä
ISMO on Jyrki Kullaan koordinoima älykäs rakenteiden kunnonvalvontajärjestelmä (eng. intelligent structural health monitoring system).
ISMO on yksi Aalto-yliopiston teknillisen korkeakoulun digitalisoitumiseen ja energiateknologiaan liittyvään tutkimusohjelmaan
Multidisciplinary Institute of Digitalisation and Energy (MIDE) kuuluva projekti. Rakenteiden kunnonvalvonta on uusi ala, jossa rakenteen
kuntoa tarkkaillaan sen eliniän aikana anturimittausten perusteella. Projektissa kehitetään langattomiin anturiverkkoihin perustuva älykäs
monitorointijärjestelmä, jota sovelletaan rakenteiden kunnonvalvonnassa. Monitorointijärjestelmän avulla saadaan tietoa rakenteen tilasta, se
korvaa manuaaliset tarkastukset, helpottaa järjestelmän asennusta ja konfigurointia, säästää kustannuksia ja jopa ihmishenkiä.
Tiedonlouhintaa ja tilastollisia menetelmiä soveltamalla mittaustiedosta voidaan jalostaa informaatiota vaurioitumisen havaitsemiseksi.
Mallipohjaisia menetelmiä tutkitaan vaurion sijainnin ja suuruuden arvioimiseksi sekä rakenteen jäljellä olevan eliniän ennustamiseksi. (ISMO,
2010)

Kuva 3.4.4-1: ISMO:n anturiverkon asettelu testirakenteessa
Satelliittiin on liitettävissä ISMO-projektissa käytettäviä kiihtyvyysantureita, jotka mahdollistavat satelliitin rakenteen tarkkailun mission aikana,
sekä jo ennen laukaisua rakennetestausten yhteydessä. Anturiverkon tutkiminen osana satelliittiprojektia tarjoaa mahdollisuuden testata
ISMO-tutkimusprojektissa kehitettyjä menetelmiä avaruusolosuhteissa.
Kiihtyvyysanturit ovat hyvin pieniä, muutaman gramman painoisia laitteita, joita voidaan liittää satelliitin elektroniikkalevylle ja rakenteisiin.
Vaaditaan myös pieni elektroniikkaosuus, joka tallentaa mittaukset muistiin. Koska satelliitti kokee voimakkaan tärinäympäristön laukaisun
aikana, sellainen mittausaineisto voisi olla hyvin mielenkiintoinen. Järjestelmän tarvitsee hyvin vähän tilaa ja energiaa, sekä
tietoliikennekaistaa.

Lähdeluettelo
(ISMO, 2010) Aalto-yliopiston teknillinen korkeakoulu, 2010, "Multidisciplinary Institute of Digitalisation and Energy > Projektit > ISMO",
http://mide.tkk.fi/ISMO

4. Satelliitin rata ja laukaisu
4.1 Satelliitin rata
Kuvaavat satelliitit käyttävät yleensä polaarista aurinkosynkronista rataa. Aurinkosynkroninen rata on jatkuvasti samassa asennossa
Auringon suhteen jolloin satelliitti ylittää kunkin leveyspiirin aina samaan aurinkoaikaan. Tällöin Maan pinnan valaisukulma tulee olemaan
vakio. Polaariradan inklinaatio on yleensä noin 98 astetta, mikä mahdollistaa koko Maapallon peittoalueen. Radan korkeuden kasvaessa
myös inklinaatio kasvaa, mikä pienentää peittoaluetta. Tämän vuoksi radan korkeus on yleensä 700 - 900 kilometriä. Aurinkosynkroniselle
polaariradalle on myös tarjolla eniten kaupallisia laukaisuvaihtoehtoja nanosatelliiteille. Näitä käsitellään seuraavassa luvussa (4.2).
Tämän satelliitin tapauksessa optimaalisin ratavaihtoehto on aurinkosynkroninen keskipäivän-keskiyön-rata (engl. midday-midnight orbit).
Kyseisellä radalla satelliitti ylittää päiväntasaajan noin kello 00.00 ja 12.00 paikallista aikaa. Tämä tarkoittaa sitä, että satelliitin ratataso
leikkaa Auringon jatkuvasti, minkä johdosta satelliitti on puolet kierroksesta Maan valoisalla puolella ja puolet sen pimeällä puolella. Valoisalla
puolella auringon valo heijastuu maasta satelliittiin kohtisuoraan, mikä tarjoaa optisille instrumenteille parhaat mahdolliset
valaistusolosuhteet. Lisäksi aurinkopaneeleita ei tarvitse erikseen suunnata Aurinkoa kohti, kun satelliitin jokin sivu osoittaa aina Maata kohti.
Hyvien valaistusolosuhteiden hintana on kiertoajasta puolet vievä varjossaoloaika, jolloin aurinkopaneeleista ei saada sähkötehoa eikä
kuvaus ole kannattavaa. Satelliittia täytyy myös lämmittää tänä aikana, mikä vie tehoa. Keskipäivän-keskiyön-radalla kiertoaika on kuitenkin
vain noin 96 minuuttia, joten varjossaolo ei koidu ongelmaksi. Aikaa, jona havainnointi ei ole mahdollista, voidaan käyttää hyvin maa-aseman
kanssa kommunikointiin.

Kuva 4.1-1: Aurinkosynkroninen keskipäivän-keskiyön-rata. Vihreällä merkityllä osuudella radasta olisi teoriassa mahdollista
muodostaa yhteys Espoossa sijaitsevan maa-aseman kanssa.

4.2 Laukaisuvaihtoehdot
Johdanto
Pienen kokonsa ja painonsa vuoksi CubeSat-satelliittien rakentaminen ja laukaiseminen on tullut mahdolliseksi kouluille ja yliopistoille.
Laukaisuvaihtoehtoja nanosatelliiteille on nykyään yllättävänkin runsaasti. Laukaisuajankohdan päättäminen tässä vaiheessa projektia ei ole
vielä ajankohtaista, mutta on hyvä ottaa huomioon erilaiset vaihtoehdot jo satelliitin suunnitteluvaiheessa.
Vuodesta 2003 asti CubeSat-satelliitteja on laukaistu kiertoradalle onnistuneesti kymmenittäin muun muassa Dnepr-, Rockot- ja Kosmos-3M
-raketeilla. Samalla kertaa laukaistaan usein suuri määrä pienikokoisia satelliitteja, esimerkiksi huhtikuussa 2008 Polar Satellite Launch
Vehicle -raketti vei kiertoradalle 10 satelliittia, joista 8 oli alle 10 kg:n painoisia nanosatelliitteja (Withers, 2008).

Laukaisupalvelut ja -projektit
Laukaisupalveluja tarjoavat nykyisin monet yritykset, kuten ISIS, ISC Kosmotras ja Eurockot. Yritykset hoitavat myös satelliitin testauksen ja
kuljetuksen laukaisupaikalle, sekä integroinnin laukaisurakettiin. Yritysten lisäksi on olemassa yliopistojen järjestämiä kansainvälisiä
yhteislaukaisuja nanosatelliiteille, joihin voi hakea mukaan täyttämällä satelliitille asetetut kriteerit. Tällaisia projekteja ovat muun muassa
Toronton yliopiston Nanosatellite Launch System ja Kalifornian polyteknisen yliopiston organisoima The CubeSat Program. The CubeSat
Program vaatii projektiin osallistujilta tarkkojen vaatimuksien täyttämistä sekä suunnittelun että testauksen osalta (The CubeSat Program,
2009). Tällöin ei tarvita laukaisumekanismin modifiointia tai räätälöityjä ratkaisuja laukaisun muiltakaan osin ja CubeSat Program -standardit
täyttämällä laukaisuvaihtoehdoista mitään ei karsita pois. Nanokokoisia satelliitteja on mahdollista laukaista myös samanaikaisesti
suuremman satelliitin kanssa. Tämänkaltainen yhteistyö voisi olla mahdollista esimerkiksi ESA:n laukaistessa satelliitin sopivalle radalle.
Yhden 1U CubeSat-kuution laukaisukustannukset olivat vuonna 2004 noin 30000 euroa (David, 2004), tänä vuonna NASA ilmoitti tulevan
CubeSat-laukaisunsa hinnaksi noin 24000 euroa (NASA, 2010). 3U-satelliitin laukaisu tulee todennäköisesti maksamaan kolminkertaisesti.
Laukaisujen hinnat odotettavasti laskevat edelleen tulevaisuudessa.
Nanosatelliitteja laukaistaan yleensä aurinkosynkronisille matalille kiertoradoille (Low Earth Orbit) jotka ovat myös meidän tarkoituksiimme
sopivia. Esimerkiksi Toronton yliopisto ilmoittaa laukaisusta vuodelle 2011:
Nanosatellite Launch Service 8
Launch Date: mid-2011
Launch Vehicle: Antrix Polar Satellite Launch Vehicle (PSLV)
Separation System: XPOD GNB, XPOD Double-M2
Spacecraft Complement: BRITE-Austria, UniBRITE, partners
UTIAS/SFL is in final negotation with ANTRIX for the launch of at least three spacecraft. The lead spacecraft in this launch is the
SFL-designed BRITE-Austria (TU Graz) astronomy nanosatellite and the SFL-built UniBRITE (University of Vienna). The launch is targeting a
800 km sun synchronous orbit with 06:00 LTDN.
Myös ISIS-laukaisupalvelut ilmoittavat sivustollaan tulevista laukaisuista, tällä hetkellä vuoteen 2012 asti:
Launch Opportunities 2012
Period

Orbit

Vehicle

Slots available for

1st quarter

~ 800km Sun Synchronous, 06:00am LTDN

PSLV

CubeSats, limited slots

1st half

~ 600-800km, Sun Synchronous Orbit

Russian

Microsats, NanoSats

4th quarter

~ 450-500km, ~ 65° inclination

Russian

CubeSats, 50kg + 200kg slot

Laukaisu- ja irrotusmekanismi
CubeSat-satelliitit kiinnitetään laukaisurakettiin sijoitettuna laukaisu- ja irroitusmekanismiin, josta satelliitti irrotetaan raketin saavutettua
halutun radan. Mekanismia ei tarvitse suunnitella ja rakentaa jokaiselle CubeSat:ille erikseen, vaan niitä löytyy valmiina sekä yrityksiltä että
korkeakouluilta. Eniten käytetty laukaisu- ja irrotusmekanismi on Kalifornian polyteknisen yliopiston kehittämä Poly-PicoSatellite Orbital
Deployer eli P-POD (Kuva 4.2-1). Kuvassa olevaan P-POD Mk III-järjestelmään mahtuu kolme 1U-satelliittia tai yksi 3U-satelliitti. Kuvassa
oikealla on ISIS-yhtiön erikokoisia laukaisualustoja. Muiden organisaatioiden laukaisu- ja irroitusjärjestelmät on vastaavanlaiset, ja niistä on
myös useita modifioituja versioita.

Kuva 4.2-1: Vasemmalla P-POD Mk III ja oikealla ISIS-yhtiön ISIPOD. (ISIS, 2010), (CalPoly, 2010)

Yhteenveto
Tässä vaiheessa projektia ei ole olennaista vielä päättää laukaisupäivämäärää, tai edes vuotta, muuten kuin alustavasti (kappale 6), mutta
on hyvä tietää, että erilaisia vaihtoehtoja nanosatelliitin laukaisuun on runsaasti vuosittain. Kustannusten kannalta ei ole väliä valitaanko
laukaisun järjestäjäksi yritys vai osallistutaanko johonkin yhteistyöprojekteista. Satelliitin suunnittelu noudattaa The CubeSat
Program-standardeja, jolloin mitään laukaisuvaihtoehdoista ei suljeta pois vaan satelliitti on yhteensopiva minkä tahansa laukaisu- ja
irrotusmekanismin kanssa.

Lähteet
(Withers, 2008) "India launches 10 satellites at once", Stephen Withers, 28.4.2008,
http://www.itwire.com/science-news/space/17903-india-launches-10-satellites-at-once
(The CubeSat Program, 2009) "CubeSat Design Specification Rev.12", The CubeSat Program, Cal Poly, 2009
(David, 2004) "Cubesats: Tiny Spacecraft, Huge Payoffs", Leonard David (2004),
http://www.space.com/businesstechnology/cube_sats_040908.html
(NASA, 2010) "Announcement of CubeSat Launch Initiative", 25.2.2010 NASA,
http://prod.nais.nasa.gov/cgi-bin/eps/synopsis.cgi?acqid=139845
Kuvat
(ISIS, 2010) ISIS, http://www.isispace.nl/
(CalPoly, 2010) California Polytechnic State University, http://cubesat.atl.calpoly.edu/

5. Satelliitin järjestelmät
Tässä kappaleessa käydään läpi kaikki satelliitin järjestelmät lukuunottamatta kiertorataa, joka on jo käyty läpi kappaleessa 4. Lisäksi, vaikka
maa-asema tullaan lyhyesti määrittämään, siihen ei tulla syvemmin menemään, kuten ei myöskään testaus- ja maaylläpitojärjestelmään
molempien aiheiden laajuuden takia.
Kuten Kuvassa 5-1 näkyy, satelliitti tulee koostumaan kaikista näistä järjestelmistä, eikä mistään muusta.

