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ҒАРЫШ АППАРАТТАРЫН ЖОБАЛАУ 

 

Соңғы үш онжылдықта ғарыш аппараттарының инженерлік жобалауы 

әбден қалыптасқан техникалық пән болды, арнайы есептік әдістемелік базаға 

негізделген, технологиялық процестерде және табиғи жағдайда ғарыш 

құралдарын пайдалану нәтижелері пысықталған.Бұл тарауда қысқаша 

сипаттама берілген, ҒА жобалауына негізгі әдістемелік тәсілдеріне, сонымен 

қатар, ҒА тұжырымдамалық жобасына көңіл бөлінеді. Келесі екі тарауда 

өндіріс процестері және оны дайыдау туралы ақпарат толығырақ жазылған. 

Ғарыштық аппаратты  жобалау үшін, оның мақсаты мен міндеттерін 

ғарыштық жүйеде шешілетінін білуіміз керек, пайдалы жүктің ерекшеліктері 

мен сипаттамалары, сонымен қатар маңызды жүйені шектейтін факторлар 

(мысалы, орбиталық параметрлер, өмір сүру уақыты, жұмыс процедурасы). 

Содан кейін біз ғарыш аппараттарының конфигурациясын анықтаймыз, ол 

пайдалы жүктеме жабдықтарын орналастыра алуы мүмкін және ғарыш 

жүйесінің есептерін  ойдағыдай шешу үшін, функциялар мен жағдайлар 

қамтамасыз етілуі мүмкін,оның құрамдас бөлігі осы ҒА болады. Жобалау 

процесі, 1-1 кестеде келтірілген, осы функциялардың анықтамасы, тиімді 

нұсқаларын таңдап және оларды жүзеге асырудың әр түрлі техникалық 

жолдарын талдау және тиімді нұсқаларды таңдау қарастырылады. Осы 

тарауда ұсынылған әдістер, эмпирикалық қатынастарды қолдануға және 

ережелер жобалық параметрлердің шамамен бағалауын орындауға мүмкіндік 

береді [Agrawal, 1986; Chetty, 1991; Griffin and French, 1991]. 

Автоматты (басқарылмайтын) ғарыш аппараты кем дегенде, үш 

компоненттен тұрады: жүктеме, платформа және адаптер. Пайдалы жүктеме-

бұл көзделген мақсат жабдығы. ҒА платформасы пайдалы жүктемені 

орналастыруға арналған және аппаратурадан тұрады, ҒА тұтастай алғанда 

және жүктеменің жұмыс істеуі үшін қажетті жағдайларды қамтамасыз етеді. 

Пайдалы жүктеме - бұл көзделген жабдық. ҒА платформасы мыналарға 

арналған: пайдалы жүктемені орналастыруға және аппаратураны қамтуға, ҒА 

тұтастай алғанда және пайдалы жүктеменің жұмыс істеуі үшін қамтамасыз 

ететін қажетті шарттарына. Пайдалы жүктеме және платформа жеке 

модульдер түрінде немесе бірыңғай конструкциялар негізінде орындалуы 

мүмкін. Адаптер (адаптер) тасымалдаушы элемент ғарыш аппаратын 

тасымалдағыш зымыранға қондыру ретінде қолданылады. Ғарыш 

аппаратында апогея  қозғалтқыш қондырғысы және жұмыс денесінің қоры 

(сығылған газ, сұйық немесе қатты отын), болуы мүмкін, жылдамдықты түзету 

үшін  және бағытты басқару үшін қолданылады. Апогеялық қозғалтқыш-

қондырғыда қатты отын немесе сұйық зымыран қозғалтқышы ретінде, ғарыш 

аппаратын жұмыс орбитасына шығару үшін пайдаланылады. 

 

Кесте 1.1 - Ғарыш аппаратын жобалау процесі (бұл процесс итеративті 

сипатқа ие, тіпті жобаның алғашқы кезеңдері үшін де бірнеше цикл қажет) 

 Кезең Бөлімге сілтеме 
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Талаптар мен шектеулер тізбесін 

дайындау 

Жобаға  алдын-ала  тәсілді 

таңдау  және жоғарыдағы аталған тізім 

негізінде ҒА жалпы конфигурациясы  

Салмақтық мәліметтерді, энергия 

тұтыну мәліметтерін жасау және 

қозғалтқыш қондырғысымен 

қамтамасыз ететін , барлық 

функцияларды орындау үшін  

жанармай қорын анықтау 

Ішкі  жүйелердің алдын-ала 

жобаларын әзірлеу 

ҒА негізгі конфигурациясын 

жасау 

Итерациялар; талқылау; 

талаптарды  анықтау, жобаның 

шектеулері және нәтижелері  

1 

2 

 

 

3 

 

 

 

 

4 

4,  5 

Кезеең 1-5 

 

 Жоғары деңгей талаптары мен шектеулері тұжырымдамамен және 

жүйенің архитектурасы және пайдалы жүктің жұмыс істеу ерекшеліктерімен 

анықталады. Мысалы, орбита таңдау жүйесімен және пайдалы жүктемемен 

тығыз байланысты. Орбита параметрлері ғарыш аппараттарының ішкі 

жүйелеріне әсер етеді, атап айтқанда, бағдарлаудың ішкі жүйесіне, электрмен 

жабдықтауға және жылу жағдайларын қамтамасыз етуге әсер етеді. Алайда, 

көпшілігінде орбита параметрлері пайдалы жүктеменің шығу 

сипаттамаларына қатты әсер етеді. Сондықтан жобалаушы пайдалы 

жүктеменің шығыс сипаттамалары негізінде орбитаны таңдайды және ғарыш 

аппаратының талап етілетін сипаттамаларын анықтайды, мысалы, бағдарлау 

тартібін, жылу шарттарын, электрмен жабдықтау жүйесінің қуатын, жұмыс 

бағдарламасын. Содан кейін, осы талаптарды қанағаттандыру үшін, ғарыш 

аппараттарының техникалық көрінісі анықталады. 

