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1. A teszteléshez használt műhold [1] 

 2007-ben kezdődött a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem 

Villamosmérnöki és Informatikai Karán a Masat-1 kisműhold fejlesztése. A hallgatói 

kezdeményezést az Elektronikus Eszközök valamint a Szélessávú Hírközlés és 

Villamosságtan Tanszék karolta fel. A tervezési munkálatokat magyar mérnökök és 

mérnökhallgatók végezték, így a Masat-1 Magyarország első önálló űreszköze. Míg a 

Cubesatok tervezői sokszor alkalmaznak piacon hozzáférhető komplett megoldásokat, a 

Masat-1 esetében a fejlesztő csapat nem használt fel felhasználásra előre elkészített (ún. „off-

the-shelf) alrendszert, így a Masat-1 ebből a szempontból (is) unikálisnak tekinthető. A 

műholdküldetés célja egyrészt tudományos-technikai demonstráció, másrészt az űrkutatás 

népszerűsítése az oktatásban és a kapcsolódó területeken. A projekthez kapcsolódóan több 

tantárgy is indult az egyetemen (Űreszközök fedélzeti rendszerei és Űrtechnológia), valamint 

a hallgatók önálló laboratóriumi illetve diplomadolgozatot is készítettek a tárgyban.  

Az ún. Cubesat szabványt 1999-ben alakították ki a CalPoly és a Stanford egyetemek 

együttműködésében. A szabványban rögzítésre kerültek a műholdak főbb mechanikai 

paraméterei, valamint a műhold és a rakéta közötti illesztőfelület. A szabványosítás célja, 

hogy a szabványnak megfelelő műholdak gyorsabban és olcsóbban rakétába integrálhatók 

legyenek. A Cubesat szabványnak megfelelő műholdak tömege 1 kg (megj.: 2012-ben már 

1,33 kg-os tömeg is megengedett, de ez a Masat-1 kisműhold fejlesztési fázisában még nem 

volt elfogadott), befoglaló mérete 10x10x10 cm. A Cubesat szabvány megenged a 

10x10x10cm-es (ún. 1 unit, 1U) egységnyi méret többszöröseinek megfelelő méretű 

holdakat, ezeket (10x10x20, 10x10x30) rendre 2U és 3U műholdaknak jelölik. A 

szabványnak megfelelő műholdak korlátozott tömege ráadásul segít a felbocsátás 

költségeinek relatíve alacsonyan tartásában.  

A Masat-1 pikoműhold az 1U osztályba tartozó Cubesat. A tervezés megkezdésekor 

még nem volt lehetőség 1,33 kg-os 1U pikoműholdak felbocsátására, így a Masat-1 az 1 kg-

os felső tömeghatárnak megfelelően készült.  

A szabványban meghatározott, valamint az űrbeli körülmények által adott 

határparaméterek mellett olyan komplex rendszert kellett összeállítani, amely 

architektúrájában hasonló a nagy kereskedelmi és katonai műholdakhoz. Ez a felépítés – a kis 

tömeggel természetszerűleg együtt járó alacsonyabb költségekkel karöltve – kiváló 

lehetőséget biztosít arra, hogy a munka során mindazon fejlesztési fázisokat végigjárjuk, 

amelyek egy ennél komplexebb műhold fejlesztését jellemzik.  

A tervezés során a kis méret és a tömegkorlátozás mellett két jelentős kihívásnak kell 

megfelelni. Egyrészt minden fedélzeti elektronikának képesnek kell lennie extrém 

körülmények közötti (vákuum; -40 .. +80 °C hőmérséklethatárok) működésre, másrészt a 

felbocsátás extrém mechanikai igénybevételét is el kell viselni a szerkezetnek és az 

alrendszereknek egyaránt. A rendszernek minden körülmények között megbízhatóan kell 

működnie, így célszerű az architektúrát egypont-meghibásodás ellen védettként felépíteni.  
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A MaSat-1 kisműhold fedélzeti rendszerének felépítése látható az 1. ábra.  