Kuva 5-1: Lohkokaavio kokonaisen satelliitin luovista järjestelmistä.
Kuvassa 5-2 vuorostaan näkyy esisuunnitelma satelliitin osien fyysisestä sijainnista kolmen Cuben satelliittirungossa.

Kuva 5-2: Esisuunnitelma järjestelmien sijainnista satelliitissa.

Yhteenvetotaulukko järjestelmistä
Aliärjestelmä

Massa (g)

Huipputeho (mW)

Ylläpitoteho (mW)

Koko(mm)

€

ADCS

907

< 4500

1500

100x100x79

45 000

VHF/UHF

85

1700

200

90x96x40

9 500

S-band

125

2000

0

90x96x40

11 500

Onboard DHS

~150

< 1000

-

100x100x~10

~2000

GPS Navigation

20

1000

-

70x45x10

-

Akut

62

-

-

yksi piirikorttitaso (100x100x~10)

640

Rakenne

300

-

-

300×100×100

-

Kamerat

<50

<200

< 50

30x30x20

~300

Spektrometri

200?

3000

?

90x96x40

-

Tetheri(mahd.)

150

35?

35?

yksi piirikorttitaso (80x90x15)

-

A.paneelit

max.~11

-

-

39x69(per kpl)

-

Säteilyilmaisin

500

1000

10

100x100x50

-

Salamadetektorit

50

10

-

15x3x3

-

ISMO

50

10

-

-

-

Yhteensä

~2660

~14455

~1795

Kuva 5-2

~68640

5.1. Asennonsäätöjärjestelmä
Johdanto
Satelliitti ollessaan kiertoradalla on vapaan pudotuksen tilassa suhteessa maahan. Käytännössä satelliitti havaitsee tämän painottomuutena.
Koska kaasukehä LEO-radoillakin on hyvin lähellä tyhjiötä eivät satelliitin aerodynaamiset ominaisuudet vaikuta juurikaan sen lentoasentoon.
Näin ollen hyvinkin pienet voimat esim. satelliitissa olevat liikkuvat osat, vaikuttavat satelliitin asentoon. Jopa satelliitissa mahdollisesti
olevasta kiintolevystä syntyvä vääntömomentti vaikuttaa satelliitin asentoon.
Useimmiten satelliittisovellukset vaativat jonkinlaisen asennonsäätöjärjestelmän tai asennon stabiloinnin toimiakseen kunnolla. Nämä
järjestelmät voidaan jakaa aktiivisiin ja passiivisiin ratkaisuihin. Passiivisissa järjestelmissä voidaan hakeutua stabiiliin pyörimistilaan
rakenteellisten ratkaisuiden avulla (spin-stabiloitu) tai käyttää kiertoradalla vaikuttavia voimia apuna (esim. gravitaatiopuomi). Passiiviset
järjestelmät ovat usein varsin kookkaita ja tarjoavat vain kaksi stabiilia suunta-akselia. Aktiiviset järjestelmät käyttävät usein erilaisia reaktiotai momenttipyöriä, propulsiojärjestelmiä tai sähkömagneettisia ratkaisuja hyväkseen asennonsäädössä. Näillä järjestelmillä on mahdollista
stabiloida satelliitti kaikkien kolmen suunta-akselin suhteen ja säätää sen asentoa hyvinkin ketterästi kiertoradalla. Vaikka aktiiviset
järjestelmät ovat nykyään hyvinkin pienikokoisia vaativat ne kaikki energiaa samassa suhteessa asennonsäätövaatimusten kanssa.
Jotta satelliitti olisi mahdollista stabiloida kaikkien kolmen suunta-akselin suhteen, on tarpeellista myös tietää satelliitin tarkka asento. Näin
ollen aktiiviiset asennonsäätöjärjestelmät sisältävät ainakin yhden, mutta yleensä useamman, sensorin jonka avulla satellitiin asentoa
kiertoradalla tarkkaillaan. Sensorivaihtoehtoja on paljon ja niiden käytettävyys eroaa lähinnä satelliitin toimintaympäristön ja vaaditun
suuntatarkkuuden osalta. Esimerkiksi erilaiset maa-anturit soveltuvat lähinnä karkeaan asennonmääritykseen suhteellisen lähellä Maata, kun
taas erilaiset tähtisensorit voivat toimia käytännössä missä tahansa ja pystyvät erittäin tarkkaan asennonmääritykseen. Sofistikoituneemmat
järjestelmät ovat perinteisesti olleet kookkaampia ja vaatineet enemmän tehoa, mutta nanosatelliittien kehityksen myötä markkinoille on tullut
pieniä ja energiataloudellisia vaihtoehtoja.

Mission vaatimukset
Nanosatelliitissa hyötykuormana oleva spektrometri on pystyttävä suuntaamaan haluttuun suuntaan mittausten ajaksi. Lisäksi datalinkki
Maahan vaatii että tiedonsiirtoon käytettävän antennin on osoitettava maata kohden. Koska mittausalueena toimii pääasiassa maanpinta
nadiirin suunnassa, ei toistuviin asennonkorjauksiin ole tarvetta (mikäli datalinkin antenni osoittaa samaan suuntaan spektrometrin kanssa).
Asennonsäätöjärjestelmän on siis kyettävä stabiloimaan nanosatelliitti sen irrotessa laukaisualustasta ja kääntämään se haluttuun
lentoasentoon. Tämän perusteella nanosatelliitissa on käytettävä aktiivista asennonsäätöjärjestelmää jolla on kohtuullinen suuntatarkkuus.
Suuntatarkkuuden saavuttamiseksi on käytettävä missioon soveltuvia sensoreita. Lisäksi sensorin pitää olla tarpeeksi tarkka, jotta
spektrometrin mittaukset olisi mahdollista georeferoida. Luvussa 4.1 ehdotettu aurinkosynkroninen polaarirata (LTAN 12:00) mahdollistaa
aurinkosensorin käytön vain silloin kun satelliitilla on näkyvyys aurinkoon. Mittaukset suoritetaan kuitenkin tässä aikaikkunassa joten tämä ei
ole välttämättä rajoittava tekijä sensorin valinnassa.
Suurimmat rajoitteet muodostava tila, massa ja energia. Asennonsäätöjärjestelmän on mahduttava antureineen CubeSat-standardin
mukaisen 3U-rungon sisälle ja satellitiin kokonaispaino ei saa ylittää 4 kilogrammaa. Lisäksi järjestelmän tehonkulutuksen on oltava
mahdollisimman pientä, koska nanosatelliitin aurinkopaneelien ja akuston kapasiteetti on hyvin rajallinen.

Ratkaisu
Koska kyseessä on opetusprojekti, täytyy valitun järjestelmän olla myös kustannuksiltaan kohtuullinen. Lisäksi asennonsäätöjörjestelmä on
hyvin kriittiinen järjestelmä mission onnistumisen kannalta, joten sen on oltava mahdollisimman luotettava. Täten on helpointa katsoa tarjolla
olevia kaupallisia kokonaisratkaisuja. Runkoratkaisun vuoksi selkeä ehdokas asennonsäätöjärjestelmäksi on Cubesatin IMI-100 ADACS
-paketti.

IMI-100

IMI-100
Momentum Storage

1.1 mNms (each wheel)

Maximum Torque

0.635 mNm (each wheel)

Command and TLM

RS-232

Dimensions

10 cm x 10 cm x 7,9 cm

Weight

2.0 lbs (907 gm)

Operating Temperature

-40C to +80C

Vibration

>10g rms

Radiation

30 krad

Power Supply

12vdc @ 200 ma Typical,
360 ma max

Accuracy

1 degree

IMI-100 kokonaisvaltainen ratkaisu joka toimii pienikokoisten reaktiopyörien ja magneettien avulla. Varsinainen asennonsäätö suoritetaan
reaktiopyörien avulla ja magneetit toimivat reaktiopyörien momentin purkajina. Lisäksi magneetteja käytetään nanosatelliitin alustavassa
stabiloinnissa kantoraketista irroitettautuessa. Järjestelmän mukana toimitettava aurinkosensorit ja magnetometrit antavat 1 asteen
suuntatarkkuuden, mutta järjestelmä kykenee 0,1 asteen suuntatarkkuuteen tarkempien sensorien (esim. pienikokoinen tähtisensori) avulla.
Järjestelmä on Cubesat-standardin mukainen ja on suoraan kiinnitettävissä vastaavaan runkorakenteeseen. Asennonsäätölogiikka on
rakennettu järjestelmän sisään ja sitä ohjataan RS-232 -sarjaportin kautta antamalla haluttu asentoprofiili. Järjestelmä säilyttää itsenäisesti
profiilin mukaisen asennon ilman ulkopuolista ohjausta.

5.2. Rakenne ja lämmönsäätö
Satelliitin rakenne
Runkomallin valinta
Nanosatelliitin rakenteelle on olemassa useita, toimivia vaihtoehtoja. Käytetyin on Kalifornian polyteknisen yliopiston ja Stanfordin yliopiston
kehittämä CubeSat-standardi (CubeSat Home, 2010), eli satelliitti muodostuu yhdestä (1U) tai useammasta 10x10x10cm:n kuutiosta. Tämän
projektin tarpeisiin kolmesta tällaisesta kuutiosta muodostuva 3U-rakenne olisi kooltaan riittävä. Valmiin CubeSat-standardin mukainen
satelliitti on helppo integroida laukaisuraketteihin valmiiden laukaisualustojen avulla ja useat organisaatiot tarjoavat juuri CubeSat-satelliiteille
suunniteltuja laukaisupaikkoja.
Tilankäytön suhteen useista pienistä kuutioista muodostuvaa 10x10x30 senttimetrin rakennetta edullisempi vaihtoehto olisi kuutio, jonka
särmän pituus olisi esimerkiksi 20cm. Tällainen rakenne on myös stabiilimpi kiertoradalla ja tehontuotto aurinkopaneelien avulla on suurempi.
Suuri kuutiorakenne rajoittaisi kuitenkin laukaisumahdollisuuksia ja komponenttien sijoittelu satelliitin sisälle olisi haastavampaa. Näistä syistä
päädyttiin noudattamaan CubeSat-standardin mukaista rakennetta.

Rakenteelliset vaatimukset
Satelliitti on Kalifornian polyteknisen yliopiston CubeSat Program -standardien (The CubeSat Program, 2009) mukainen 3U-satelliitti, eli sen
koko on 100,0+-0,1 mm x 100,0+-0,1 mm x 340,5+-0,3 mm. Sivuilla olevat kiskot on määritelty 8,5 mm:n levyisiksi. Kuvaan 5.2-1 on merkitty
tarkemmin kaikki rakenteen dimensionaaliset vaatimukset.
Muita materiaaleille asetettuja vaatimuksia:
Mahdollisesti haitallisten ja vaarallisten aineiden käyttö on kielletty
Materiaalien tyhjiössä kaasuuntumisesta aiheutuvan massahäviön (Total Mass Loss) on oltava < 1,0 %
Kiskomateriaalin karkeus ei saa olla suurempi kuin 1,6 m
Kiskojen reunat tulee pyöristää vähintään 1 millimetrin säteiseksi

Kuva 5.2-1: CubeSat Design Specifications (The CubeSat Program, 2009)

Runko
Satelliitin runko ja jokaisella sivulla olevat kiskot rakennetaan alumiinista, samaan tapaan kuin kuvan 5.2-2 valmis 1U-runko. Standardin
mukaiset aluuminiseokset ovat 7075 ja 6061. 7075-alumiinissa on seosaineena sinkki, 6061-alumiinissa magnesium ja pii. Molemmat
alumiiniseokset ovat paljon käytettyjä ilmailu- ja avaruusrakenteissa niiden keveyden ja kestävyyden ansiosta. Kantava rakenne on
suunniteltava mahdollisimman kevyeksi, kuitenkin niin, että se täyttää laukaisijan rakenteelle asettamat vaatimukset, ja siitä syystä käytetään
yleensä kuvien 5.2-2 ja 5.2-3 kaltaista skeletonized-rakennetta. Avoinaiset sivut peitetään kuitenkin vielä 0,5 mm:n paksuisilla alumiinilevyillä,
jotka toimivat samalla säteilysuojana sisällä olevalle elektroniikalle. Jokaiselle sivulle kiinnitetään myös aurinkopaneelit niin, että ne peittävät
mahdollisimman suuren alan satelliitin pinnasta.
3U-rungon voi ostaa valmiina useista CubeSat Kit-kaupoista, mutta se on myös mahdollista rakentaa Aalto yliopiston Teknillisen
korkeakoulun Sovelletun mekaniikan laitoksella opiskelijatyönä. Silloin rakenteesta voidaan suunnitella juuri sellainen kuin tarkoitukseen on
sopivin, eikä jouduta modifioimaan valmista, ostettua runkoa. Kuvassa 5.2-3 on esimerkkinä Toronton yliopiston CanX-2-nanosatelliitin runko,
jota ei ole rakennettu valmiiden CubeSat-kuutioiden pohjalta. Ulkomitoiltaan se vastaa silti 3U-CubeSatia.

