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SYSTEM ZASILANIA DLA SATELITY PW-SAT 

Streszczenie: Podsystem zasilania PSU (Power Supply 

Unit) dla satelity PW-Sat, odpowiada za zamian� energii 

promieniowania słonecznego w energi� elektryczn� po-

trzebn� do zasilania systemów satelity, oraz za składowanie 

nadmiaru energii w baterii litowo-jonowej do wykorzysta-

nia podczas przelotu przez cie� Ziemi. Niniejszy artykuł 

przedstawia ogólna koncepcj� budowy satelity PW-Sat, idee 

le��ce u podstaw konstrukcyjnych systemu PSU oraz opisu-

je w bli�szych detalach ciekawe rozwi�zania techniczne w 

nim  zaimplementowane i przetestowane. Na koniec autor 

przedstawia kilka szczegółów zwi�zanych z monta�em 

modelu podsystemu, charakterystycznych dla aparatury 

której �rodowiskiem pracy ma by� przestrze� kosmiczna. 

1. WST�P 

Projekt PW-Sat to wspólne przedsi�wzi�cie Instytu-

tu Radioelektroniki i Instytutu Techniki Cieplnej, maj�ce 

szanse doprowadzi� do wystrzelenia pierwszego polskie-

go satelity. PW-Sat (czyli satelita Politechniki Warszaw-

skiej) wykorzystuje mi�dzynarodowy standard budowy 

piko-satelitów zwanych Cubesat’ami [1]. Satelity typu 

Cubesat to sze�ciany o boku długo�ci 10cm i wadze nie 

przekraczaj�cej 1kg, dzi�ki czemu mog� zosta� wystrze-

lone na praktycznie ka�dej rakiecie. 

Głównym celem misji PW-Sat jest demonstracja 

technologii umo�liwiaj�cej deorbitacj�, czyli usuni�cie  

„kosmicznych �mieci” znajduj�cych si� na orbicie oko-

łoziemskiej, poprzez ich spalenie w atmosferze. Techno-

logia ta wykorzystuje elektrycznie rozkładany �agiel. 

Dzi�ki zwi�kszeniu efektywnego przekroju poprzeczne-

go satelity nast�puje zwi�kszenie (resztkowej) siły oporu 

atmosferycznego. Przeprowadzone symulacje wskazuj�
ze zmiana pola powierzchni efektywnego przekroju po-

przecznego z 0.01 m
2
 (dla PW-Sata) do 0.43 m

2
 (dla 

PW-Sata z otwartym �aglem) spowoduje 4-6 krotne 

skrócenie czasu trwania satelity na orbicie, do około 10-

12 miesi�cy [2]. 

Dodatkowym celem misji PW-Sat jest zbadanie 

działania komercyjnych procesorów architektury ARM 

na niskiej orbicie ziemskiej, pod k�tem ich przyszłych 

zastosowa�  tego typu, oraz testowanie ł�czno�ci ze 

Stacj� Naziemna Politechniki Warszawskiej wybudowa-

n� przez Instytut Radioelektroniki. 

PW-Sat (wraz z innymi 9 satelitami typu cubesat) 

ma przydzielone miejsce na rakiecie Vega, podczas jej 

dziewiczego lotu w listopadzie 2009 roku, z kosmodro-

mu Kourou w Gujanie Francuskiej. 

2. ARCHITEKTURA SATELITY 

PW-Sat projektowany był tak by otrzyma� plano-

wana (i wymagan� do przeprowadzenia misji) funkcjo-

nalno�� przy utrzymaniu maksymalnej prostoty budowa-

nego systemu. Z tego wzgl�du odst�piono od powielania 

schematów budowy poszczególnych podsystemów zna-

nych z mikro-satelitów i wi�kszych konstrukcji. 