Ғарыш платформасының негізгі функциялары: пайдалы жүктің қажетті 

массамен орналасуын қамтамасыз ету; пайдалы жүктеме датчиктерінің 

қажетті бағдарлауды (бағыттауды) қамтамасыз ету; пайдалы жүктің 

температурасын қажетті шектерде ұстап тұру; қажетті қуат көзімен 

қамтамасыз ету, қажетті басқару командаларын беру, телеметриялық 

ақпаратты қабылдау; орбитаның қажетті параметрлерін қамтамасыз ету және 

қолдау; ақпаратты сақтау және байланысты қамтамасыз ету (қажет болған 

жағдайда). Платформа осы функциялрды іске асыруды қамтамасыз ететін ішкі 

жүйелерден (немесе борттық жабдықтар тобынан) тұрады. Кестеде 1-2-де ҒА 

платформасының ішкі жүйелерінің құрамы, олардың функцияларымен және  

баламалы терминологиясымен көрсетілген. Кейде пайдалы жүктемені, ғарыш 

аппараттарының ішкі жүйесі деп атайды. 
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ҒА қозғалыс жылдамдығын өзгерту мақсатында  тарту күшін жасау үшін  

қозғалтқыш қондырғысы немесе оның кинетикалық моментін өзгерту үшін 

моменттер қосымшалары ұсынылған.  Ең қарапайым ҒА үшін қозғалтқыш 

қондырғысы қажет емес. Алайда, ҒА -тың көпшілігі кейбір басқару 

әрекеттерін қолдануды талап етеді, сондықтан, олар микроқозғалтқышы бар 

қозғалтқыш қондырғыларымен жабдықталған және импульстік жұмыс 

режимінде аз тарту жасау мүмкіндігін қамтамасыз етеді. Қозғалтқыш 

қондырғының тартқышы орбита параметрлерін өзгерту үшін, ғарыш 

аппараттарының жылдамдығын түзету үшін, маневр жасау үшін, 

алаңдаушылықтың орнын толтыру  үшін (мысалы, аэродинамикалық тежеу), 

ғарыш аппараттарының орналасуын бақылау, кинетикалық моментті  басқару 

және түзету үшін қолданылады. Қозғалтқыш қондырғысы  қозғалтқыштардан 

және жұмыс бөлігінің беру жүйесінен тұрады (жанармай бактары, газ 

баллондары, автоматика, құбырлар). Әдетте жұмыс бөлігі ретінде сығылған 

газдарды (мысалы, азот) және бір компонентті отынды (гидразин) 

қолданылады. Қозғалтқыш қондырғысының ең маңызды параметрлері  барлық 

импульс, саны, орналасуы және қозғалтқыштардың тарту деңгейі болып 

табылады. ҒА- ның  қозғалтқыш қондырғыларын құруға байланысты  

 

Кесте 1.2 - Ғарыш аппараттарының ішкі жүйелері 

Ішкі жүйе Негізгі функциялар Ішкі жүйенің басқа атауы 

 Қозғалтқыш 

қондырғысы 

(Propulsion 

subsystem) 

Орбиталарды түзету 

үшін бағдарлау 

басқаруды және 

кинетикалық моментті 

ұмтылуға қамтамасыз 

ету 

Реактивті басқару жүйесі  

Reaction Control System 

(RCS) 

Анықтамалық ішкі 

жүйе 

бағдарлауды 

бақылау 

 (Attitude 

Determination and 

Control System – 

ADCS) 

 Орбитада ҒА 

жағдайын анықтау,ҒА 

тың бұрыштық 

жағдайын анықтау, 

баағдарлау 

басқармасы,  

ҒА және оның 

элементтерін бағыттау 

(қайта бағыттау) 

Бағдарлаудың басқару 

жүйесі 

(Attitude Control System – 

ACS) 

Қозғалысын  және 

бағытының  басқару жүйесі 

(Guidance, Navigation and 

Control System – 

GN&CSystem 

Басқару жүйесі 

(Control System) 

Байланыстың ішкі 

жүйесі 

(Communications 

Subsystem) 

Басқа ҒА  және 

Жермен байланысты 

қамтамасыз ету,   

ғарыш аппараттарын 

бақылау 

 

Командалық траекториялық 

телеметрия жүйесі 

(Tracking, Telemetry and 

Command - TT&C.) 
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Ішкі жүйені 

басқару  және 

деректерді өңдеу 

(Command and Data 

Handling – C&DH 

Командаларды өңдеу 

және тарату; 

өңдеу, сақтау және 

ақпаратты форматтау 

 

Борттық есептеу кешені, 

борттық 

процессор 

(Spacecraft Computer System, 

Spacecraft Processor) 

Жылу режимнің 

ішкі жүйесін 

қамтамасыз ету 

(Thermal 

subsystem)   

Борттық жабдықтың 

температурасын 

қолайлы диапазонда 

сақтау 

 