Kuvat 5.2-2 ja 5.2-3: Runkorakenteita (Pumpkin Inc., 2010), (UTIAS/SFL, 2010)

Massa
The CubeSat Program-standardeissa määritellään myös 3U-satelliitille suurin sallittu massa, 4 kg, ja massakeskipisteen sijainti, jonka on
oltava alle 2 senttimetrin päässä satelliitin geometrisestä keskipisteestä. Alla olevassa taulukossa 5.2-1 on arvioitu massa satelliitin rungolle
ja kaikille sivuille sijoitettaville alumiinilevyille. Taulukossa oleva rungon massa on valmiin 3U-CubeSat-rungon paino (Pumpkin Inc., 2007) ja
jos runko rakennetaankin itse, on tavoitteena pitää paino suunnilleen samana.
Taulukko 5.2-1:
Rungon osa

Massa (g)

Kehikko

213

Alumiinikuori

210

Yht.

423

Lähteet
(CubeSat Home, 2010) CubeSat Home, http://cubesat.calpoly.edu/
(The CubeSat Program, 2009) "CubeSat Design Specification Rev.12", The CubeSat Program, Cal Poly, 2009
(Pumpkin Inc., 2010) CubeSat Kit, Pumpkin, Inc., http://www.cubesatkit.com/index.html
(Pumpkin Inc., 2007) "CubeSat Kit System Chart", Pumpkin, Inc., 2007
(UTIAS/SFL, 2010) University of Toronto Institute for Aerospace Studies, Space Flight Laboratory (UTIAS/SFL),
http://www.utias-sfl.net/index.html

Satelliitin lämpösuunnittelu
Johdanto
Satelliittin kiertäessä Maapalloa 300 km korkeammalla radalla, on ilmakehän paine yleensä pienempi kuin 10 -7 mb (Fortescue, 2003).
Tyypillinen aurinkosynkroninen rata on korkeudeltaan 600-800 km, joten aerodynaamiset lämpövaikutukset voi jättää huomiotta.
Satelliitti voi näin ollen olla termisessä vuorovaikutuksessa ympäristönsä kanssa ainoastaan säteilyn avulla. Ympäristön kanssa tapahtuva
lämpöenergian siirto jakautuu tässä tapauksessa karkeasti neljään eri osaan kuvan 5.2-3 mukaisesti:
Suora Auringosta tuleva säteily
Maapallosta heijastuva Auringon säteily eli albedo-säteily
Maapallon tuottama lämpösäteily
Satelliitin avaruuteen säteilemä lämpöenergia

Kuva 5.2-3: Satelliitin tyypillinen lämpöympäristö (Fortescue, 2003)

Lämmön kontrollointi
Nanosatelliitissa on kannattavaa suosia passiivisia ratkaisuja, kuten heat-pipe:ja, jäähdytysripoja ja MLI:ta (Multi-layer insulation).
Elektroniikan toimintalämpötila on tyypillisesti noin -20 - +50 °C, mutta esimerkiksi akut vaativat yleensä aktiivista lämmön kontrollointia
dedekoiduilla lämmittimillä, sillä niiden toimintalämpötila on rajatumpi noin 0 - +40 °C.
Yksi esimerkki valmiista kaupallisesta akkuratkaisusta, jossa aktiivinen lämmitys on sisäänrakennettu, on CubeSatin myymät akut (CubeSat
Shop, 2010).

Satelliitin lämpötilasimulointi
Analytical Graphics yrityksen Satellite Tool Kit (STK) 9.1 ohjelmistolla on tehty alustava lämpötilasimulointi. STK:n Space Environmental
Effects Tool (SEET) työkalun ajossa satelliitti on oletettu palloksi, joka on GaAs-aurinkopaneelien peittämä (emissiivisyys 0.8, absorptiivisuus
0.88). Aurinkovuo 1 AU etäisyydellä on 1359.389 W/m2 ja Maan albedona on käytetty arvoa 0.34. Aurinkosynkronisen keskipäivän radan
korkeus 600km (800km rata on SEET-mallin mukaan ~3K viileämpi).
Auringon valaisema pinta-ala vaihtelee välillä 0.03m 2 navoilla ja 0.042m 2 päiväntasaajalla; poikkileikkauspinta-alana käytetään geometrista
keskiarvoa 0.0355m 2.
Tulokset on esitetty kuvassa 5.2-4.

Kuva 5.2-4: STK 9.1 SEET-mallin tulokset. Ratakorkeus 600km, poikkileikkauspinta-ala 0.0355m 2, sisäinen lämmöntuotanto 0.5W /
2.5W

Nähdään lämpötilan vaihtelevan 2.5W sisäisellä lämmöntuotannolla välillä 50°C - -73°C ja 0.5W sisäisellä lämmöntuotannolla välillä 47°C -83°C; tulee kuitenkin huomioida, että radan varjoisan osan osalta kyseessä on ns. worst case simulaatio, jossa eristyksen saati dedikoitujen
lämmittimien osuutta ei ole huomioitu.

Yhteenveto ja päätelmät
Alustava lämpötilasimulointi STK:n SEET-työkalulla antaa mielekkäällä lämpötilavälillä olevia tuloksia. Eristeiden ja muun passiivisen
lämmönhallinnan sekä akkujen aktiivisen ohjattavan lämmityksen ansiosta todellinen satelliitin sisäinen lämpötila radan varjoisalla puolella
tulee olemaan korkeampi - simulaatio vastaa ns. worst case tilannetta. Myöskään lämpötilan muutos Maapallon varjoon siirryttäessä ja sieltä
poistuttaessa ei ole tässä tapauksessa yhtä jyrkkä. Lukuisat onnistuneet Cubesat-projektit ovat osoittaneet alustan ja radan olevan toimiva
lämmön kannalta. Satelliitin komponenttien asettelun edetessä kohti lopulllisempaa konfiguraatiota, myös matemaattinen termoelementtimalli
tulee olemaan merkittävänä konfiguraation mukaisesti päivittyvänä osana suunnittelussa ja toteutuksessa. Simulaatioiden lisäksi satelliitti ja
sen yksittäiset alijärjestelmät sekä hyötykuorma tullaan altistamaan rataolosuhteita vastaaviin lämpöolosuhteisiin ja
lämpötilanmuutossykleihin. Yksi merkittävimmistä testauksen kohteista on satelliitin elektroniikan sivutuotteena tuottama lämpö sekä sen
ohjauksen toteutus eristyksen sekä lämmönjohtoelementtien kannalta. Liiallinen eristys yhdistettynä elektroniikan hukkatehon
lämmöntuottoon on monesti jopa vaarallisempaa, kuin liian vähäinen eristys ja liian tehokas lämmönohjaus heat-pipe-ratkaisuilla.
Perinpohjaisella simuloinnilla, käytännön laboratoriotesteillä ja komponenttien valinnalla varmistetaan, etteivät radan lämpötilaolosuhteet tule
osoittautumaan vaaraksi satelliitin toiminnalle.

Lähdeluettelo

(CubeSat Shop, 2010) CubeSatShop.com, "CubeSat Battery Board for 3U EPS",
http://www.cubesatshop.com/index.php?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=47&category_id=12&option=com_virtuemart&
(Fortescue, 2003) Fortescue P., Stark J., Swinerd G., Spacecraft Systems Engineering, 3rd edition, 2003, John Wiley & Sons Ltd

5.3. Tietoliikennejärjestelmä
Johdanto
Kommunikaatiojärjestelmä on välttämätön useimmissa satelliittimissioissa. Sen avulla saadaan informaatiota alas satelliitin suorittamista
mittauksista, antaa erilaisia ohjauskäskyjä satelliitille tai vain välittää informaatiota satelliitin kautta. Kommunikaatiojärjestelmä voidaan jakaa
kahteen osaan; satelliitin järjestelmiin ja maa-asemaan. Käsittelemme maa-asemaa tarkemmin omassa osiossaan.

Mission vaatimukset
Nanosatelliittillamme on kaksi syytä välittää tietoa satelliitista maa-asemalle ja takaisin. Satelliitin on kyettävä ottamaan vastaan
ohjauskäskyjä (paitsi jos satelliitin toiminnasta tehdään täysin automaattista) ja lähettämään ylläpitotelemetriaa maa-asemalle. Lisäksi
satelliitin on pystyttävä lähettämään hyötykuormana olevien mittausinstrumenttien muodostama mittausinformaatio maahan.
Ylläpitotelemetria ja ohjauskäskyt ovat tietoliikenteen kannalta suhteellisen helppoja hoitaa, mutta mission kannalta erittäin kriittisiä. Tähän
tarkoitukseen valittavan ratkaisun on siis oltava ennenkaikkea luotettava. Järjestelmän on oltava toimintakykyinen niin heikoissa
sääolosuhteissa kuin erilaisissa satelliitin vikatilanteissa.
Satelliitin tuottama mittausinformaation välittäminen ei ole yhtä kriittistä kuin ohjauskäskyjen. Vaikka toimiva järjestelmä on mission elinehto,
ei esim. satunnaiset ukkosmyrskyt maa-asemalla estä mission toteumista kokonaisuudessaan. Oleellisempaa on se että järjestelmän
tiedonsiirtokapasiteetti riittää palvelemaan mission tarpeita. Aiemmin esitellyt hyötykuormat (varsinkin spektrometri ja kamerat) tuottavat
vähintään kymmeniä megatavuja dataa vuorokaudessa, joten datalinkin on kyettävä tätä vastaavaan tiedonsiirtonopeuteen.

Ratkaisu
Ylläpitotelemetrian ja ohjauskäskyjen välittämiseen soveltuu erittäin hyvin VHF/UHF -radio. VHF- ja UHF-taajuudet eivät kärsi
sadevaimennuksesta kovinkaan paljon ja eivät vaadi suurta EIRP-tehoa. Lisäksi antennina voi toimia monopoliantenni, joka on helppo
toteuttaa nanosatelliitissa. Vastaavat ratkaisut ovat hyvin yleisiä erilaisissa satelliiteissa ja tarjolla onkin useita kaupallisia ratkaisuja
nanosatelliitteihin.
Hyötykuorman tuottaman datan siirtämiseksi on kuitenkin käytettävä tiedonsiirto kyvyltään suurempaa ratkaisua. S-kaistan datalinkit ovat
hyvin suosittu ratkaisu niin nanosatelliiteissa kuin suuremmissakin kaukokartoitussatelliiteissa. Tarjolla on lukuisa määrä erilaisia kaupallisia
ratkaisuja, ja suurin ongelma onkin valita kooltaan ja teholtaan sopiva lähetin jonka tiedonsiirtokyky riittää palvelemaan nanosatelliitin
tarpeita.
Olemme molemmissa tapauksissa päätyneet käyttämään CubeSat-runkoihin suunniteltuja radioita joiden ominaisuudet on esitelty alla
olevassa taulukossa.
Transreceiver examples

VHF downlink/UHF uplink

S-band downlink

Frequency

130-160 MHz

2100-2500 MHz

RF output

300 mW PEP / 150 mW average

500 mW

Power consumption

1,7 W/0,2 W

2W

Data transfer

up to 9,6 kbps

up to 115 kpbs

Mass

85g

<125g

Size

90mmx96mmx40mm

90mmx96mmx40mm

Radiokortttien mitoista näemme niiden vievät käytännössä yhden yksikön verran tilaa satelliitissa. Jäljelle jäävään 20 mm korkuiseen tilaan
on viisainta sijoittaa todennäköisesti akkuja, jotka sisäisellä lämmitysjärjestelmällään pitävät samalla radiokortit sopivassa
toimintalämpötilassa.