Z elektronicznego punktu widzenia, platforma sate-

lity (satellite bus) zbudowana jest z dwóch cz��ci: pod-

systemu zasilania (PSU) oraz podsystemu komunikacji i 

kontroli (C&CS, Communication and Control Subsys-

tem). Elektronika przymocowana jest do aluminiowej 

struktury satelity, pełni�cej równie� rol� masy elektrycz-

nej. Główny ładunek u�yteczny, czyli �agiel, znajduje si�
zwini�ty w kompozytowym  pojemniku. �agiel 

(LEONIDAS) rozpinany jest na drutach Nitinolowych 

(materiał pami�taj�cy kształt) które podgrzewane s�
elektrycznie przez dedykowan� przetwornic�
(LEONIDAS PS, Leonidas Power Supply) z własnym 

zasilaniem bateryjnym. Dodatkowy ładunek u�yteczny, 

to komputer zapasowy (OBC, On Board Computer) 

dubluj�cy w cz��ci funkcjonalno�� systemu C&CS, pra-

cuj�cy na procesorze typu ARM. Podsystem AP (Access 

Port) jest to obwód drukowany z interfejsem obsługo-

wym, pozwalaj�cym przeprowadzi� test podstawowej 

funkcjonalno�ci satelity i naładowa� baterie.  

Rys. 1. Podsystemy satelity PW-Sat 

Wszystkie podsystemy, jak i obwody drukowane 

zmontowane s� w stos. Elektryczne poł�czenia miedzy 

nimi zapewnione s� przez 40-pinow� magistral� typu 

stack-through. Modułowo�� zapewniona w taki sposób, 

pozwala na łatw� i wygodn� integracj� satelity i mo�li-
wo�� wymiany poszczególnych podsystemów na ich 
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ró�ne wersje, co jest szczególnie przydatne podczas 

rozbudowanych testów funkcjonalnych na pierwszym 

etapie budowy satelity.  

3. SYSTEM ZASILANIA  

System zasilania PSU satelity PW-Sat zapewnia za-

silanie w energi� elektryczn� dla podsystemu komunika-

cyjnego i steruj�cego C&CS oraz ładunku u�ytecznego 

OBC. PSU wykorzystuje dwa �ródła energii. 	ródło 

podstawowe, to panele słoneczne zamieniaj�ce energi�
słoneczn� bezpo�rednio na elektryczn�. 	ródło dodatko-

we, to bateria litowo-jonowa, zapewniaj�ca moc w okre-

sach zwi�kszonego jej zu�ycia (np. podczas nadawania) 

oraz cz��ciowo podczas przebywania satelity w cieniu 

Ziemi. Teoretyczna, maksymalna moc dost�pna na wyj-

�ciu z jednego panelu (jednej �cianki) to 2.3 W (dla 

stałej słonecznej 135mW/cm
2
, powierzchni ogniw 64 

cm
2

i sprawno�ci 27%). W rzeczywisto�ci maksymalna 

moc dost�pna b�dzie na poziomie 2W ze wzgl�du na 

brak idealnego energetycznego dopasowania ogniw do 

przetwornic pierwszego stopnia. System zasilania musi 

zapewni� poprawn� prac� satelity w ró�nych trybach 

pracy. Przewidywane zu�ycie mocy w poszczególnych 

trybach pracy satelity przedstawia Tabela1. 

Minimum 260mW 

RX 323mW 

 TXbeacon  530mW 

TXfull ~4000mW 

Tabela 1. Zu�ycie mocy w zale�no�ci od trybu pracy 

Tryb Minimum to utrzymywanie przez satelit� pod-

stawowej funkcjonalno�ci, zbieranie danych pomiaro-

wych. Tryb RX oznacza wł�czenie układów odbiorczych 

systemu C&CS i gotowo�� satelity do przyjmowania 

komend z Ziemi. Tryb TXbeacon oznacza wł�czenie radio-

latarni, za jej pomoc� emitowanie podstawowych danych 

telemetrycznych. Tryb ten pozwala na zlokalizowanie 

przelatuj�cego satelity na niebie. Tryb TXfull to nadawa-

nie z pełna moc� zebranych pakietów z informacjami o 

stanie podsystemów i danych pomiarowych. 

3.1. Idea budowy PSU 

Mo�na wyszczególni� pi�� podstawowych bloków 

funkcjonalnych składaj�cych si� na system zasilania 

PSU. Schemat blokowy podsystemu PSU znajduje si� na 

rysunku 2. Warto zauwa�y�, �e PSU jest systemem b�-
d�cym fizycznie rozproszonym na kilku obwodach dru-

kowanych.  Wspomniane bloki funkcjonalne to: 

• Panele słoneczne, zamontowane na 5 �ciankach 

satelity 

• Przetwornice DC/DC pierwszego stopnia (#1, 

#2, #3), zamieniaj�ce wyj�ciowe z paneli słonecznych ( 

zale�ne od k�ta padania promieni słonecznych) na stabi-

lizowane napi�cie po�rednie 4.1 V.  