Жылу бақылау жүйесі 

 Қоршаған ортаны бақылау 

жүйесі 

 Thermal Control System 

Environmental Control System 

Ішкі жүйені 

электрмен 

жабдықтау 

(Power Subsystem) 

Электр энергияны 

генерациялау, 

шоғырландыру, 

реттеу және бөлу 

Электр энергетикалық 

жүйесі  

 Electric Power System - EPS 

Құрылымдар және 

Механизмдер 

(Structures and 

Mechanisms) 

Тірек құрылымы,  

зымыран тасығыш 

қондырғыдағы 

адаптер, 

жылжымалы 

элементтер 

Құрлымдық ішкі жүйе  

Structure Subsystem 

 

Ішкі жүйе анықтамасы және  бағдарлауды бақылау, ҒА бұрыштық 

орналасуымен және оның бағытын бақылаумен  орындалады. Басқарудың 

балама жүйесін қолданылған жағдайда, бағыттау және бағдарлау көрсетілген 

жүйе функцияларын орындалған басқа орбитаның анықтау параметрлерінде 

өндіреді. Ең қарапайым ғарыштық аппараттар орбитада бағытталмаған күйде, 

не пассивті тәсілдермен бағдарланып, еркін ұша алады, мысалы, айналу 

немесе Жердің магниттік немесе гравитациялық өрісімен өзара әрекеттесу. 

Сонымен қатар, олар, орбитаның бұрыштық күйін өлшейтін датчиктермен 

жабдықталған болуы мүмкін. Неғұрлым күрделі жүйелерде ҒА-тың бұрыштық 

күйі туралы ақпаратты өңдеу үшін құрылғылар қолданылады және атқарушы 

органдар, бұрыштық күй, жылдамдық немесе кинетикалық момент  өзгеру 

үшін басқару сәтін құру (мысалы, электромагниттер) немесе бақылау күштері 

(реактивті қозғалтқыштар),  туралы ақпаратты өңдеу үшін қолданылады. 

Берілген бағытта жеке бағыттауды талап ететін, (мысалы,күн панельдері, 

байланысқа арналған антенналар) ҒА жылжымалы  элементтермен  

жабдықталуы мүмкін. Жағдайды  басқару үшін осындай элементтердің 

жетектері қолданылады (кейде жеке датчиктермен үйлеседі жәнебасқару 

блоктары). Басқарылатын элементтер мен осьтер саны арқылы, бағдарлауды 

басқарудың ішкі жүйесінің мүмкіндіктері анықталады, салыстырмалы түрде,  

ережені басқару, дәлдік, жылдамдық, басқаруға қойылатын талаптар және 

алаңдаушылық тудыратын әсерлер жүзеге асырылуы тиіс. Ішкі жүйенің 

техникалық келбетін анықтау мәселелері бағдарлауды бақылау және басқару 

қаралады. 



8 

 

Байланыс ішкі жүйесі ҒА- ын  жермен немесе басқа ғарыш 

аппараттарының арасындағы байланысты қамтамасыз етеді.Командалардан 

және диапазонды өлшеуге арналған сигналдар тұратын, ҒА «Жер-ҒА» 

байланыс желісі (тікелей арна) арқылы беріледі . Ақпарат ҒА нан  «ҒА– Жер» 

байланыс желісі арқылы беріледі (кері арна), борттық құралдың жағдайы 

туралы телеметриялық ақпаратты қамтиды, қашықтықты өлшеуге арналған 

сигналдар, сондай-ақ негізгі ақпаратты қамтуы мүмкін. Байланыс ішкі жүйесі 

бағытты (немесе бағытталмаған) кең  диаграммалы және антенналы 

қабылдағыштан тұрады. Жүйеде жоғары жылдамдық беру деректер 

қолданылуы мүмкін және бағыталған антенналар. Байланыс ішкі жүйесі 

командаларды қабылдайды және моделін өзгертеді, телеметриялық және 

негізгі ақпаратты өткізеді және модуляциялайды қашықтықты өлшеу үшін  тон 

сигналдарын қабылдайды және таратады  (қашықтық сигналдың өту уақыты 

бойынша анықталады,  кідірісті есепке алғанда). Ішкі жүйе бойынша, 

берілетін, тікелей және кері арналар, когерентті сигналдарды  қамтамасыз ете 

алады, доплерлік жиіліктің ауысуы  бойынша қашықтықтың өзгеру 

жылдамдығын анықтауға мүмкіндік береді. Байланыс ішкі жүйесі 

мәліметтерді тарату жылдамдығымен сипатталады, байланыс қашықтығы мен 

жиілік  берілетін ақпарат символдың істен шығу ықтималдылығына рұқсат 

етіледі. Байланыс ішкі жүйелеріне қатысты сұрақтар сипатталған. 

Басқарудың ішкі жүйесі және деректерді өңдеу командаларды 

таратады, жинайды, ҒА-тың ішкі жүйесін  қамтамасыз ететін  және  пайдалы 

жүктеменің  ақпаратын есте сақтайды және пішімдейді 

Қарапайым ҒА үшін бұл функциялар байланыс ішкі жүйесінің 

функцияларымен және командалық-траекториялық телеметриялық ішкі  

жүйемен  іске асырылады. Командаларды бөлуге және телеметриялық 

ақпаратты пішімдеуге байланыс ішкі жүйесіндегі модуляция және  

керімодуляция үйлеседі деп болжайды. Неғұрлым күрделі ҒА үшін ішкі 

жүйенің бөлігі ретінде орталық процессор (компьютер), мәліметтерді жіберу 

шиналары, интерфейстер және сақтау құрылғылары қоланылады. Ішкі жүйені 

басқару және мәліметтерді өңдеу негізінен мәліметтердің көлемімен және 

жылдамдығымен сипатталады. 