 
1. ábra 

A műhold energiaellátását napelemek biztosítják. Az ezekből kinyerhető teljesítmény 

1-2 W között van. Ebből gazdálkodva kell biztosítani az összes fedélzeti rendszer 

energiaellátását, ami komoly kihívást jelent. A napelemek optimális kihasználását maximális 

munkapont-követő áramkör (MPPT – Maximal Power Point Tracker) biztosítja, amihez egy 

DC-DC konverter (EPS – Electrical Power System) kapcsolódik, biztosítva az egyes 

részegységek számára szükséges tápfeszültséget. A földárnyékban eltöltött idő alatti 

működést, és az esetlegesen előforduló nagyobb pillanatnyi teljesítményfelvételt egy lítium-

alapú akkumulátor fedezi. A fedélzeti intelligenciát egy mikroprogramozott vezérlőegységen 

alapuló fedélzeti adatkezelő biztosítja (OBC – On-Board Computer), ezen futnak a szükséges 

számítások, valamint a rendszer működését összehangoló ütemező. A műholdon kísérleti 

jelleggel egy félaktív elektromágneses stabilizáló rendszer került elhelyezésre, ezzel 

várhatóan biztosítható a Masat-1 pozícionálása, s az aktuális pozíció mérése.  

Végül, de nem utolsósorban elhelyezésre került egy kommunikációs alrendszer, amely 

a fedélzeti számítógép és a földi állomás (GS – Ground Station) közötti adatátvitelt biztosítja.  

2. Tervezési paraméterek [1] 

a. Műholdpálya  

A műhold alacsony Föld körüli pályán (LEO – Low Earth Orbit) kering, a 

pályamagasság megközelítőleg 350/1450 km (elliptikus pálya). A pálya geometriájából 

adódóan a legnagyobb áthidalandó távolság a horizont. Ez magyarországi viszonylatban 4500 

km-t jelent, amely a gyakorlatban kisebb lesz, ugyanis a helyi domborzati viszonyok miatt 

nem látható a 0°-os elevációhoz tartozó horizont –2. ábra.  
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2. ábra 

A rádióösszeköttetés méretezésénél a pályaadatokból számított következő adatokat 

vettük figyelembe:  

 Maximális pályamagasság: 1450 km.  

 Keringési sebesség: >7500 m/s.  

 Keringési idő: kb. 100 perc.  

 

A földi vételi oldalon szeretnénk a világ minden táján minél több rádióamatőrt 

bevonni a vételbe, így a rádióamatőr frekvencia kiosztásnak megfelelő sávokat és 

sávszélességet választottunk:  

 Működési frekvenciasáv: 145 és 437 MHz.  

 Maximális sávszélesség: 12,5 kHz.  

 

b. Rádió link  

A fent részletezett paraméterek alapján elkészített, a rádiós összeköttetés 

teljesítményviszonyaira vonatkozó számítási eredményeket a 3. ábra tartalmazza.  
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3. ábra 

A kommunikáció a 70 cm-es illetve a 2 m-es rádióamatőr frekvenciasávon zajlik, 

ehhez hatályos frekvenciaengedélyt kértünk és kaptunk a Nemzeti és a Nemzetközi 

Hírközlési Hatóságtól. A műhold hívójele: HA5MASAT.  

A rádiólink számításnál az antenna nyereségeket és a vevő érzékenységeket 

szándékosan alulról, a sávszélességeket és a távolságot pedig felülről közelítve vettük 

figyelembe. Az így kapott jel-zaj viszony és fading tartalék értékek azt mutatják (mivel 

pozitívak), hogy a rádiólink zárul.  