Tiedonsiirto
Simuloimalla aurinkosynkronisella polaariradalla (korkeus 800 km, inklinaatio 98,5 astetta) olevan satelliitin näkyvyyttä Helsingissä
sijaitsevalle maa-asemalle, niin että satelliitin korkeuden horisontista on oltava vähintään 10 astetta saatiin alla olevassa taulukon mukaiset
ylilentoajat.
Access

Start Time (UTCG)

Stop Time (UTCG)

Duration (sec)

1

6 Apr 2010 00:27:49.943

6 Apr 2010 00:38:24.674

634.731

2

6 Apr 2010 02:08:03.618

6 Apr 2010 02:16:17.324

493.706

3

6 Apr 2010 03:49:41.221

6 Apr 2010 03:50:46.533

65.313

4

6 Apr 2010 07:03:29.990

6 Apr 2010 07:06:56.987

206.997

5

6 Apr 2010 08:38:59.489

6 Apr 2010 08:47:53.310

533.821

6

6 Apr 2010 10:17:22.763

6 Apr 2010 10:28:00.652

637.889

7

6 Apr 2010 11:59:09.456

6 Apr 2010 12:07:09.990

480.534

8

6 Apr 2010 22:22:08.221

6 Apr 2010 22:29:32.986

444.765

9

7 Apr 2010 00:01:07.134

7 Apr 2010 00:11:43.790

636.656

10

7 Apr 2010 01:41:11.288

7 Apr 2010 01:50:22.209

550.921

11

7 Apr 2010 03:21:59.094

7 Apr 2010 03:26:09.922

250.828

12

7 Apr 2010 08:13:08.159

7 Apr 2010 08:21:00.106

471.946

13

7 Apr 2010 09:50:46.247

7 Apr 2010 10:01:16.821

630.574

14

7 Apr 2010 11:31:29.004

7 Apr 2010 11:40:49.268

560.264

15

7 Apr 2010 21:56:22.651

7 Apr 2010 22:01:01.040

278.388

16

7 Apr 2010 23:34:28.082

7 Apr 2010 23:44:48.674

620.591

17

8 Apr 2010 01:14:21.379

8 Apr 2010 01:24:15.468

594.089

18

8 Apr 2010 02:54:52.857

8 Apr 2010 03:00:50.926

358.069

19

8 Apr 2010 07:47:28.682

8 Apr 2010 07:54:03.571

394.889

20

8 Apr 2010 09:24:22.514

8 Apr 2010 09:34:30.255

607.741

21

8 Apr 2010 11:04:10.307

8 Apr 2010 11:14:18.346

608.039

22

8 Apr 2010 12:49:09.755

8 Apr 2010 12:51:30.469

140.714

23

8 Apr 2010 23:07:54.286

8 Apr 2010 23:17:37.444

583.158

24

9 Apr 2010 00:47:33.802

9 Apr 2010 00:57:56.792

622.990

25

9 Apr 2010 02:27:54.440

9 Apr 2010 02:35:16.640

442.200

26

9 Apr 2010 07:22:02.666

9 Apr 2010 07:27:01.388

298.723

27

9 Apr 2010 08:58:10.909

9 Apr 2010 09:07:41.291

570.382

28

9 Apr 2010 10:37:08.849

9 Apr 2010 10:47:41.221

632.372

29

9 Apr 2010 12:19:53.905

9 Apr 2010 12:26:23.452

389.547

30

9 Apr 2010 22:41:28.647

9 Apr 2010 22:50:06.734

518.087

Min. Duration

65.313

Max. Duration

637.889

Mean Duration

475.298

Total Duration

14258.926

Tuloksista näemme että tällaisella radalla voidaan viestiä datalinkin kautta keskimäärin n. tunnin verran per vuorokausi. Tämä vastaa n. 50
Mt suuruista tiedonsiirtokapasiteettia per vuorokausi. Koska nanosatelliittimme päähyötykuorma tuottaa helposti moninkertaisen määrän
siirrettävää dataa, on jonkinasteisia parannuksia tilanteeseen tehtävä. Vaihtoehtoja on vain kaksi; joko rajoittaa siirrettävän informaation
määrä tai kasvattaa tiedonsiirtokapasiteettia.
Informaation määrä voidaan pienentää käyttämällä erilaisia tehokkaita pakkauskeinoja ennen lähetystä. CCSDS:n häviöttömällä
pakkausstandardilla voidaan tyypillistä spektrometridataa pakata vähintään n. 50% alkuperäisestä[1]. Tämä vaatii laskenta-aikaa
nanosatelliitin keskustietokoneelta, jota on vain rajallisesti käytössä. Toinen vaihtoehto on rajoittaa spektrometrimittausten määrää mitä olisi
vältettävä mahdollisimman paljon.
Tiedonsiirtokapasiteettia voidaan kasvattaa lisäämällä maa-asemien määrää. Monet nanosatelliittimissiot käyttävät eri maa-asemia ympäri
maapalloa kasvattaen näin käytettävissä olevan yhteysajan määrää. Ihanteellinen yhteistyökumppani Helsingissä sijaitsevalle maa-asemalle
olisi mahdollisimaan lähellä napa-alueita sijaitseva, mutta silti mahdollisimman etäällä Helsingistä sijaitseva maa-asema. Tällöin
tiedonsiirtokapasiteetti käytännössä kaksinkertaistuisi. Mahdollisten yhteistyökumppanien määrää rajoittaa maa-asemaan tarvittava kalusto;
S-kaistan datalinkkiä varten tarvitaan maa-asemalle kääntyvä, n. 2m halkaisijaltaan oleva lautasantenni ja tietenkin sopivat
radiovastaanottimet ohjelmistoineen. Toisaalta koska S-kaista on hyvin yleisesti käytetty kaista satelliittisovelluksissa, on sopivia laitteistoja
paljon käytössä maailmalla.
Toinen vaihtoehto on kasvattaa S-kaistan lähettimen kapasiteettia tai siirtyä korkeammalle taajuudelle esim. X-kaistalle. S-kaistallekin on
tarjolla paljon ratkaisuja jotka kykenevät esim. 4Mbps:n nopeuksiin, mutta CubeSat-runkoon sopivaa ratkaisua ei ole kirjoitushetkellä tarjolla.
Samoin X-kaistan lähettimet ovat tarkoitettu pääsääntöisesti isompiin satelliitteihin. Myös tehovaatimukset kasvavat hyvin nopeasti
tiedonsiirtokapasiteetin kasvaessa.

Yhteenveto
Edeltävän perusteella voidaan todeta; että tarjolla olevat olevat, satelliittiimme sopivat kaupalliset ratkaisut täyttävät missiomme
minimivaatimukset. Suurimpana haasteena on riittävän tiedonsiirtokapasiteetin varmistaminen jotta hyötykuorma voisi toimia optimaalisesti.
Koska nanosatelliitit ovat voimaakkasti kasvava ala voidaan olettaa että tehokkaampia lähettimiä tulee markkinoille hyvinkin pian. Toisaalta
tehokkaamman, CubeSat-runkoon sopivan, S-kaistan radiolähettimen suunnitteleminen on mielenkiintoinen ja todennäköisesti
kaupallisestikin kiinnostava tutkimuskohde.

5.3.1. Maa-asema (vastaanotto)

Johdanto
Satelliittimissiolla pitää olla keino välittää informaatiota satelliitista takaisin maanpinnalle ja usein maasta käskyjä satelliitille. Käytännössä
ainoa tapa toteuttaa tämä on käyttää radiolinkkiä. Satelliitissa olevan radion lisäksi tämä vaatii maanpinnalle maa-aseman joka vastaanottaa
informaatiota satelliitista ja välittää lennonjohdon viestit satelliitille. Tässä käsittelemme skenaariota, jossa maa-asema on sijoitettu Helsinkiin
(60°1015N,024°5615E).

Tekniikka
Maa-asemalla on kaksi rinnakkaista radiolinkkiä; VHF/UHF-kanava ylläpitotietoja ja ohjauskäskyjä varten sekä S-kaistan vastaanotin
tiedonsiirtoa varten. Antenneina toimii VHF- ja UHF-kaistoilla yagiantennit (vahvistus n. 12 dBic) ja S-kaistalla 2-3m halkaisijaltaan oleva
paraboloidiantenni eli ns. lautasantenni (vahvistus 20-30 dBic). Antennit on kiinnitetty suunnattavaan kehikkoon jota voidaan suunnata
moottorin avulla kaikkiin mahdollisiin suuntiin.

5.4. Energiajärjestelmä
Johdanto
Satelliitti tarvitsee energiaa toimiakseen. Hyötykuorma, asennonsäätöjärjestelmä, ohjaustietokone ja tietoliikennejärjestelmä kaikki tarvitsevat
energia. Satelliitin energiajärjestelmä koostuu kolmesta komponentista: ensisijainen ja toissijainen energianlähde sekä tehon
jakelujärjestelmästä. Energiantuotantoon satelliiteissa on käytetty monia erilaisia menetelmiä. Paras vaihtoehto tuottaa energiaa riippuu
satelliitin energiatarpeesta ja sen toiminta-ajasta. Kuvassa 5.4-1 on esitetty erilaisia tapoja tuottaa energiaa ja niiden sopivuus riippuen
mission kestosta ja tarvitsemasta tehosta. Luotettavan energiatuotannon järjestäminen on yksi tärkeimmistä vaatimuksista satelliitin
suunnittelussa sillä energiajärjestelmän pettäminen johtaa usein koko satelliitin menettämiseen.

Kuva 5.4-1: Satelliitin energialähteet

Aurinkopaneelit
Satelliitin toiminta-aika kiertoradasta riippuen voi olla useista kuukausista useisiin vuosiin, joten parhaat vaihtoehdot energiantuotantoon ovat
kuvan 5.4-1 perusteella aurinkokennot tai termoelektriset generaattorit. Radioaktiivista hajoamista hyödyntävät termoelektriset generaattorit
ovat aika kookkaita ja niitä käytetään usein sotilaallisissa satelliiteissa ja niiden käyttö siviilisatelliiteissa on rajoitettu. Nanosatelliitin pienen
koon takia ainoa järkevä vaihtoehdo energialähteeksi on aurinkokennot.
Aurinkokenno muodostuu kahdesta puolijohteesta. Auringon vaikutuksesta puolijohteiden välille muodostuu jännite, joka on suurusluokaltaan
0.5-0.6V. Aurinkopaneelit muodostuvat useista aurinkokennoista, jotka ovat liitetty sarjaan ja rinnan saadakseen haluttu tehotaso.
Aurinkokennojen hyötysuhde riippuu käytetystä puolijohteesta. Parhaimpien GaAs kennojen hyötysuhde on noin 30% luokkaa. Alhainen
hötysuhde merkitsee, että saadakseen riittävästi energia satelliitin kaikki mahdolliset pinnat on suositeltavaa peittämään aurinkopaneeleilla.
Aurinkopaneelit voi rakentaa itse kennoista, mutta valmiiden ja avaruuskäyttöön suunniteltujen paneelien hankkiminen vähentää merkittävästi
niiden pettämisen riskiä. Cubesat on hyvin suosittu standardi nanosatelliiteille ja sille löytyy monia Cubesat-standardin mukaisia
aurinkopaneleita. Ne ovat myös helposti integroitavissa 3U-mallin.

Akut

Satelliitti voi toimia ilman akkuja, mutta tällöin sen toimintamahdollisuudet rajoituvat merkittävästi. Se pystyy toimimaan vain Maan
aurinkoisella puolella ja satelliitin instrumenttien käyttöaika riippuu sillä hetkellä Auringosta saatavissa olevaan tehoon.
Akut tekevät mahdolliseksi varastoida aurinkopaneeleista saatavaa ylimääräistä energiaa. Varastoiman energian turvin satelliitti pystyy
toimimaan ollessa Maan varjossa. Akkujen varastoima energia tarvitaan myös silloin kuin tehon kulutus voi olla suurempi mitä saadaan
aurinkopaneeleista. Esimerkiksi silloin kuin käytetään radiolähetintä tai muita paljon tehoa kuluttavia instrumentteja. Nykypäivänä on tarjolla
monta erilaista akkuteknologiaa ja jokaisella on omat edut ja haitat. Kuvassa 5.4-2 on esitetty erilaiset akkuteknologiat ja niiden
ominaisuudet.

Kuva 5.4-2: Erilaiset akkuteknologiat
Akkutyypin valintaan vaikuttaa ratkaisevasti satelliitin massa- ja kokorajoitukset sekä kiertoradan korkeus. Pienissä satelliiteissa on hyvin
vähän tilaa, joten akkujen pitäisi varastoida paljon energiaa pieneen tilaan. Tällaiset vaatimukset täyttävät erinomaisesti litiumioniakut.
Toisaalta satelliitin ollessa matalalla LEO radalla se joutuu useita kertoja vuorokaudessa Maan varjoon ja akkuihin kohdistuu tällöin useita
lataus-purkaus-syklejä. Tällaiseen rasitukseen sopivat parhaiten NiCd-akut.

Tehon jakelujärjestelmä
Tehon säätö- ja jakelujärjestelmän tehtävänä on järjestää tarvittavat voltti- ja ampeeritasot kaikille satelliitin järjestelmille. Se huolehtii, että
akut latautuvat satelliitin ollessaan auringossa ja Maan varjossa, kun aurinkopaneeleista saatu teho vähenee, se vaihtaa automaattisesti
tilalle akut. Jakelujärjestelmän keskeisimmät osat on esitetty kuvassa 5.4-3. Ne ovat aurinkopaneelin regulaattori (SPR), akkujen
hallintayksikkö (BMU), akkujen latausregulaattori (BCR) ja purkausregulaattori (BDR) sekä tehon säätö- ja jakeluyksikkö (PCDU).
Aurinkopaneelin regulaattori huolehtii siitä, että tehon tarven kasvaessa ne kytkeytyvät satelliitin jakelujärjestelmään ja kun tehon tarve
pienenee se kytkee aurinkopaneelit pois maadoittamalla ne shunttivastuksen kautta. Akkujen hallintayksikkö tarkkailee akkujen lämpötilaa ja
varaustasoa. Akkujen latausregulaattorin tehtävä on tarjota jatkuvan ja tasaisen latausvirran satelliitin ollessa Auringossa. Akkujen
purkausregulaattori taas huolehtii siitä että eri järjestelmät saavat tasaisen virran satelliitin ollessa varjossa. Tehon säätö- ja jakeluyksikkö
seuraa koko jakelujärjestelmän toimintaa ja suojaa järjestelmää mahdollisilta virtapiikeiltä.

Kuva 5.4-3: Tehonjakelujärjestelmä
Tehon jakelujärjestelmä on satelliitin tärkein osa luotettavuuden kannalta. Kaiken muun aurinkopaneelien, akkujen tai hyötykuorman
hajoaminen ei välttämättä johda satelliitin menettämiseen. Jakelujärjestelmän rikkontuminen tarkoittaa taas lähes varmasti satelliitin
menettämistä.