Электрмен жабдықтаудың ішкі жүйесі қуат көзін ғарыш 

аппараттарының жабдықтарымен және пайдалы жүктемемен қамтамасыз 

етеді. Ол энергия көзінен (әдетте күн сәулес элементінен), энергияны 

жинақтаушыдан (батареялар) және электр қуатын түрлендіру және тарату 

жабдықтарынан тұрады. ҒА қуаттандыру үшін  қуат қажет және оның  жұмыс 

бағдарламасы  ішкі жүйенің негізгі параметрлерін анықтайды, бірақ ҒА 

Жердің көлеңкесінде болған кезде энергияны тұтынуын және тұтынудың 

шыңын ескеру қажет. Күн батареялары мен аккумулятор батареялардың 

қызмет ету мерзімі шектеулі болғандықтан, ҒА растығын, олардың 

параметрлерін есептеу кезеңнің басында және соңында энергия шығынын 

ескере отырып жүргізілуі керек. Электрмен жабдықтаудың ішкі жүйесінің 

жобалық параметрлерін анықтау сипатталған. 
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Жылу режимін қамтамасыз ететін ішкі жүйе  қажетті шектерде ҒА 

температураны ұстап тұрады., Жылу оқшаулағыштар мен аппараттың жылу 

бөлу арасындағы теңгерімге қол жеткізуге арналған қабаттар, Жерден және 

Күннен жылу сіңіру, және ғарыш кеңістігіне сәулелену, бұлар  тиісті 

орналастыру арқылы қамтамасыз етілетін жабдықтар. Кейде нашар құралдар 

бұған қол жеткізе алмайды. Бұларда, кейбір жағдайларда температураны 

реттеу үшін жылу құбырлары және белсенді құралдар (электр жылытқыштар) 

қолданылады. Ішкі жүйенің параметрлері  бөлінетін жылудың санымен және  

аппаратураның қалыпты жұмысын қамтамасыз ету үшін талап етілетін  

температурамен анықталады. ҒА-ның жылу режимін қамтамасыз ету 

мәселелері толығымен талқыланады. 

Борттық аппаратың ҒА пен толығымен механикалық қосылуын 

құрлымы қамтамасыз етеді. Орналасатын ҒА-дның элементтері бүктелген 

күйінде арнайы құрылғылардың көмегімен бұғатталады және және осыған 

арналған механизмдер немесе жетектер көмегімен ҒА орбитаға 

шығарылғаннан кейін орналастырылады. Қажетті мықтылық және негізгі 

немесе тірек құрылымның қаттылығы шамадан тыс жүктемелер шамасымен 

ұшыру алаңы, діріл және ғарыш аппараттарының массасы  анықталады. Іске 

қосу кезіндегі дірілді және белгілі бір жағдайдағы өтпелі күйлерді ескере 

отырып, қосымша құрылымдық элементтердің параметрлерін таңдайды. 

Жобалау және есептеу сұрақтары сипатталған. 

 

1 Талаптар, шектеулер және жобалау процесі 

Ғарыштық аппараттарды жобалау бастапқы талаптар мен шектеулерді 

қалыптастырудан басталады,1-3 кестеде көрсетілген. Егер кейбір деректер 

жоқ болса, мүмкінтиісті болжамдар жасау немесе типтік мәндерді қолдану,осы 

және одан кейінгі тарауларда берілген. Барлық болжамдар құжатталған болуы 

керек, және сәтті жобалау үшін оларды қайта-қайта қарау қажет. 

Ғарыштық жобаның ауқымы мен күрделілігі туралы түсінік алу үшін 

бізге ғарыш жүйесінің мәнін түсіну қажет: пайдалануды, қызмет мерзімін, 

жалпы сәулетті, шығындар мен мерзімдер шектеулерін. Егер біз өз еркімізбен 

жүйелік тұжырымдаманы бірнеше қолайлы нұсқаларда таңдайтын болсақ, 

оның нақты анықтамасы ғарыш аппаратын жобалауға және оның пайдалану 

сипаттамаларын бағалауға мүмкіндік береді. 

 

Кесте 1.3 - ҒА жобалауға қойылатын негізгі талаптар мен шектеулер 

Талаптар мен шектеулер Қажетті ақпараттар 

Жүйе:Пайдалану 

тұжырымдамасы 

 

Ғарыш аппараттарының қызмет 

ету мерзімі және сенімділігі  

Байланыс архитектурасы  

 

 

Жүйені пайдалану түрі, тәсілі 

  

Жүйенің қызмет ету мерзімі, сәттілік 

критерийлері  

Басқару және байланыс командалық-

бағдарламалық қамтамасыздандыруға 

арналған тәсіл 
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Қауіпсіздік 

Шектеу 

Пайдалы жүктеме:  

Физикалық параметрлер 

 

 

Қолдану 

 қолданыңыз 

 

 

Бағыттау 

 

 

Қайта жоспарлау  

 

Сыртқы жағдайлар 

 

 

 

Орбита:  

Параметрді анықтау 

 

Көлеңке  

 

 

 

Жарық беру шарттары  

 

Маневрлер  

 

Сыртқы жағдайлар:  

Сәулелену дозасы 

  

 

Бөлшектер мен метеориттер 

 Ғарыш қоқыстары  

 