Ezek alapján a földi adóoldali vezérléshez egy kb. 20 W RF kimeneti teljesítményű 

rádióadó (3. ábra), és az adott frekvenciasávra méretezett 10-12 dBi nyereségű irányított 

antenna, a műhold vételéhez pedig egy 0,1 μV @ 50 Ω érzékenységű rádióvevő (4. ábra), a 

hozzá tartozó minimum 12 dBi nyereségű antennával szükséges.  
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4. ábra 

3. Szoftverrádió, mint a földi állomás vevője [2][3] 

A felhasznált szoftverrádiós eszközt mutatja az 5. ábra. 

 

5. ábra 

A vevőkészülék felépítése a következő - 6. ábra. 

 

6. ábra 
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Az antennáról érkező RF jel egy szélessávú előerősítő fokozatra kerül, amely után egy 

IQ keverő található, amelyet egy nagyfrekvenciás PLL lát el helyi oszcillátor jellel. Az IQ 

keverő kimenetén egy aluláteresztő szűrő választja ki a keverési termékek közül a különbségi 

frekvenciás összetevőt, melyek egy-egy 8 bites AD átalakítóra kerülnek és az alapsávi IQ 

minták USB porton keresztül jutnak a PC-re, ahol a tényleges demodulációt már szoftver 

végzi. 

A szoftverrádiós eszköz paraméterei: 

 maximális mintavételi frekvencia 3 MHz 

 vételi frekvencia tartomány 24-1700 MHz 

 a 7+1 bites AD maximális kivezérléséhez tartozó bemeneti jelszint -80 dBm 

A Masat-1 normál telemetria jeleinek jellemző paraméterei: 

 625 bit/sec adatsebesség 

 2-GFSK moduláció 

 625 Hz löket 

 437,345 MHz névleges vivőfrekvencia +/- 15 kHz löket 

A Linux operációs rendszerben osmosdr forráskód továbbfejlesztésével felépített 

Masat-1 demodulátor program (amely egyetlen bináris állomány) felépítése a következő - 7. 

ábra. 

 

7. ábra 

Az USB portra érkező IQ alapsávi minták egy szoftveresen megvalósított 

erősítésszabályozó valamint a Doppler hatásból adódó frekvencia elcsúszást kompenzáló 

fokozatra kerül. 

A megfelelő szintű és frekvenciában korrigált alapsávi mintákat egy decimáló fokozat 

követi, amely megvalósítja a 2 MHz  31250 Hz mintavételi frekvencia konverziót 

megfelelő spektrális szűrések mellett. 
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A mintavételi frekvencia módosított IQ alapsávi minták ezek után egy frekvencia 

diszkriminátor fokozatra, valamint az azt követő aluláteresztő szűrőre kerülnek. 

Az így előállított alapsávi jel már alkalmas arra, hogy a jelből a bit, a bájt illetve a 

csomagszinkront állítsuk elő a következő 3 fokozat segítségével. 

A kemény döntésnek megfelelő 64 bájtos csomagok ezek után a megfelelő generátor 

polinomokkal rendelkező – az adott processzorra optimalizált – Viterbi dekóderre kerül 

hibajavítás céljából. 

A dekóderről jövő 32 bájt adatra vonatkozóan CRC ellenőrzés történik. A CRC 

ellenőrzés után – amennyiben a CRC megfelelő – az adatcsomagok szöveges fájlba 

kimentésre kerülnek. 

A szoftverrádiós eszközzel elért vételi paraméterek: 

 külső LNA nélkül -116 dBm érzékenység 

 külső LNA-val -126 dBm érzékenység (amely megfelel egy, a földi 

állomásokon használ rádióamatőr adó-vevő érzékenységének) 

 Doppler követés +/- 15 kHz tartományban 

Az elért eredmények alapján kijelenthető, hogy – a Masat-1 műholdat referenciaként 

használva – szoftverrádiós alapokkal rendelkező földi állomás vevő megvalósítható, melynek 

bekerülési költsége összességében kb. 20 dollár körüli (az antennarendszert és az antenna 

forgató mechanikát nem beleértve). 
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4. Felhasznált irodalom 
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