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ФОТОМЕТРИЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ПАРАМЕТРІВ 
РУХУ ГЕОСТАЦІОНАРНОГО СУПУТНИКА 

Практично з перших запусків космічних апаратів на навколоземні 
орбіти фотометричні дослідження почали використовуватися для кон-
тролювання функціонального стану космічного апарату (КА). Під фу-
нкціональним станом КА розуміють параметри стабілізації та орієнта-
ції об’єкта, а також його динамічні параметри, що характеризують 
зміну відносного розташування Сонця, КА та спостерігача (період 
обертання відносно конструктивних осей, фазовий кут). При втраті 
зв’язку з КА одержати інформацію про орієнтацію і функціональний 
стан КА можливо лише за допомогою фотометричних спостережень, 
тобто спостережень зміни блиску КА [1]. 

В роботі проводяться дослідження функціонального стану гео-
стаціонарних супутників під впливом сонячної активності (сонячного 
вітру). Приймачем випромінення, відбитого від супутника, є кольоро-
ва ПЗС камера, за допомогою якої знімаються фотометричні характе-
ристики (зміни блиску відбитого промодульованого сонячного випро-
мінення) в різних ділянках спектральної чутливості ПЗС матриці, а 
також в інтегральному світлі [1,2]. 

Дослідження варіацій фотометричних характеристик (рис.1) теле-
комунікаційних космічних апаратів (ТКА) дозволить визначити стабі-
льність роботи пристроїв "сонячно-синхронної стабілізації" сонячних 
батарей ТКА, а також впливу на його орбітальне положення сонячної 
активності та інших збурюючих факторів [3]. 

Принципово важливим є вирішення питання калібровки (отри-
мання систематичних нев’язок в смугах BVR) кольорових ПЗС камер, 
оскільки підтвердження їх стабільності відкриває можливість масових 
та точних кольорових спостережень для визначення функціонального 
стану КА на будь яких навколоземних орбітах [4]. 



 Секція 1. АВТОМАТИКА, ІНФОРМАЦІЙНО-КЕРУЮЧІ СИСТЕМИ І ПРИСТРОЇ  
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Рисунок 1 – Крива блиску ТКА 
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