Tehobudjetti
Satelliitin pieni koko merkitsee myös sen, että pinta-ala aurinkopaneeleja varten on myös pieni. Tämän lisäksi parhaimpienkin
aurinkokennojen hyötysuhde on vain 30% luokkaa. Pieni koko rajoittaa myös akkujen kokoa ja niiden kapasiteettia. Aurinkopaneelien
alhainen hyötysuhde ja pieni pinta-ala, sekä akkujen pieni kapasiteetti merkitsee, että satelliitin on pärjättävä hyvin pienellä tehobudjetilla.
Tässä tutkimuksessa on esitetty kolme erilaista satelliitin asentovaihtoehtoa ja niiden tarjoamaa tehobudjettia. Satelliitin rungoksi on valittu
Cubesatin 3U-malli, jonka mitat ovat 10x10x30cm. Satelliitin oletetaan kiertävän matalalla aurinkosynkronisella radalla. Satelliitin
vastaanottama säteilyteho riippuu sen asennosta kiertoradalla. Säteilytehon laskiessa, suoraan Auringosta tulevan säteilytehon lisäksi pitää
ottaa huomioon myös Maan albedosta aiheutuva säteily kuten kuvasta 5.4-4 näkyy. Auringon säteilyn tehotiheys Maan kiertoradalla on
1358W/m2. Maan albedo vaihtelee 0.1-0.9 välillä riipuen heijastuuko säteily merestä vai jäätiköstä. Tässä tutkimuksessa albedon arvoksi on
oletettu pienin mahdollinen alpha=0.1. Maasta heijastunut säteilyn tehotiheys on tällöin vain 10% alkuperäisestä eli 135.8W/m2. Oletetaan,
että aurinkopaneelit peittävät 70% satelliitin päätyjen ja sivujen pinta-alasta. Tämän lisäksi 10x10cm alue satelliitissa on varattu
spektrometrin ja kameran optiikkaa varten ja on siten ilman aurinkopaneeleja. Oletetaan vielä, että paneelien hyötysuhde on 27%.

Kuva 5.4-4: Auringon säteilyn tehotiheys Maan kiertoradalla
Aurinkopaneelien tuottama teho saadaan seuraavalla kaavalla:

missä I on auringon irradianssi, A on aurinkopaneelin pinta-ala, n on osuus aurinkopaneelien peittämästä pinta-alasta, eta aurinkokennojen
hyötysuhde ja theta osuvan säteilyn kulma suhteessa aurinkopaneeliin.

Asento 1
Satelliitin asennonsäätöjärjestelmä pitää satelliitin pitkää sivua koko ajan kohti Maata kuvassa 5.4-5 esitetyllä tavalla. Tällä pitkällä sivulla
10x10cm alue on varattu optiikkaa varten ja on siten ilman aurinkopaneeleja. Laskiessa tehotuotantoa tälle sivulle pitää ottaa huomioon se,
että käytettävissä oleva pinta-ala on vain 10x20cm. Navoilla satelliitin päädyt saavat valoa suoraan Auringosta ja Maata kohti oleva pitkä sivu
saa valoa Maan kautta. Päiväntasaajalla yksi pitkä sivu on kohti Aurinkoa ja toinen saa valoa Maan kautta.

Kuva 5.4-5
Satelliitin saama teho:
Suoraan auringosta

Maan kautta

Yhteensä

Navoilla

2.57W

0.51W

3.08W

Päiväntasaajalla

7.70W

0.51W

8.21W

Keskiarvo

5.14W

0.51W

5.65W

Asento 2
Satelliitin asennonsäätöjärjestelmä pitää satelliitin yhtä päätyä, jossa on optiikka, koko ajan kohti Maata kuvassa 5.4-6 esitetyllä tavalla.
Navoilla satelliitin pitkät sivut saavat valoa suoraan Auringosta. Päiväntasaajalla Aurinko valaisee päädyn. Maan albedosta aiheutuvaa
kontribuutiota ei ole, koska pääty on varattu optiikkaa varten.

Kuva 5.4-6
Satelliitin saama teho:
Suoraan auringosta

Maan kautta

Yhteensä

Navoilla

7.70W

0W

7.70W

Päiväntasaajalla

2.57W

0W

2.57W

Keskiarvo

5.14W

0W

5.14W

Asento 3
Satelliitin asennonsäätöjärjestelmä pitää satelliitin pitkää sivua koko ajan kohti Maata kuvassa 5.4-7 esitetyllä tavalla. Aurinko valaisee yhden
pitkän sivun päiväntasaajalla ja navoilla. Kun satelliitti sirtyy navalta päiväntasaajalle, auringon valaisema pinta-ala kasvaa, koska
asennonsäätöjärjestelmä pitää satelliitin pitkää sivua kohti Maata. Suurimmillaan auringon valaisema pinta-ala on 45 asteen leveyspiirillä,
jolloin satelliitin kaksi pitkää sivua ovat 45 asteen kulmassa Aurinkoon nähden. Auringon valaisema pinta-ala on tällöin 14x30cm. Tämän
lisäksi yksi pitkä sivu saa auringonsäteilyä, joka heijastuu Maan kautta. Laskiessa tehotuotantoa tälle sivulle pitää ottaa huomioon se, että
10x10cm alue tässä sivussa on varattu optiikkaa varten, joten käytettävissä oleva pinta-ala on 10x20cm.

Kuva 5.4-7
Satelliitin saama teho:
Suoraan auringosta

Maan kautta

Yhteensä

Navoilla ja päiväntasaajalla

7.70W

0.51W

8.21W

45 leveyspiiri

7.62W

0.51W

8.13W

Keskiarvo

7.66W

0.51W

8.17W

Lähteet:
(Fortescue, 2003) Fortescue, P. & Start, J. & Swinerd, G. Spacecraft Systems Engineering. Third Edition, 2003

5.5. Tietojärjestelmä
Nanosatelliitin tietojärjestelmälle asetetaan paljon suuremmat vaatimukset kuin maanpäällisille järjestelmille. Järjestelmä ei saa kuluttaa
muutamaa wattia enempää tehoa, mutta silti laskentatehoa tulee löytyä. Lisäksi lähes jokaisen käytettävän elektronisen komponentin, kuten
mikroprosessorit ja muistit, tulee olla säteilysuojattuja. Niin ikään tiedonsiirtoväylien täytyy kestää avaruuden olosuhteet. Vaatimuksiin voi
lisätä vielä sen, että komponenttien tulee sietää lämpötilavaihteluita. Nämä vaatimukset huomioon ottaen tehdään valinnat komponenteista,
joita yleensä voidaan käyttää satelliitissa.
Seuraavaksi pitää miettiä, millaisia vaatimuksia satelliitin hyötykuormat, asennonsäätö sekä muut järjestelmät asettavat tietojärjestelmälle.
Yleisesti ottaen satelliittia ohjaavan tietojärjestelmän tulee olla toimintavarma, mikä tarkoittaa käytännössä sitä, että satelliitin toimintoja
ohjaavaa järjestelmää ei pidä kuormittaa millään muulla kuin satelliitin eri alijärjestelmien ohjaus- ja ylläpitotehtävillä. Lisäksi jonkin tärkeän
järjestelmän pettäessä tarvitaan sille varajärjestelmä. Toimintavarmuus tulee ottaa myös huomioon siinä, kuinka paljon järjestelmiä
voidaan kytkeä sarjaan keskenään ja kuinka paljon tarvitaan toisistaan riippumattomia järjestelmiä. Nanosatelliitissamme on spektrometri

sekä kaksi kameraa, joten tarvitaan kohtuullisen tehokasta digitaalista signaalinkäsittelyä spektrometrin ja kameroiden kuvia varten.
Tästä johtuen joudumme käyttämään erillistä digitaalista signaalinkäsittely(DSP)-blokkia, jotta välttyisimme satelliittia
ohjaavan järjestelmän ylimääräiseltä kuormitukselta.
Satelliittimme tietojärjestelmän perusosia ovat keskustietokone, jaetut muistit, DSP-blokki sekä tiedonsiirtoväylät. Mukaan voidaan lukea
myös eri varajärjestelmät. Lisäksi osasta hyötykuormia on oma PIC-mikrokontrollerinsa. Keskustietokone vastaa hyötykuormien sekä
satelliitin muiden osien ohjauksesta ja valvonnasta. DSP-blokin tehtävänä on spektrometrin ja kameran kuvien käsittely. Datan varastointiin
tarkoitettuja muisteja on satelliitissa kaksi erilaista. Toinen on tarkoitettu spektrometrin ja kameroiden raakadatan varastointiin ja toinen muisti
taas DSP-blokin prosessoiman datan varastointiin, josta se data sitten lähetetään maan päälle.
Tietojärjestelmän kaksi keskeisintä osaa ovat keskustietokone ja DSP-blokki. Muita tärkeita osia ovat jaetut muistit sekä varajärjestelmä.
Kuvassa 5.5-1 on esitetty tietojärjestelmän periaatteellinen rakenne. Paksut siniset nuolet kuvaavat tiedonsiirtoväyliä. Ohuemmat viivat
kuvaavat DSP-blokin ohjausviestiväyliä spektrometrille ja kameralle.

Kuva 5.5-1: Tietojärjestelmän periaatteellinen rakenne
Kuvan lyhenteet:
OBDH - On Board Data Handling = keskustietokone
DSP - Digital Signal Processing = DSP-blokki
MBR - Memory Buffer Register = muistipuskurirekisteri
TM - transfer module = RF-lähetin/vastaanotin
AOCS / GPS = asennonsäätö ja paikannus
PM - power module = tehontuottoyksikkö
SM - Sensor Module = sensoriyksikkö
Ohter payloads = muut satelliitin mahdolliset hyötykuormat
Processed memory = DSP-blokin käsittelemän datan muisti
RAW memory = spektrometrin ja kameran raakadatan muisti
SPECTROM = spektrometri
CAM = kamera
Tietojärjestelmää suunniteltaessa täytyy siis ottaa huomioon se, että millaisia vaatimuksia satelliitin hyötykuormat asettavat. Näihin
vaatimuksiin voidaan lukea väylästandardit, joita hyötykuormat tukevat. Toisin sanoen, satelliittia ei voida suunnitella sisältä ulospäin vaan
päinvastoin. Erityisesti keskustietokoneen osalta valintaan ovat vaikuttaneet tuetut väylästandardit sekä tarvittavien input/output-porttien
määrä. Seuraavaksi käydään tarkemmin läpi tietojärjestelmän eri osia keskittyen erityisesti keskustietokoneeseen ja dsp-blokin toimintaan
yhdessä kameran ja spektrometrin kanssa.

5.5.1 Keskustietokone
Satelliitin keskustietokone toteutetaan single-board-computer-tyylisenä ratkaisuna. Single-board-computer on käytännössä piirilevy, jolla
pyörii esimerkiksi Linux-käyttöjärjestelmä. Tämä tarkoittaa sitä, että yksi piirilevy vastaa kokonaista tietokonetta. Tämän tyyppisellä ratkaisulla
saavutetaan monia etuja. Keskustietokoneen ohjelmoinnista tulee suhteellisen helppoa, koska toteutuksessa täytyy huolehtia vain Linuxin
ohjelmoinnista. Jos satelliittia haluttaisiin tulevaisuudessa laajentaa tai siihen haluttaisiin tehdä pieniä muutoksia, on ohjelmiston laajentamien
huomattavasti helpompaa verrattuna järjestelmään, joka olisi rakennettu esimerkiksi mikrokontrollerin ympärille. Tällöin tietojärjestelmä olisi
räätälöity satelliitin nykyistä tehtävää varten ja sen laajentaminen olisi vaikeaa. Jos toteutuksena puolestaan käytettäisiin jonkin
mikroprosessorin ympärille rakennettua tietokonetta, olisi järjestelmän suunnittelu ja rakentaminen hankalaa. Tämä johtuu siitä, että tietokone
jouduttaisiin rakentamaan ja suunnittelemaan itse. Käytettäessä single-board-computer-tyylistä ratkaisua vältytään itse tietokoneen
suunnitteluun ja rakentamiseen kuluvalta ajalta. Tällaisessa toteutuksessa täytyy ainoastaan huolehtia siitä, että piirilevy on yhteensopiva
käytettävän väylästandardin kanssa ja että input/output -portteja on tarpeeksi.
Single-board-computer-tyyppisiä ratkaisuja on saatavilla useita ja edullisesti. Vertailun vuoksi mainittakoon, että mm. Nasan kehittämät ja
käyttämät säteilysuojatut RAD6000 ja RAD750 tietokoneet, maksavat molemmat noin 200 000 Yhdysvaltain dollaria (
http://mae.pennnet.com/display_article/143464/32/ARTCL/none/none/1/BAE-Systems-moves-into-third-generation-rad-hard-processors,
25.4.2010), kun taas nanosatelliitiimme asennettava tietokone maksaa korkeintaan muutama sata dollaria. Lisäksi Nasan vastaavissa
tehonkulutus on 5 watin luokkaa, kun nanosatelliittimme osalta tehonkulutuksen huippu on korkeintaan 1 watti. Yleisin
single-board-computer-tyyppinen ratkaisu avaruussovelluksissa on tietokone, joka sisältää PowerPC-mikroprosessorin. Toinen
mielenkiintoinen ratkaisu on Gumstick, joka on saanut nimensä siitä, että piirilevyn koko vastaa purukumilevyn kokoa. Kokonsa puolesta
Gumstick olisikin erinomainen vaihtoehto nanosatelliittiin. Gumstick-tietokonetta ei ole vielä tiettävästi käytetty avaruussovelluksissa ja
lähimmäs avaruutta on päästy käyttämällä Gumstick-tietokonetta miehittämättömissä lentokoneissa. Muita vaihtoehtoja nanosatelliitin
keskustietokoneeksi ovat Texas Instrumentsin kehittämä Beagle Board. Seuraavassa käydään läpi eri vaihtoehtojen hyviä puolia sekä
mahdollisia ongelmia satelliittimme kannalta.