• Bateria litowo-jonowa Saft MP144350, ładowa-

na napi�ciem po�rednim. 

• Przetwornice DC/DC drugiego stopnia (#4, #5), 

zamieniaj�ce napi�cie po�rednie na napi�cie 5V do zasi-

lania układów radiowych satelity i napi�cie 3.3V do 

zasilania logiki cyfrowej podsystemów C&CS oraz OBC. 

• Obwód bezpiecze�stwa typu  Watchdog, za-

pewniaj�cy pewny i niezale�ny kilkusekundowy reset 

systemu (odci�cie zasilania). 

  

Rys. 2. Schemat blokowy systemu zasilania 

   

Głównym �ródłem zasilania na satelicie PW-Sat s�
panele słoneczne zbudowane z trój-zł�czowych ogniw 

słonecznych CTJA, wykonanych w technologii arsenku 

galu. Ogniwa te produkowane przez CESI [3], charakte-

ryzuj� si� wysok� sprawno�ci� przetwarzania energii 

słonecznej ~27% oraz s� kwalifikowane do pracy w 

przestrzeni kosmicznej. Ich napi�cie rozwarcia wynosi 

Uoc = 2.52V a pr�d zwarcia wynosi Isc = 17.2 mA/cm
2
, 

dla warunków pomiarowych AM0 i temperatury ogniwa 

25 stopni Celsjusza. Panele, czyli ogniwa słoneczne 

przyklejone do laminatów szklano-epoksydowych i poł�-
czone elektrycznie w odpowiedni sposób stanowi� �cian-

ki zewn�trzne satelity. Pi�� z sze�ciu �cianek pokryta jest 

ogniwami. Oba przeciwległe panele (oczywi�cie za wy-

j�tkiem jednej osi, Z) poł�czone s� równolegle, poprzez 

diody, do odpowiedniej przetwornicy pierwszego stop-

nia. 

Zapasowym �ródłem zasilania jest bateria litowo-

jonowa Saft MP144350. Bateria ta posiada nominaln�
pojemno�� 2600 mAh oraz szeroki zakres temperatur 

pracy. Rozładowanie baterii mo�e zachodzi� w tempera-

turach od -50 do +60 stopni Celsjusza, a ładowanie od -

20 do +60.  Taki zakres temperatur pracy sprawia �e 

bateria MP144350 �wietnie nadaje si� do pracy w wa-

runkach niskiej orbity ziemskiej (LEO) [4]. Bateria zin-

tegrowana jest z miniaturowym obwodem drukowanym 

który pełni funkcj� kontrolera ładowania, odcinaj�c 

bateri� gdy napi�cie na zaciskach spadnie do 2.5 V (za-

bezpieczenie nadmiernego rozładowania) oraz gdy wzro-

�nie powy�ej 4.4V (zabezpieczenie nadmiernego nała-

dowania). Kontroler ładowania zapewnia równie�, �e 

pr�d rozładowania baterii nie przekroczy 3A. 
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Rys. 3, Schemat elektryczny systemu zasilania PSU  

3.2. Przetwornice pierwszego stopnia 

PSU posiada 3 przetwornice pierwszego stopnia, 

zmieniaj�ce energi� z paneli słonecznych na pr�d ładuj�-
cy bateri� i zasilaj�cy elektronik� pokładow� satelity. 

Przetwornice wykorzystuj� kontroler MAX1797, pracu-

j�cy przy napi�ciach wej�ciowych od 1V do 5.5V. 

Wszystkie trzy kontrolery s� ustawione tak by napi�cie 

na baterii wynosiło 4.1 - 4.2V co zapewnia jej optymalne 

ładowanie. Ka�da z trzech przetwornic, podł�czona jest 

do baterii poprzez diod� Shottky’ego ustalaj�c� kierunek 

przepływu pr�du. Kontroler MAX1797 zapewnia do��
wysok� sprawno�� przetwarzania energii, około 90-95% 

dla pr�dów wi�kszych ni� 100 mA i 80-85% dla pr�dów 

ni�szych ni� 100 mA [5]. Istotnym elementem ka�dego z 

bloków przetwornic, jest ogranicznik pr�dowy limituj�cy 

maksymalny pr�d pobierany z ogniwa, a wi�c zapobiega-

j�cy nadmiernemu spadku napi�cia na ogniwie, inaczej 

mówi�c, niedopasowaniu energetycznemu. Warto��
ograniczenia pr�dowego dobrana zostanie eksperymen-

talnie i indywidualnie dla ka�dego bloku. Warto�� t�
mo�na modyfikowa� zmieniaj�c nastaw� potencjometru 

w obwodzie ka�dego ogranicznika.  