 

Зиянды жағдайлар 

 

Іске қосу:  

Іске қосу стратегиясы 

Талаптар деңгейі 

құны, мерзімі  

 

Өлшемдері, салмағы, пішіні, қуаты 

 

Жұмыс бағдарламасын, жылдамдықты, 

өрістерді көру 

 

Бағыт, дәлдік, тұрақтылық 

 

шамасы, жиілігі  

 

Максималды және минималды 

температура, тазалық 

 

Биіктігі, бейімділігі, эксцентриситеті 

 

Максималды ұзақтығы, жиілігі  

  

 

Күннің орналасуы және көріну шарттары  

шамасы, жиілігі  

 

Орташа және ең жоғарғы мәндер  

 

 

Өлшем, тығыздық  

 

Тығыздығы, соқтығысу ықтималдығы  

 

Қауіп  деңгейі, түрі 

 

Жалғыз, Қос; арнайы, бөлінген; 

апогеялық қозғалтқышты пайдалану 

 

Энергетикалық қуат  

Өлшемдер, пішін  

 

 

Шамадан тыс жүктеме, діріл, акустика, 

температура  

 

Энергетикалық және механикалық 

қосылыстар 
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Шығарылатын салмақ  

Пайдалы жүктеме аймағы 

 

 Шарттар  

 

 

 

Интерфейстер  

 

 

 

Космодромдар 

 

 

Жер жүйесі:  

Автономия дәрежесі  

 

Жер үсті станциялары  

 

 

Ғарыштық байланыс желілері  

 

 

 Ереже, рұқсат етілген іске қосу 

азимуттары 

 

Қажетті автономды операциялар  

 

Саны, орналасқан жері, сипаттамалары  

 

Спутниктік байланыс желілері, 

сипаттамалары  

 

 

Тиімді жүктеме - бұл ғарыш аппараттарын жобалаудың бірден-бір 

қозғаушы күші. Оның физикалық параметрлері (өлшем, салмақ және қуат) 

ғарыш аппараттарының физикалық сипаттамаларында басым. ҒА ішкі 

жүйелеріне қойылатын негізгі талап- пайдалы жүктеменің жұмысын 

қамтамасыз ету. Пайдалы жүктеме сонымен қатар айтарлықтай ерекше 

талаптар қоюы мүмкін, жобалау тәсілін анықтауға (мысалы, қамтамасыз ету 

криогендік температура немесе ластануды болдырмау). Айта кету керек 

қолайлы жағдайды: ҒА-ның жалпы сипаттамаларына қарағанда. жобалаудың 

бастапқы кезеңдерінде біз көбінесе пайдалы жүктің сипаттамаларын жақсы 

түсінеміз. Бұл пайдалы жүктеме туралы түсінік және техникалық шешімдерді 

таңдауды, ҒА жобасының негізгі ерекшеліктерін анықтауды және оның жұмыс 

істеу принциптері мақсатты болуға ықпал етеді.  

Ғарыш аппараттарына қатысты, орбита, қозғау жүйесін, қатынасты 

басқару жүйелерін, электрмен жабдықтау сипаттамаларын анықтайды, жылу 

режимін қамтамасыз етеді. Алайда, осы сипаттамаларға орбиталық 

параметрлердің әсері айтарлықтай пайдалы жүктеме жұмысына әсер етумен 

салыстырғанда әлсіз болып шығады. Сондықтан біз жүйенің жалпы 

міндеттеріне негізделген орбита параметрлері мен пайдалы жүктің шығу 

сипаттамаларын таңдаймыз. Содан кейін біз қажетті ғарыш аппараттарының 
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сипаттамаларын есептейміз: жылу режимі мен электрмен жабдықтаудың  