PowerPC
IBM, Apple ja Motorola loivat vuonna 1991 PowerPC-mikroprosessorijärjestelmän, joka pohjautuu RISC(Reduced Instruction Set
Computing)-arkkitehtuuriin. PowerPC-mikroprosessorit ovat suosittuja erityisesti tehokkaissa sulautetuissa järjestelmissä. Tämä johtuu siitä,
että PowerPC-tekniikalla saavutetaan matalilla kustannuksilla ja pienellä tehonkulutuksella suhteellisen nopeita järjestelmiä. PowerPC ei
itsessään ole tietokone, joten satelliitissamme käytetään mahdollisesti PowerPC-tekniikkaan perustuvaa signle-board-tietokonetta.
PowerPC-tekniikkaan perustuvat tietokoneet ovat helposti integroitavissa eri järjestelmiin, mikä johtuu siitä, että ne tukevat monia
väylästandardeja ja ne sisältävät runsaasti input- ja output-portteja. Satelliittimme kannalta yksi parhaista vaihtoehdoista on CSB781 Freescale MPC5121e SODIMM System On a Module (SOM) (http://www.cogcomp.com, 25.4.2010).

CSB781 - Freescale MPC5121e SODIMM System On a Module (SOM)
CSB781 on helposti integroitava piiri, joka sisältää 400Mhz PowerPC MPC5121e-mikroprosessorin, mikä mahdollistaa
liukulukulaskennan. Yleisiä tietoja CSB781-piiristä:
- edullinen 200 pinnin SODIMM Edge Connector-rajapinta oheistalaitteille ja muille kytkennöille
- koko 68mm*50,8mm
- 400 MHz PowerPC-mikroprosessori
- 64-bittinen FPU (Floating Point Unit)
- useita sarjaporttirajapintoja
- paljon muistia
- 10/100 Ethernet
- 3,3V regulaattori
- 4-kanavainen CAN2.0B ohjain
- tehonkulutus normaalisti 1W, 2W maksimissaan, sleep-moodissa vähemmän kuin 20mW

Kuva 5.5.1-1: CSB781-piirilevyn lohkokaavio
CSB781-piirin hyviä puolia ovat:
- paljon sarjaportti- sekä muita rajapintoja tarjolla mikä mahdollistaa helpon integroinnin eri järjestelmien kanssa
- pieni koko, ei tuota vaikeuksia sijoittaa satelliittiin
- suhteellisen pieni tehonkulutus
- paljon muistia
- kaupallinen ja edullinen tuote
Haasteita satelliittimme toteutuksen kannalta aiheuttavat:
- maksimaalinen tehonkulutus on lähes 2W, mikä aiheuttanee ongelmia satelliitin tehobudjetin kannalta
- testaamattomuus avaruusoloissa ja laukaisussa -> joudumme itse tekemään testejä tuotteelle

Kuva 5.5.1-2: CSB781-piiri ylhäältä käsin

Gumstick
Gumstick on nimensä mukaan todella pieni single-board-tietokone, sen koko vastaa todellakin purukumilevyä. Gumstick-piirilevyä on
saatavilla kahdella konfiguraatiolla, Overo Earth ja Verdex Pro. Overo Earth:ssa käytetään TI OMAP 3503 600 MHz mikroprosessoria ja
saatavilla on 256 Mb SDRAM-muistia. Verdex Pro:ssa käytetään Marvell XScale 400 tai 600 MHz mikroprosessoria ja saatavilla on 128 Mb
SDRAM. Molemmilla arkkitehtuureilla pyörii Linux 2.6. Gumstick-tuotteet tarjoavat monia palveluita, kuten OMAP, PXA, microSD, Bluetooth,
802.11g langattomat rajapinnat, synkroniset ja asynkroniset sarjaportit, USB, 10/100 Ethernet, RS232 jne. Hintaa Gumstick-piirilevyille tulee
muutama sata dollaria ja niitä on saatavilla mm. web-kaupoista. Seuraavassa käydään läpi pari vaihtoehtoa, jotka soveltuisivat satelliittimme
käyttöön (http://www.gumstix.com, 25.4.2010).

Overo Earth
Nettikaupasta saatuja tietoja:
- prosessori 600 MHz ARM Cortex -A8
- muistia 256 Mb RAM ja 256 Mb Flash
- paino 6g
- koko purukumilevy
- tehonkulutus alle 1W
- liittimiä 3 erilaista: J1 - LCD,PWM ja analog, J4 - ulkoinen muistiväylä ja MMC, J5 - kameranohjaussignaalit
- on-board microSD kortti-slotti
- toimintalämpötila 0-85 astetta
- lisäpiirikortit: USB-kaapeliliitännät, teholiitännät, LCD-paneelit ja näytöt jne.

Kuva 5.5.1-3: Gumstick Overo Earth-piiri ylhäältä
Overo Earth-piirin hyviä puolia:
- helppo saatavuus ja edullinen
- todella pieni koko
- pieni tehonkulutus
- muistia saatavilla runsaasti
- tehokas mikroprosessori
- lisäpiirikortteja saatavilla
- valmis liitäntä kameralle
- tärinätestattuja
Overo Earth-piirin haasteita:
- kuinka piiri sopii yhteen satelliittin valittavan väylästandardin kanssa
- onko I/O-liitäntöjä tarpeeksi satelliittimme tarpeisiin
- toimintalämpötila ei voi mennä nollan alapuolelle
- testaamattomuus avaruusolosuhteissa -> joudumme tekemään itse testejä

Verdex Pro XM4
Nettikaupasta saatuja tietoja:
- 400 MHz Marvell PXA270 with XScale
- muistia 64 Mb RAM ja 16 Mb Flash
- koko: 80 mm x 20 mm
- microSD-liitin
- liittimet: 60-pinnin Hirose, 80-pinnin liitin, 24-pinnin flex-liitin
- paino 8g
- toimintalämpötila -25-85 astetta

- tehonkulutus < 2W

Kuva 5.5.1-4: Verdex pro XM4-piiri
Haasteita edelliseen piiriin nähden:
- tehonkulutus on suurempi, melkein 2W, mikä voi aiheuttaa ongelmia satelliitin tehobudjetin kannalta
- ei tärinätestattuja
Etuja edelliseen piiriin nähden:
- toimintalämpötila on laajempi

Beagle Board
Open Source-tekniikkaan perustuva Beagle Board on kolmas vaihtoehto satelliittimme keskustietokoneeksi. Sillä on perustietokoneen
ominaisuudet ja käyttää ainoastaan standardirajapintoja. Tästä johtuen piiriin on helppo liittää lisäosia. Satelliittimme kannalta
mielenkiintoinen vaihtoehto on BeagleBoard C4. Seuraavassa laitteen spesifikaatioita (http://beagleboard.org, 25.4.2010):
- prosessori OMAP3530DCBB72 720MHz
- muistia: 2Gb NAND (256 Mb), 2Gb MDDR SDRAM (256 Mb)
- koko 78,74 mm x 76,2 mm
- useita eri liittimiä tarjolla:
DVI-D (HDMI connector chosen for size - maximum resolution is 1280x1024) , S-Video, USB OTG (mini AB), USB, SD/MMC card
slot
Stereo in and out jacks
RS232 port
JTAG connector
Power socket (5V barrel connector type)
- tehonkulutus < 2W

Kuva 5.5.1-5: BeagleBoard piiri
BeagleBoard-piirin hyviä puolia satelliittimme kannalta:
- kaupallinen ja edullinen tuote

- todella tarkat ja laajat spesifikaatiot tarjolla
- paljon liittimiä ja helppo integroitavuus
- laskentateho
BeagleBoard:n haasteita satelliittimme kannalta:
- testaamattomuus avaruusolosuhteissa
- tehonkulutus suurimmillaan 2W -> ongelmia satelliitin tehobudjetin kannalta

Yhteenveto
Satelliitin keskustietokone toteutetaan single-board-tietokoneen avulla, sillä tällöin saavutetaan monia etuja verrattuna esimerkiksi
mikrokontrolleritoteutukseen. Tehtäväksemme jää ainoastaan huolehtiminen Linuxin ohjelmoinnista. Haasteena tulee olemaan se, kuinka
hallitsemme tilanteen, jossa keskustietokoneen käyttöjärjestelmä boottaa itsensä. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että keskustietokoneelle
tulee tehdä varajärjestelmä, joka toteutetaan mikrokontrollerilla reflash-periaatteella. Keskustietokoneen suunnittelu ja valinta tapahtuu sen
pohjalta, millaisia vaatimuksia satelliitin muut järjestelmät asettavat keskustietokoneelle. Tällaisia vaatimuksia ovat laskentatehon tarve,
toimintavarmuus sekä väylästandardi, jota tulemme käyttämään. Lisäksi valintaan vaikuttaa myös se, että kuinka paljon piirillä on tarjolla
I/O-portteja. Suurinpana vaatimuksena voidaan pitää sitä, että keskustietokone ei mielellään saisi kuluttaa tehoa yhtä wattia enempää.
Single-board-tietokoneita on saatavilla kaupallisesti runsaasti ja edullisesti. Keskustietokoneen kannalta valitsimme muutamia
mielenkiintoisia vaihtoehtoja, jotka perustuvat PowerPC-arkkitehtuuriin sekä ARM-mikroprosessoreihin ja osa niistä on myös Open
Source-tekniikkaa. Valinnoistamme ainoastaan PowerPC-tekniikkaa on käytössä avaruussovelluksissa. Toisaalta myöskään kyseistä
PowerPC-tietokonetta ei ole testattu avaruusolosuhteissa, joten käytännössä joudumme itse tekemään testejä tietokoneille. Kaikki
vaihtoehdot kuluttavat tehoa korkeintaan 2W, joten suurempia ongelmia ei tehonkulutuksesta satelliitin kannalta synny. Kaikista
vaihtoehdoista löytyy laskentatehoa tarpeeksi ja myös tarjolla olevan muistin määrä on riittävä satelliittimme tarpeisiin.
Suurimmat haasteet syntynevät siinä, kuinka keskustietokone soveltuu yhteen väylästandardin kanssa, jota käytämme satelliitissa. Tällä
hetkellä näyttää siltä, että PowerPC-tekniikkaan perustuvassa tiekoneessa sekä BeagleBoard:ssa olisi parhaiten tarjolla eri väylästandardeja.
Gumstick-tietokoneessa on vaihtoehdoistamme vähiten tarjolla eri tuettuja väylästandardeja. Lisäksi tarvittavien I/O-porttien määrä on
rajoittava tekijä keskustietokoneen valinnassa. Gumstick on myös tässä asiassa jäljessä muita vaihtoehtoja. Komponenttien
toimintalämpötilat saattavat aiheuttaa ongelmia kaikkien valintojemme kohdalla. Massa- ja kokobudjettiin ei mistään valinnasta aiheudu
ongelmia.

5.5.2 Varajärjestelmä
Satelliitin tietojärjestelmän tulee olla toimintavarma. Tästä johtuen tietojärjestelmään tarvitaan useaan eri kohtaan erilaisia varajärjestelmiä.
Keskustietokone tarvitsee ehdottomasti varajärjestelmän itselleen, sillä keskustietokoneen pettäessä koko satelliitin toimintakyky romahtaa.
Tämä tarkoittaisi käytännössä sitä, että satelliitti olisi menetetty. Keskustietokoneen varajärjestelmä toiminta perustuu
reflash-tekniikkaan. Kuvassa 5.5.2-1 on esitetty varajärjestelmän periaatteellinen rakenne.

