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3. Суть розробки, основні результати.  

Метою роботи є розвиток методів управління мультисенсорними наносупутниковими 

платформами із врахуванням енергетичних та телекомунікаційних обмежень 

В роботі отримані наступні результати: 

1. Розвинyто методи застосування технології МІМО у наносупутникових сенсорних 

мережах та методи інтелектуального управління наносупутниковими платформами. 

2. Розроблено алгоритми застосування технології МІМО у наносупутникових 

сенсорних мережах та методи інтелектуального управління наносупутниковими 

платформами; визначення координат сенсорів та побудови системи захисту 

інформації 

3. Побудовано математичні моделі застосування технології МІМО у 

наносупутникових сенсорних мережах та методи інтелектуального управління 

наносупутниковими платформами; визначення координат сенсорів та побудови 

системи захисту інформації 

Целью работы является развитие методов управления мультисеннсорными 

нанаоспутниковыми  платформами с учетом энергетических и 

телекоммуникационных ограничений. 

        В работе получены следующие результаты: 

1. Развито методы применения технологии МИМО в наноспутниковых сенсорных 

сетях и методы интеллектуального управления наноспутниковыми платформами. 

2. Разработано алгоритмы применения технологии МИМО в наноспутниковых 

сенсорных сетях и методы интеллектуального управления наноспутниковыми 

платформами, определения координат сенсоров и построения системы защиты 

информации. 

3. Построено математические модели применения технологии МИМО в 

наноспутниковых сенсорных сетях и методы интеллектуального управления 

наноспутниковыми платформами, определения координат сенсоров и построения 

системы защиты информации. 

 

 The purpose of the work is to develop control methods for multisensor nano-satellite 

platforms taking into account energy and telecommunication constraints. 

The work obtained the following results: 

1. Methods of application of MIMO technology in nanosatellite sensor networks and 

methods of intelligent control of nanosatellite platforms have been developed. 



2. Algorithms for applying the MIMO technology in nanosatellite sensor networks and 

methods for intelligent control of nanosatellite platforms, determining the coordinates of 

sensors and building an information security system have been developed. 

3. Mathematical models of the application of the MIMO technology in nanosatellite sensor 

networks and methods of intelligent control of nanosatellite platforms, determining the 

coordinates of sensors and building an information security system have been built. 
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Слайд 1. Конструкція та компоновка наносупутників 
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Слайд 2. Структура наносупутникової мережі 
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