бағдарлау параметрлері, жұмыс бағдарламасы. Соңында біз, осы талаптарға 

сәйкес келетін ғарыш аппаратының техникалық көрінісін анықтаймыз. Ғарыш 

кеңістігінің табиғи жағдайлары, әсіресе радиация, қолданылатын 

материалдарға немесе компоненттерге, сондай-ақ ғарыш аппараттарының 

белсенді қызмет ету мерзіміне шектеулер қояды. Ғарыштық аппараттарды 

жобалау кезінде радиациялық деңгейлер мен дозаларды ескеру 

қажет,дегенмен, олар әдетте жүйенің конфигурациясы мен мүмкіндіктеріне 

әсер етпейді. Ғарыш   апаратының факторлары туралы ақпарат 8-тарауда 

келтірілген. Алайда, мысалы, ғарыштық қаруды қолдануға байланысты кейбір 

аспектілер қарсы іс-қимыл шаралары, конфигурациясы, экрандалуы немесе 

маневрлігі әсер етуі мүмкін.Ғарыштық аппараттарды жобалаудағы маңызды 

мәселелер зымыран тасығышын таңдау және мүмкіндігінше апогей 

қозғалтқышын қолдану. Біз зымыран тасығышты таңдауымыз керек, себебі, 

кем дегенде ғарыш кемесінің ең жеңіл нұсқасын қажетті орбитаға шығара 

алады. Үдеткіш қозғалтқыш қондырғыларының әдеттегі номенклатурасы: ҒА 

– ны өтпелі орбитаға шығару үшін пайдаланылатын перигейлік үдеткіш 

қозғалтқыш (perigee kick motor – PKM) және жоғары дөңгелекті орбитаға өту 

үшін қолданылатын апогейлік қозғалтқыш (apogee kick motor-AKM). Зымыран 

тасығышты таңдау ҒА сызықтық өлшемдерін де анықтайды. ҒА ұшудың 

атмосфералық учаскесінде аэродинамикалық қаптамамен қорғалады 

(қаптаманың диаметрі мен ұзындығын қараңыз) ҒА-ның өлшемдерін шектейді 

(ең болмағанда ол зымыран тасығышқа бекітілгенше). Егер ҒА-ның жұмыс 

жағдайындағы өлшемдері қаптамалардың өлшемдерінен асып кетсе, оны 

қаптаманың астына орналастыруға болатындай етіп бүктеу керек және 

орбитаға шығарылғаннан кейін бүктеу керек. Көлемі үлкен, бірақ массасы аз 

ғарыш апаратының кез-келген құрамдас бөлігін жасау үшін (мысалы, күн 

батареясы немесе антенна), біз оны мүмкіндігінше жеңілдетеміз, оны орбитаға 

шығару кезінде бүктеп қорғаймыз және орбитада оны жұмыс жағдайына 

келтіреміз (орналастырамыз, жаямыз, кеңейтеміз, бір қалыпқа келтіріп 

созамыз). Күн батареясының элементтері (Фото түрлендіргіштер) жеңіл 

төсемге  немесе  орамға оратылып, тіпті пленкаға бекітілуі мүмкін. Антенна 

шағылыстырғыштары жиналмалы қатты панельдерден жасалған, маталардан, 

пленкалардан немесе торлардан. Осылайша, біз зымыран тасығыштың 

ықшамдылығы жағынан талапты орындалуын қамтамасыз етеміз.ҒА құру 

жолымен, шағын өлшемді бүктелген күйі және   ашылмалы орбитада жұмыс 

жағдайына келтіру үшін бар. Жердегі өзара әрекеттесу жер операторларының 

саны анықтайды және олар өзара әрекеттесе алатын ғарыш аппараттарының 

санымен-бұл ғарыш аппараттарынның және жобалау кезеңінің маңызды 

мәселесі. Ғарыш аппараттарының кезеңдері мен жер станциялары ғарыш 

аппараттарын басқару мүмкіндігін шектейді немесе қалыптан тыс жағдайда 

түзету шараларын қабылдайды. Егер жер операциялары өте көп шығын болса, 

өздігінен жұмыс істеуге қабілетті ғарыш аппаратын құруға деген ниет пайда 

болуы мүмкін. 1-4-кестеде жоба жасаушылар жиі айналысатын балама талдау 
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негізінде қабылданған шешімдер немесе бастапқы шешімдер көрсетілген. 

Салмағы, өлшемдері және жүктің қуатына қойылатын талаптар салмақтың 

төмен деңгейлерін және ғарыш кемесінің мөлшері мен қуатын  талап етеді. 

Ғарыш аппараттарының жалпы өлшемдері антеннаның өлшемдеріне немесе 

жүйенің оптикалық диаметрі сияқты пайдалы жүктеме параметрлеріне 

байланысты болуы мүмкін. Біздің ҒА құруға деген көзқарас осы өлшемдерге 

сәйкес келуі керек және пайдалы жүктің қажетті көріну өрістерін қамтамасыз 

ету керек. ҒА электр қуаты үшін пайдалы жүктемені және борттық жабдықтың 

қалған бөлігін қуаттандыру үшін генерациялауы керек. Күн батареясының 

өлшемдері және пішіні, сонымен қатар химиялық, аккумуляторлық батарея, 

борттық аппаратураның жұмыс бағдарламасымен  және энергия тұтынуымен 

анықталады. 

 

Кесте 1.4 - Бастапқы жобалық шешімдер немесе баламаларды талдау 

негізінде шешімдер 

Тәсіл немесе аспект Қайда қарастырылады Негізгі нұсқалар немесе 

сұрақтар 

ҒА салмағы  1-10 кесте 

 

Платформа мен 

пайдалы жүктің 

салмағын ескеру керек 

ҒА қуаты. 1-8.9 кесте Жүктер мен 

платформалар 

пайдалы талаптарға сай 

болуы керек 

ҒА өлшемдері  1.1 ҒА-ның физикалық 

өлшемдерін 

анықтайтын элементі 

(мысалы, пайдалы 

жүктеменің антеннасы 

немесе оптикалық 

жүйесі), бар ма? 

Бүктелген күйдегі 

ғарыш аппараты 

зымыран тасығыштың 

диаметрне сәйкес келе 

ала ма?  

ҒА-ның өлшемдерін 

ҒА-ның салмағы мен 

қуатына қарай бағалауға 

болады. 

Бағдарлауды басқару 

 

1.2,1.4.2, 1.1  Нұсқаулар: айналуды 

тұрақтандыру, үш осьті 

тұрақтандыру; 

датчиктерді таңдау 

бағдарлауды 
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басқармайды. Негізгі 

сұрақтар: талап етілетін 

элементтер саны 

басқару, дәлдік, 

сканерлеу немесе бұру.  

 

Күн батареясы 1.2, 1.4.6, 1.4 Нұсқаулар:жалпақ, 

цилиндрлік, көп қырлы 

КБ; корпустағы 

панельдер  

Үдеткіш қозғалтқышты 

қолдану 

 Үдеткіш қозғалтқышты 

қолданса, шығарылатын 

салмақты арттыруы 

мүмкін, нұсқаулар: 

қозғалтқыш 

қондырғының сұйық 

және қатты отыны.  