Kuva 5.5.2-1: Satelliitin keskustietokoneen varajärjestelmä
Kuvan lyhenteet / käsitteet:
OBHD = keskustietokone
Reset = resetoi keskustietokone
Reflash = käynnistä varajärjestelmä sen omasta flash-muistista
Polling = varajärjestelmä tarkkailee keskustietokoneen tilaa
MIC = mikrokontrolleri

Reflash
Reflash-tekniikka tarkoittaa käytännössä sitä, että tarpeen vaatiessa varajärjestelmä ottaa keskustietokoneen tehtävät haltuunsa oman
sisäisen flash-muistinsa avulla, johon on tallennetu ohjeet toimenpidettä varten. Nämä ohjeet ovat siis käytännössä ns. boot file eli tiedosto,
joka luetaan, kun halutaan käynnistää tietokone johonkin tiettyyn tilaan. Varajärjestelmän toiminta koostuu seuraavista vaiheista:
1) Varajärjestelmä pollaa säännöllisin väliajoin keskustietokonetta ja tarkistaa näin sen toimintakunnon.
2) Mikäli keskustietokone vastaa siten, että se osoittaa olevansa kunnossa, toiminta jatkuu normaalisti.
3) Mikäli keskustietokoneen vastaus ei ole toivottu, varajärjestelmä lähettää keskustietokoneelle reset-käskyn, jolloin keskustietokoneen

kuuluu resetoida itsensä eli käyttöjärjestelmä käytännössä boottaa itsensä.
4) Keskustietokoneen resetoimiseen kuluu tietty aika (n. 1 min), jonka jälkeen varajärjestelmä taas pollaa keskustietokonetta.
5) Mikäli keskustietokone ei vastaa toivotulla tavalla, toistetaan vaiheet 3 ja 4 vielä 2 kertaa. Mikäli keskustietokone nyt vastaa toivotulla
tavalla, voidaan järjestelmän toiminta palauttaa normaaliksi.
6) Mikäli keskustietokone ei toistuvien reset-käskyjen jälkeen vastaa toivotulla tavalla, asettuu varajärjestelmä reflash-tilaan ja ottaa
haltuunsa keskustietokoneen tehtävät.
Syy siihen, miksi reset-käskyjä halutaan toistaa 3 kertaa, on se, että halutaan varmistaa se, että keskustietokone on todellakin malfunction
tilassa. Se, että miksi reset-käskyjä ei lähetetä useampia, johtuu siitä, että useammat käskyt kuluttaisivat liikaa aikaa. Lisäksi reflash-toiminto
toteutettuna mikrokontrollerilla on myös erityisen aikaa vievää. Niinpä satelliitti olisi liian kauan aikaa hallitsemattomassa tilassa, jolloin sen
palauttaminen mission kannalta sopivaan tilaan olisi todella hankalaa, ellei jopa mahdotonta.

Mikrokontrolleri
Varajärjestelmä toteutetaan mikrokontrollerilla, jonka valinnassa tulee ottaa huomioon se, että mikrokontrollerin pitää pystyä hoitamaan
keskustietokoneen tehtävät. On selvää, että varajärjestelmän tulee olla yksinkertainen ja helposti käynnistettävissä pääjärjestelmän
mennessä epäkuntoon. Tästä johtuen paras vaihtoehto toteutukseen on mikrokontrolleri, sillä ne on todettu varmoiksi ja soveltuviksi juuri
sulautettuihin järjestelmiin. Yleisesti ottaen mikrokontrollerit vievät vähän tehoa ja ovat edullisia. Koska mikrokontrollereita on tarjolla
runsaasti, haasteena onkin löytää tarpeeksi tehokas ja helposti integroitavissa oleva mikrokontrolleri. Varmin vaihtoehto olisi luonnollisesti
käyttää keskustietokoneen valmistajan mikrokontrolleria, mikäli sellainen on saatavilla. Jos päädymme käyttämään PowerPC-tekniikkaan
perustuvaa keskustietokonetta, löytyy samaiselta valmistajalta (Freescale http://www.freescale.com/webapp/sps/site/overview.jsp?code=POWER_ARCH_5XXX) myös tehokkaita mikrokontrollereita, joista
seuraavassa yksi esimerkki.
Freescale MPC555 mikrokontrolleri:
- mikroprosessori PowerPC 40 MHz
- sisäinen Flash-muisti 448Kb
- ulkoinen Flash myös tuettu
- tuetut sarjaväylät: QSPI, SCI ja CAN
- toimintalämpötila -55-125 astetta
- tehonkulutus 1W maksimissaan, tyypillisesti 0,8W

Kuva 5.5.2-2: MPC555 mikrokontrollerin lohkokaavio
ARM-mikroprosessorit kuluttavat tiedettävästi vähän tehoa, joten ARM-pohjainen mikrokontrolleri olisi myös hyvä valinta satelliittimme
varajärjestelmäksi. Seuraavassa STMicroelectronics:n (http://www.st.com/stonline/) STM32L-tuoteperheen 32-bittisten mikrokontrollereiden
tietoja:
- syöttöjännite 1,65-3,6V
- virran kulutus käytössä(ei täydellä teholla) 10,4uA, standby-moodissa 0,27uA
- saadaan siis tehonkulutukseksi ajossa n. 37 uW ja stanby-moodissa n. 1 uW -> todella vähän tehoakuluttava
- mikroprosessori ARM 32-bit Cortex™-M3 CPU 32 MHz
- toimintalämpötila -40-85 astetta
- muistia 128 Kby Flash ECC, 4 Kb EEPROM ECC ja 16 Kb RAM
- kommunikointirajapinnat:
– 2 × I2C rajapintaa (SMBus/PMBus)
-- 3 × USARTs (ISO 7816 rajapinta, LIN, IrDA-yhteensopivuus, moderni säätö)
– 2 × SPIs (16 Mbit/s)
– USB 2.0 full-speed rajapinta
Mikrokontrollereja on saatavilla usealta eri valmistajalta. Seuraavassa joitakin mikrokontrollerien valmistajia:

Texas Instruments - http://www.ti.com/
Analog Devices - http://www.analog.com/
Atmel - http://www.atmel.com/
Rabbit - http://www.rabbit.com/

Yhteenveto
Satelliitin toimintavarmuuden kannalta varajärjestelmä on ehdoton erityisesti keskustietokoneen osalta. Satelliitin varajärjestelmä toteutetaan
Reflash-tekniikalla mikrokontrolleria käyttäen. Mikrokontrolleria valittaessa tulee ottaa huomioon se, että sen pitää suoriutua lähes kaikista
keskustietokoneen tehtävistä. Lisäksi toinen tärkeä tekijä on se, että mikrokontrollerin tulee tukea väylästandardia, jota satelliitissamme
käytetään. Voidaan siis todeta, että mikrokontrolleria koskevat lähes samat vaatimukset kuin keskustietokonettakin. Mikrokontrollereja on
kuitenkin saatavilla huomattavasti enemmän kuin single-board-tietokoneita, joten edullisia tuotteita on runsaasti tarjolla. Haasteena onkin
löytää suuren tarjonnan joukosta mikrokontrolleri, joka täyttää satelliitin vaatimukset.

5.5.3 DSP
Satelliittimme päähyötykuormina ovat spektrometri ja kamera. Kameran ja erityisesti spektrometrin tuottamaa dataa ei voida sellaisenaan (ns.
raaka-data) lähettää maahan, sillä lähetettävät tiedostokoot olisivat todella suuria ja eikä satelliitin tehontuotanto riittäisi tarvittavaan
lähetystehoon. Tästä johtuen kameran ja spektrometrin tuottamaa dataa joudutaan käsittelemään eli käytännössä pakkaamaan toiseen
tiedosto-formaattiin. Tämä tarkoittaa sitä, että satelliittimme tulee pystyä digitaaliseen signaalinkäsittelyyn. DSP on sen verran vaativa
tehtävä, että sitä ei voida laittaa keskustietokoneen suoritettavaksi. Niinpä satelliittiimme tarvitaan erillinen DSP-suoritin. Myös
DSP-suorittimelle kuten muillekin satelliitin järjestelmille asetetaan kovat vaatimukset:
- pieni tehonkulutus (alle 1W)
- sopii yhteen käytettävän väylästandardin kanssa
- säteilynkestävyys
- datan käsittelyn nopeuden tulisi riittää kuvankäsittelyyn
- FLASH-muistin tukeminen
Lisäksi kuvankäsittelyssä on otettava huomioon tarvittavan muistin määrä sekä datansiirtonopeus muistin ja DSP-suorittimen välillä.
Datasiirtonopeus on usein pullonkaula saavutettavassa datankäsittelyn nopeudessa.Yleisesti ottaen DSP-suoritin koostuu seuraavista osista:
- Ohjelmamuisti: Sisältää ohjelmat, joiden avulla DSP-suoritin käsittelee dataa
- Datamuisti: Sisältää datan, jota prosessoidaan
- Lasketayksikkö: Suorittaa matemaattiset operaatiot, ajaa ohjelmaa ohjelmamuistista ja hakee dataa datamuistista
- I/O: Rajapinnat muihin järjestelmiin
Satelliittimme kannalta on järkevää, että DSP-suoritin vastaa spektrometrin ja kameran ohjauksesta. Tällöin vältytään keskustietokoneen
ylimääräiseltä kuormitukselta. Keskustietokoneen tehtäväksi jää ohjausviestien lähettäminen spektrometrille ja kameralle.

Satelliitin digitaalinen kuvankäsittely
Satellittimme kuvankäsittely koostuu DSP-suorittimesta, spektrometrin ja kameran raakadatamuistista sekä varsinaisesta tallennusmuistista,
johon tallennetaan spektrometrin ja kameran prosessoitu data. Muisteista lisää Muisit-kappaleessa. Kuvankäsittely etenee seuraavasti:
1) DSP-suoritin on antanut kameralle ja spektrometrille käskyn ottaa kuva ja tallentaa se muistipaikkaan 0. Spektrometrin ja kameran data
luetaan sellaisenaan raakadatamuistiin.

Kuva 5.5.3-1: DSP-prosessin ensimmäinen vaihe
Raakadatamuisti on nopeaa RAM-muistia, jota luetaan ja kirjoitetaan nopeasti. Tässä muistissa ei ole tarkoitus säilyttää mitään, vaan jos

muisti tulee täyteen, siirretään pointteri muistipaikkaan 0 ja aloitetaan ylikirjoittamaan edellisiä arvoja. Kuvassa PIC tarkoittaa spektrometrin ja
kameran omaa pientä ohjauskorttia. Niiden tarvitsee huolehtia pointterin siirtämisestä muistissa.
2) DSP-suoritin lukee raakadatan muistista ja tekee sille tarvittavat operaatiot. DSP-suoritin liikuttaa raakadatamuistissa omaa pointteriaan.
Kameran ja spektrometrin pointterit siirretään seuraavaan muistipaikkaan.

Kuva 5.5.3-2: DSP-prosessin toinen vaihe
3) DSP-suoritin tallentaa prosessoidun datan prosessoidun datan muistiin. Tämä muisti on pysyvää Flash-muistia.

Kuva 5.5.3-3: DSP-prosessin kolmas vaihe
Pysyvä Flash-muisti tarkoittaa tässä tapauksessa sitä, että muistia ei missään vaiheessa ylikirjoiteta. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että
mikäli prosessoidun datan muisti täyttyy, täytyy data lähettää maan päälle. Ennen muistin tyhjennystä ei voidan tallentaa uutta prosessoitua
dataa.
4) Kameralta ja spektrometrilta luetaan uutta dataa. Flash-muistin pointterit siirtyvät seuraavaan muistipaikkaan.

Kuva 5.5.3-4: DSP-prosessin neljäs vaihe
Tämän jälkeen DSP-suoritin lukee taas uutta dataa raakadata-muistista ja tekee sille tarvittavat operaatiot. Tämän jälkeen prosessoitu data
siirretään taas uuteen muistipaikkaan prosessoidun datan muistissa. Näitä vaiheita toistetaan niin kauan kunnes prosessoidun datan muisti
täyttyy tai halutaan lähettää dataa maan päälle.

DSP-suoritin
DSP-suoritin voidaan toteuttaa mikroprosessoreilla, FPGA:lla ja ASIC:lla. ASIC:n ja FPGA:n olemme jättäneet pois laskuista, koska ne
vaativat paljon suunnittelutyötä ja niillä tehdyt ratkaisut ovat hyvin spesifisiä ja osittain huonosti laajennettavissa (varsinkin ASIC:n kohdalla).
Toisaalta toteutus voitaisiin tehdä myös toisella single-board-tietokoneella. Toteutuksessa käytetään siis digitaaliseen signaalinkäsittelyyn
tarkoitettua mikroprosessoria. DSP-suorittimen liittäminen muuhun tietojärjestelmään tapahtuu valmistajilta paketin mukana saatavilla ns.
evaluation-board:lla. Valinnassa tulee ottaa huomioon se, että DSP-suorittimella tulee olla käytössään saman verran bittejä kuin
keskustietokoneella ja muulla satelliitin tietojärjestelmällä. Jos siis esimerkiksi käytössämme olisi 32-bittinen keskustietokone, täytyisi DSP:n
olla vähintään 32-bittinen. Seuraavassa esimerkkejä satelliittimme kannalta mahdollisista DSP-suorittimista.