3.3. Przetwornice drugiego stopnia 

Przetwornice drugiego stopnia swoje wej�cia maj�
podł�czone do obwodu baterii. Kontroler u�yty przy ich 

budowie to LTC3443. W przypadku tych bloków u�yto 

innego układu ze wzgl�du na odmienn� specyfik� pracy 

tych przetwornic. Podstawow� ró�nic� s� wi�ksze wy-

magania pr�dowe a wi�c potrzeba skutecznego odprowa-

dzania ciepła. Drug� istotn� ró�nic� jest tryb pracy. Prze-

twornice pierwszego stopnia zamieniaj� napi�cie wej-

�ciowe z paneli słonecznych od 1V do 3.5V, dostarcza-

j�c na wyj�ciu na 4.5V, wiec niew�tpliwie s� to prze-

twornice podwy�szaj�ce (step-up converters).  Natomiast 

jedna z przetwornic drugiego stopnia na wej�ciu ma 

napi�cia 2.5 – 4.1V a na swoim wyj�ciu dostarcza napi�-
cie 3.3V co oznacza ze musi mie� mo�liwo�� pracy w 

trybie podwy�szaj�cym jak i obni�aj�cym napi�cie 

(buck/boost converter). Przetwornica 5V nie ma takich 

wymaga� na tryby pracy, ale z racji tego, �e linia 5V 

mo�e by� obci��ana przez obwody radiowe systemu 

C&CS pr�dami do 800mA, mo�liwo�� łatwego odpro-

wadzenia ciepła do obwodu drukowanego (PCB) (obu-

dowa DFN o niskiej rezystancji cieplnej do obwodu 

drukowanego) jak i derating (czyli technika polegaj�ca 

na przykład na ograniczeniu wydzielania mocy strat  w 

podzespołach elektronicznych poni�ej nominalnej warto-

�ci gwarantowanej przez producenta, w przypadku gdy 

wymagana jest wysoka niezawodno�� układu, jak i nie 

ma pewno�ci co do warto�ci ekstremalnych temperatur w 

których dany podzespół pracuje) na poziomie 67% s�
istotnymi cechami które zadecydowały o u�yciu kontro-

lera LTC3443 tak�e w tym przypadku [6]. 

Cech� wspóln� kontrolerów MAX1797 oraz 

LTC3443, która przes�dziła o ich wyborze spo�ród wielu 

im podobnych jest implementacja funkcji pełnego odse-

parowania wyj�cia tzw. True Shutdown. Wł�czenie tej 

funkcji (poprzez podł�czenie do konkretnego pinu napi�-
cia wej�ciowego b�d� masy) powoduje odł�czenie wyj-

�cia przetwornicy od jej wej�cia. Ma to kluczowe zna-

czenie dla spełniania przez satelit� wymaga� narzuco-

nych przez specyfikacje Cubesat [1] w kwestii działania 

tzw. Remove Before Flight pin (RBFpin), czyli dodat-

kowego przeł�cznika umo�liwiaj�cego  całkowite wył�-
czenie satelity podczas integracji z zasobnikiem w któ-

rym wynoszony jest on na orbit�.  

3.4. Obwody dodatkowe 
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System zasilania wyposa�ony jest w kilka obwodów 