Қозғалтқыш қондырғы 1.2, 1.4.1, 1.3 Импульстік ҚҚ қажет 

пе? нұсқаулар: 

Қозғалтқыш 

қондырғысыз, 

Сығылған газдағы ҚҚ, 

сұйық бір компонентті 

немесе екі компонентті 

ҚҚ 

 

ҒА қажетті көрінісі мен бағдарын қамтамасыз ету қажеттілігі ҒА-ның 

орналасуын едәуір дәрежеде анықтайды. Аспаптар, датчиктер, панельдер Осы 

ескертулерді ескере отырып, ҒА-на  күн батареясын, радиаторларды  

орналастырады. Қарапайым жағдайда, барлық элементтер ғарыш 

аппараттарының корпусына бекітілген және қажет көру өрістері ғарыш 

аппараттарының корпусының бағытын тиісті басқарумен қамтамасыз етіледі. 

Кейбір элементтерді бағдарлау үшін неғұрлым арнайы құрылымдар 

қолданылады,бір немесе екі еркіндік дәрежесі бар арнайы құрылғылар 

(механизмдер). Жобалаудың алғашқы сатысында біз қозғалғыш 

қондырғысының түрін де анықтауымыз керек. Жердің гравитациялық немесе 

магниттік өрісімен өзара әрекеттесуіне байланысты болса да ҒА ның  бағытын 

қамтамасыз етуге болады, бұл принцип ҒА-ның жылдамдығын өзгертуге 

мүмкіндік бермейді. Егер ға жылдамдығын өзгерту қажет болса, қозғалтқыш 

қондырғысын пайдалану керек. Егер біз төмен тарту импульсті қозғалтқыш 

қондырғысын пайдалану туралы шешім қабылдасақ, онда позицияларды 

немесе аралық өтулерді басқару үшін осы ҚҚ қолдану туралы ойлануымыз 

керек. Көп жағдайда мұндай қозғалтқыш қондырғылары ҒА тың  әсер ететін 

сыртқы моменттерді құру үшін қолданылады. ҚҚ түрін таңдау  қондырғының 
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жұмыс параметріне және жалпы тарту импульсінің қажетті мөлшеріне 

байланысты болады. 
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2 Ғарыш аппараттарының конфигурациясы 

 

Ғарыш аппаратының өлшемдері мен құрылысын бағалау үшін ҒА 

конфигурациясы (жалпы орналасу) әзірленеді және ҒА ішкі жүйелерінің 

параметрлері орнатылады. Содан кейін алынған нәтижелерді бағалау және ҒА 

конфигурациясын немесе ішкі жүйелер параметрлерін нақтылау 

жүргізіледі.Кейінгі итерациялар қосымша ақпаратпен қамтамасыз етеді және 

ішкі жүйелердің сипаттамаларын нақтылау мүмкіндігін береді. Ішкі 

жүйелердің параметрлеріне қойылатын талаптарды белгілеу процесі бір-бірін 

толықтыратын екі принципті қолдануды қамтиды. Ішкі жүйелерге қойылатын 

талаптарды тағайындау ҒА-ның жалпы жобалық параметрлері негізінде  1-1  

суретте ҒА-ның әртүрлі конфигурациялары көрсетілген. Осы ҒА-ның 

әрқайсысында орталық корпус немесе ҒА-тың аспаптық бөлік бар, борттық 

жабдықтарының  көп бөлігі орналасқан Айта кету керек, бұл ҒА-ның барлығы 

шығарылған панельдерде немесе аспап бөлігінің қабығында орналасқан күн 

батареяларымен жабдықталған. Сонымен қатар, осы ҒА-ның кейбірінде 

корпусқа бекітілген арнайы суспензияға орнатылған құрылғылар немесе 

антенналар бар. Енді осы ерекшеліктерді толығырақ қарастырайық.жүзеге 

асырылады, оны "жалпыдан жекеге" принципі деп атайды. 

ҒА-тың  конфигурациясын анықтайтын факторлар 1-5 кестеде 

келтірілген. Пайдалы жүктеменің салмағы, өлшемдері мен пішіні және 

тасымалдағыш зымыранның диаметрі ҒА-тың аспапты бөлігінің өлшемдері 

мен пішіні анықтайды. Сонымен қатар ҒА-тың көп санын талдау негізінде 

алынған эмпирикалық қатынастар 1-5 кестеде  көрсетілген. Осы талдаудан ҒА 

платформасының орташа құрғақ салмағы (жанармайсыз)  шамамен пайдалы 

жүктеме салмағынан екі есе көп. ҒА платформасының ең аз құрғақ салмағы  

пайдалы жүктеме салмағына тең (тек жаппай және ықшам пайдалы  жүктеме 

жағдайында). Төмен тығыздықтағы немесе бірнеше құрылғылардан тұратын 

пайдалы  жүктеме жағдайында  ҒА платформаның салмағы жүктеме 

салмағынан алты есе асуы мүмкін. Мүмкін ҒА платформаның  салмақ 

мәндерінің диапазоны  өте үлкен болғанымен, бұл қатынастар, кем дегенде, 

диапазон шекараларын сипаттайды. Осы бағалауды қалай нақтылау керектігі 

3 бөлімінде көрсетілген. 