Texas InstrumentsOMAP™ Applications Processors
Texas InstrumentsOMAP™ Applications Processorsovat avaruus- lentokonekäyttöön suunniteltuja DSP-suorittimia. Seuraavassa yksi
esimerkki satelliittiamme ajatellen:
OMAP3530/25 Applications Processor:
- 720-MHz ARM Cortex™-A8 prosessori eli sisältää ARM-mikroprosessorin
- ulkoisen Flash-muistin tuki -> sopii prosessoidun datan muistin hallintaan
- tehonkulutus n. 800 mW
- toimintalämpötila -40-105 astetta
- tuetut toiminnot kameroille:
– CCD and CMOS Imager Interface
– Memory Data Input
– RAW Data Interface Association [IrDA] and Consumer Infrared
– BT.601/BT.656 Digital YCbCr 4:2:2 [CIR] Modes)
(8-/10-Bit) Interface – Three Master/Slave High-Speed
– A-Law Compression and Decompression Inter-Integrated Circuit (I2C) Controllers
– Preview Engine for Real-Time Image · Removable Media Interfaces:
Processing – Three Multimedia Card (MMC)/ Secure
– Glueless Interface to Common Video Digital (SD) With Secure Data I/O (SDIO)
– HDAieuscttooo-dgWerahrsmiteMBoadlaunlec/eA,uatnod-EAxuptoos-uFroec,us · CMoamnapgreemheennstive Power, Reset, and Clock
Engine – SmartReflex™ Technology
– Resize Engine – Dynamic Voltage and Frequency Scaling
· Resize Images From 1/4x to 4x (DVFS)
· Separate Horizontal/Vertical Control

5.5.4 Muistit
Satelliittimme kaksi päähyötykuormaa, spektrometri ja kamera, tarvitsevat kumkikin muistia tuottamalleen datalle. Muisti on välttämätöntä,
sillä spektrometrin ja kameran kuvia pitää pystyä varastoimaan satelliitissa ennenkuin ne voidaan lähettää maa-asemalle. Kuten jo
aikaisemmin todettiin DSP:n yhteydessä, spektrometrin ja kameran data tulee ensin varastoida prosessoimattomana ns. raakadatamuistiin.
Tämän jälkeen raakadata prosessoidaan ja tallennetaan prosessoidun datan muistiin, josta se sitten lähetetään maa-asemalle.
Raakadatamuisti ja prosessoidun datan muisti ovat toisistaan poikkeavia muistityyppejä, mikä johtuu niiden käyttötarkoituksesta.
Raakadatamuisti on nopeaa muistia, joka luetaan ja kirjoitetaan jatkuvasti. Tässä muistissa ei ole tarkoitus säilyttää mitään tietoja pitkään,
joten sen säteilynkestävyydeltä ei vaadita niin paljoa kuin prosessoidun datan muistilta. Käytännössä tämä olisi SRAM- tai

DRAM-muistia. Prosessoidun datan muistin ei tarvitse olla nopeaa, sillä sitä ei lueta eikä kirjoiteta niin usein kuin raakadatamuistia. Lisäksi
datan pitää säilyä muistissa pidempään virheettömänä, joten säteilynkestävyyden tulee olla hyvää. Tästä johtuen prosesoidun datan muisti
tulee käytännössä olemaan flash-muistia. Seuraavassa joitakin esimerkkejä eri muistivaihtoehdoista satelliittiimme.

SSD
SSD on massamuisti, joka jäljittelee tietokoneen kovalevyjä. Datan varastointiin käytetään flash-tekniikkaa. SSD-muistit tukevat samoja
liitäntöjä kuin tietokoneiden kovalevyt. SSD-muistien sovelluskohteita ovat tällä hetkellä mm. kannettavat tietokoneet ja palvelimet.
Seuraavassa joidenkin valmistajien tuotteita.

STEC MACH4
-Pieni CompactFlash-kortti-Tukee SATA-I:tä (STEC, 2010)
-Kapasiteetti enint. 32GB
-Read/Write 90 MB/s / 55 MB/s
-36.4mm (L) x 42.8mm (W) x 3.3mm (H)
-Tehonkulutus 1W
-Toimintalämpötila -40°C - 85°C
-Operating Vibration 20G; 10-2000 Hz @147 meter/sec2
-Operating Shock 1500G; 4903.3 meter/sec2
-Built-in Wear Leveling and Block Management for ultra-high endurance
-Sisäänrakennettu 8-bit ECC

Austin Semiconductor SSD on chip
-Pienikokoinen (31 mm (W) x 31 mm (L) x 4.2-7.8 mm (H)) SSD-piiri (micros, 2010)
-PATA-yhteensopiva
-4, 8 ja 16 GB vaihtoehdot
-Tehonkulutus 10 mW (idle) / 255 mW (active)
-Massa 11 g
-6-bit ECC

Apacer SATA Disk Module

-Eri kokovaihtoehtoja (hyvin pienikokoisia) (Apacer EMEA, 2010)
-Pienin malli 7P/180D, joka on käytännössä pienenpieni laatikko SATA-liittimellä
-512 MB, 1 GB, 2 GB, 4 GB, 8 GB vaihtoehdot
-8-bit/15-bit ECC
-Tehonkulutus 560 mW (idle) / 825 mW (active)
-Toimintalämpötila -40°C - 100°C

Lähteet
(STEC, 2010) http://www.stec-inc.com/downloads/ssd_brochures/M4SSD_brochure.pdf
(micross, 2010) http://www.austinsemiconductor.com/datasheet/Austin-Semiconductor-Datasheet-AS3SSD4GB8PBG.PDF
(Apacer EMEA, 2010) http://emea.apacer.com/en/products/SATA_Disk_Module_%28SDM%29.htm

5.6. Navigaatio
TODO: Navigaatioon tulisi kirjoittaa vielä muustakin, kuin pelkästä GPS:n hyödyntämisestä

5.6.1 Radan määrittäminen GPSllä
GPS:llä voidaan määrittää kellonaika, satelliitin paikka ja nopeus. GPS-vastaanottimen mittausdata voidaan lisäksi sovittaa ratamalliin, mikä
voi parantaa tarkkuutta.
Satelliitin paikan ja nopeuden määrittäminen = orbit determination (OD)

Reaaliaikainen radan määrittäminen

Lähde: UNB Geodesy and Geomatics Engineering - Spaceborne GPS Information Site
Kalman-suodin siis vain kohinan poistoon.

Valmiita avaruussovellutuksiin tarkoitettuja GPS-vastaanottimia
Vaikkakaan GPS-vastaanottimet eivät ole erityisen monimutkaisia ja etenkin matalilla LEO-radoilla maan pinnalla käytettäviksi tarkoitetut
vastaanottimet ovat sovellettavissa, niin avaruuskäyttöön suunniteltuja ratkaisujakin toki löytyy.
Esimerkiksi Surrey Satellite Technology Ltd. valmistaa LEO-projekteihin soveltuvia 12-kanavaisia GPS-vastaanottimia - mm. SGR-05U &
SGR-05P. Pakettiin kuuluu antenni (U: 12g 13x13x40mm, P: 50g 45x45x20mm)

SGR-05U
SGR-05U

SGR-05P

Massa

20g

60g

Mitat

70x45x10mm

100x65x12mm

Tehonkulutus

1W @ 5V

1W @ 3.3V

Toimintalämpötila

0-50C

-20-50C

XYZ max virhe

20m

20m

Nopeuden max virhe

0.25m/s

0.25m/s

Ajan max virhe

1us

1us

6. Projektin ohjaus
Avaruuslaiteprojektissa jossa on monia osapuolia on hyvin tärkeä osa työtä projektin koordinointi ja vaatimuksien, tulosten ja dokumentaation
yhdenmukaistaminen. Tämän kurssin aikana ei keskitytty vielä projektiorganisaation ja dokumentaation suunnitteluun.
Koska suurin osa avaruushankeista Suomessa on euroopan avaruusjärjestön ESA:n vetoisia, ehdotamme että myös tämän projektin
puitteissa sovelletaan ESA:n standardeja ja toimintamalleja niin pitkälle kuin se on mielekästä.
Ehdotamme että projektin organisaation ja dokumentaation standardoinnin pohjana sovellettaisiin "European Cooperation for Space
Standardization" eli ECSS standardikokoelmaa.

7. Projektin aikataulu ja kustannukset
Koska satelliitti on vasta esisuunnitelma-asteella, on vaikeaa antaa tarkkoja lukuja projektin aikataulun ja kustannuksien suhteen. Projektin
aikatauluun vaikuttavat rahallisten resurssien saanti, opiskelijoiten into ja määrä, opintoaikataulut ja moni muu seikka. Esitämme tässä
kuitenkin arvion, joka perustuu edellytykseen että projekti saa ainakin osittain rahoitusta ja tulevatkin avaruustekniikan opiskelijat ovat
kiinnostuneita projektista.
Taulukko 7-1. Arvioitu projektin aikataulu
Projektin vaihe

2010

Esitutkimus

X

Suunnittelu

2011

2011

2012

X

X

X

X

X

X

X

X

Rakentaminen
Testaus

2012

2013

Laukaisu

X

Käyttö

X

2013

X

Projektin kustannukset ovat jopa vaikeampia arvioida. Opiskelijasatelliitti on tarkoitus tehdä niin pitkälle kuin mahdollista opiskelijatyönä,
mutta diplomityön tekemiseen jo yleensä vaaditaan palkattu paikka. Monia Cubesat-alijärjestelmiä on kaupallisesti saatavilla, mutta
opetustarkoituksessa tehtävään satelliittiin on kuitenkin tarkoitus tehdä itse niin paljon kuin mahdollista. Projektin kannalta olisi hyvä jos
projektissa olisi töissä myös muutama jatko-opiskelija ja myös siihen tarvitaan rahallisia resursseja.
Suuri osa rakennusmateriaaleista on mahdollista hankkia lahjoituksina yrityksiltä.
Taulukko 7-2. Arvioidut projektin kustannukset
Aliärjestelmä

Massa (g)

Huipputeho (mW)

Ylläpitoteho (mW)

Koko(mm)

€

ADCS

907

< 4500

1500

100x100x79

45 000

VHF/UHF

85

1700

200

90x96x40

9 500

S-band

125

2000

0

90x96x40

11 500

Onboard DHS

~150

< 1000

?

100x100x~10

~2000

GPS Navigation

20

1000

-

70x45x10

-

Akut

62

-

-

yksi piirikorttitaso (100x100x~10)

640

Rakenne

430

-

-

300×100×100

-

Kamerat

<50

<200

< 50

30x30x20

~300

Spektrometri

200?

3000

?

90x96x40

-

Tetheri(mahd.)

150

35?

35?

yksi piirikorttitaso (80x90x15)

-

A.paneelit

max.~11

-

-

39x69(per kpl)

-

Säteilyilmaisin

500

1000

10

100x100x50

-

Salamadetektorit

50

10

-

15x3x3

-

ISMO

50

10

-

-

-

Yhteensä

~2790

~14455

~1795

Kuva 5-2

~68940

8. Yhteistyö ja tulevaisuus
Avaruuslaitteen rakentaminen on vaativa ja monimutkainen projekti, jossa monen alan asiantuntijat yhdistävät voimansa luodakseen uutta
huipputeknologiaa. Yhteistyö eri yliopistojen, organisaatioiden ja yritysten välillä on aina ollut luonteva osa avaruusprojektia. Samanlainen on
myös opiskelijasatelliittiprojekti.
Tämän kurssin aikana käytiin läpi pitkä lista suomalaisia avaruusosaajia ja etsittiin yhteistyökumppaneita, joita myös löydettiin. VTT on valmis
kehittämään opiskelijasatelliittiin päähyötykuormaan, spektrometrin ja Helsingin yliopisto yhdessä Turun yliopiston kanssa ovat valmiita
rakentamaan toisen hyötykuorman, säteilydetektorin. Myös Ilmatieteen laitos saatiin sähköpurjeella mukaan. Kaikilla näillä laitoksilla on
vahva osaaminen avaruusalalla ja ilman heidän tukeaan opiskelijasatelliitin rakentaminen olisi merkittävästi vaikeampaa, ellei mahdotonta.
Myös Aalto yliopiston sisältä löydettiin yhteistyökumppaneita ja toivotaan, että niitä löydetään vielä lisää projektin edetessä ja kypsyessä.
Opiskelijasatelliitin yksi päätehtävä on opetuksen kehittäminen ja opiskelijoiden motivointi. Radiotieteen ja -tekniikan laitos on nostanut
opiskelijasatelliittiprojektin yhdeksi opetuksen kehittämisen peruspalikaksi. Opiskelijasatelliitti kokoaa monia laitoksen insinöörialoja vaativaksi
laitekokonaisuudeksi ja tarjoaa samalla myös tieteellisesti merkittäviä mittauksia avaruudesta. Jotta projektin hyödyntäminen onnistuisi
laajamittaisesti opetuksessa, tarvitaan yhteiset standardit satelliitille. Ainoastaan näin voidaan saada aikaiseksi monia kiinnostavia
opiskelijatöitä ja ideoita mistä voidaan laukaisua varten poimia parhaat. Yhteinen standardi helpottaa myös yliopistojen välistä yhteistyötä
kansallisella ja kansainvälisellä tasolla. Siksi projektissa päätettiin soveltaa kansainvälistä Cubesat-standardia. Cubesat on
nanosatelliittikonsepti joka on syntynyt yliopistojen nanosatelliittiprojekteista. Cubesat on modulaarinen järjestelmä, mihin monet yritykset ja
yliopistot tarjoavat alijärjestelmia kaupallisesti. Cubesat-standardia hyödynnetään laajasti myös opetuksessa.
Työn aikana syntyi myös idea kansallisesta Cubesat-ohjelmasta. Kansallinen ohjelma mahdollistaisi eri yliopistojen yhteistyön ja antaisi
kaikille tasavertaisen aseman ohjelman hyödyntämisessä opiskelijahaussa. Ohjelmaan olisi helppo suunnitella alijärjestelmiä, hyötykuormia
ja ratkaisuja ilman että kaikkia pitäisi edes laukaista. Cubesat-ohjelman antaisi erinomaiset mahdollisuudet myös opetusyhteistyöhön
kansallisella ja kansainvälisellä tasolla.
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