dodatkowych. Jednym z nich, o istotnym znaczeniu dla 

niezawodno�ci systemu zasilania jest układ zabezpiecza-

j�cy typu Watchdog, dokonuj�cy czasowego wył�czenia 

zasilania dla satelity (konkretnie, przetwornic drugiego 

stopnia). Podsystem C&CS musi wysła� komend� „Wa-

tchdog reset” (negatywny impuls na linii WDT) przed 

upływem 2 sekund od wł�czenia zasilania lub ostatniego 

wysłania komendy, by nic nie zakłóciło jego działania,  

w przeciwnym wypadku cały drugi stopie� przetwornic 

zostanie wył�czony na 5 sekund, wył�czaj�c tym samym 

satelit�. Układ Watchdog zbudowany jest na 3 układach 

scalonych. IC4 (klasyczny timer 555) generuje impulsy 

resetuj�ce 13 bitowy licznik IC2. Bez IC4, IC2 mógłby 

by� w stanie permanentnego resetu w przypadku zwarcia 

linii WDT do masy. W przypadku przepełnienia licznika 

IC2, nast�puje wyzwolenie timera IC3 działaj�cego w 

trybie monostabilnym i 5 sekundowy reset systemu (tran-

zystor Q5 zwiera lini� steruj�c� drugim stopniem prze-

twornic do masy) [4].  

System PSU wyposa�ony jest w cztery tranzystory 

Q1, Q2, Q3, Q4, sterowanych przez system C&CS, i 

słu��cych do zał�czania przepływu pr�du przez rezystory 

przepalaj�ce. Rezystory przepalaj�ce słu�� do przerwa-

nia linek Dyneema, trzymaj�cych anteny i drzwiczki 

ładunku u�ytecznego zamkni�te. Linka Dyneema topi si�
ju� przy 150 st. C. Tranzystory Q1 i Q2 (dwa, redun-

dantne) odpowiedzialne s� za uwalnianie anten, nato-

miast tranzystory Q3 i Q4 uwalniaj� wrota ładunku u�y-

tecznego. 

3.5. Obwód drukowany i monta� PSU 

Obwód drukowany PSU jest wykonany na dobrej 

jako�ci laminacie (homogenicznym, o niskim gazowaniu 

w pró�ni) FR4  pokrytym foli� miedzian� o grubo�ci 17 

um. Podsystem  montowany jest zgodnie ze standardami 

Europejskiej Agencji Kosmicznej wyra�onymi w m. in.: 

normie Q-ST-70C [8]. Wszystkie u�yte w podsystemie 

komponenty maja rozszerzony przemysłowy lub woj-

skowy zakres temperatur pracy, co przekłada si� na wy-

nikowy zakres dla całego podsystemu: -45 .. +85 st. C. 

Wszystkie komponenty ci��sze ni� 5 g, s� klejone do 

płytki PCB klejem ScotchWeld 2216 [9], w celu wzmoc-

nienia ich mechanicznego kontaktu z podło�em co jest 

istotne w kontek�cie wibracji podczas wystrzelenia. 

Podobnie, wszystkie elementy w których wydziela si�
jakie� istotne ciepło strat, ze wzgl�du na fakt, �e satelita 

pracuje w pró�ni i nie zachodzi  zjawisko konwekcyjne-

go odprowadzania ciepła, zalane s� klejem cieplnym 

Stycast 2850 [10], by powi�kszy� ich powierzchni� od-

dawania ciepła do obwodu drukowanego. Cało�� obwo-

du drukowanego w ostatniej fazie monta�u pokrywana 

jest silikonow� zalew�, która stanowi zabezpieczenie 

przed wpływem �rodowiska na zbudowan� elektronik�
(głównie wilgo�) a tak�e hamuje proces gazowania lami-

natu i plastikowych odbudów układów scalonych w 

pró�ni (wymaganie operatora wystrzelenia). 

Rys. 4. Zmontowany  model (pre-)kwalifikacyjny 

podsystemu PSU

4. PODSUMOWANIE 

System zasilania PSU jest istotnym elementem plat-

formy piko-satelitarnej stworzonej w Instytucie Radio-

elektroniki Politechniki Warszawskiej,  a platforma ta 

stanowi szkielet na której budowany jest projekt sateli-

tarny PW-Sat. Jest to pierwszy tego typu projekt prowa-

dzony na polskiej uczelni wy�szej. System zasilania, jak 

i pozostałe systemy kontrolne i komunikacyjne musz�
sprosta� szczególnym wymaganiom na niezawodno��
funkcjonaln�. Jednocze�nie systemy te s� nara�one na 

ekstremalne temperatury pracy, wibracje podczas wy-

strzelenia, pró�ni� i promieniowanie kosmiczne, co na-

kłada istotne ograniczenia na wachlarz stosowanych 

rozwi�za� układowych jak i wymaga du�ej precyzji 

monta�u elektronicznego i mechanicznego. 
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