 

А. Айналумен тұрақтандырылған ғарыш аппараттары 

 

Ға атауы: VELA 

Тағайындау: ядролық 

жарылыстардың айналымы 

Орбитаның биіктігі: 107000 км 

Пайдалы жүктеме: 

радиацияны тіркеу үшін 

құрылғылардың корпусына 

орнатылған 

Конфигурация ерекшеліктері: 
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* Аспап бөлімі: диаметрі 1,6 м 

және оған орнатылған қатты 

отындық апогей қозғалтқышы бар 

көпбұрыш 

* Күн батареясы: СБ 

панельдері корпуста орналасқан 

* Топсалы элементтер: жоқ 

* Бағдар: айналу тұрақтанды 

   салмағы: 221 кг 

   Қуаты: 90 Вт 

 

 

ҒА атауы: EXPLORER VI  

Тағайындау: радиациялық 

өрістерді өлшеу Орбита 

параметрлері: 245 сұрақ 42400 км, 

47. 

Пайдалы жүктеме: 

радиацияның тіркеуіне арналған 

құрылғылардың корпусында 

орнатылған  

Конфигурация ерекшеліктері: 

* аспап бөлімі:сфера диаметрі 

0,6 м  

* күн батареясы: 4 жиналмалы 

панель, көлемі 2,2 м 

* топсалы элементтер: икемді 

түйреуіш антенналар 

* бағдар: айналу тұрақтанды  

салмағы: 64,6 кг 

 

ҒА атауы: DSCS II 

анықтама: байланысты 

қамтамасыз ету  

Орбита: геосинхронды 

Пайдалы жүктеме: жерге 

бағытталған қайталағыш рупорлық 

антенна, жоғары бағытталған 

басқарылатын антенналар 

Конфигурация ерекшеліктері: 

* аспап бөлімі: цилиндр 

диаметрі 3м және ұзындығы 42 м  

* күн батареясы: корпустың 

цилиндрлік бетінде орналасқан 

* топсалы элементтер: 

басқарылатын параболалық антенна 



18 

 

және қарсы айналу жүйесі бар 

антенна платформасы 

* бағдар: орбита жазықтығына 

перпендикуляр оське қатысты 

айналу арқылы тұрақтандыру 

Салмағы: 523 кг 

Қуат: өмірдің басында 535 Вт 

Өмір сүру мерзімінің соңында 

360 Вт 

В. Үш осьті тұрақтандырылған ғарыш аппараттары 

 

ҒА атауы: DSP  

мақсаты: Жерді бақылау 

 Орбита: геосинхронды 

Пайдалы жүктеме: корпуста 

орнатылған телескоп және датчик 

ережелері 

 конфигурация ерекшеліктері: 

* аспап бөлімі: цилиндр 

диаметрі 4,5 м 

 *күн батареясы: цилиндр 

бетінде және жиналмалы 

панельдерде орналасқан 

* топсалы элементтер: күн 

панельдері және қосылған 

антенналар 

* бағдар: цилиндр осі надирге 

бағытталған, корпус жүктеме өрісін 

сканерлеу үшін цилиндр осінің 

айналасында баяу айналады 

Салмағы: 2273 кг 

Қуаты: 1274 Вт 

 

ҒА атауы: LANDSAT 4,.5  

тағайындау: Жерді бақылау  

Орбита: 700 км, күн 

синхронды 

Пайдалы жүктеме: корпусқа 

бекітілген және сканерлеу 

айнасымен жабдықталған көп 

спектрлі сканер 

Конфигурация ерекшеліктері: 

* аспап бөлімі: цилиндр 

диаметрі 2 м және ұзындығы 4 м  

* күн батареясы: бір осьті 

бағдарлы 4 ашылмалы панель  
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* топсалы элементтер: 

қосылған антенна 

* бағыт: үш осьті, бір ось 

надирге бағытталған, екіншісі-ұшу 

бағыты бойынша 

Салмағы: 940 кг 

Қуат: өмірдің басында 990 Вт 

Өмір сүру мерзімінің соңында 

840 Вт 

 

ҒА атауы: TDRS  

мақсаты: байланысты 

қамтамасыз ету  

Орбита: геосинхронды 

Жүктеме: S, K және C 

антенналары бар қайталағыш – 

диапазондар 

 конфигурация ерекшеліктері: 

* аспап бөлімі: көп қырлының 

диаметрі 2,5 м; 

* әрбір үлкен басқарылатын 

антеннаның артындағы қосымша 

бөліктер 

* күн батареясы: құрылғы 

бөлігінің екі жағында ашылатын 

жалпақ панельдер, бір оське 

қатысты бағыт 

* топсалы элементтер: 

диаметрі 5 м болатын екі 

басқарылатын параболалық 

антенна, диаметрі 2 м болатын бір 

басқарылатын антенна, диаметрі 1,5 

м болатын бір бекітілген 

параболалық антенна 

* бағыт: үш осьті, бір ось – 

надирге, екіншісі – ұшу бағыты 

бойынша 

Салмағы: 2200 кг 

Қуаты: 1700 Вт 

 

ҒА атауы: GEOSAT  

мақсаты: жер пішінін өлшеу 

Пайдалы жүктеме: 

радиобиіктігі 

 конфигурация ерекшеліктері: 

* аспап бөлімі: 
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* күн батареясы: сегіз панель 

ұзындығы 3 м 

* топсалы элементтер: 7-

метрлік штанга, 50-кг соңғы жүк 

* бағдар: гравитациялық 

салмағы 636 кг 

 

Ға атауы: OGO 

Мақсаты: геофизикалық 

құбылыстарды бақылау 

Пайдалы жүктеме: 

бөлшектерді, өрістерді және 

радиацияны өлшеуге арналған 

құрылғылар конфигурация 

ерекшеліктері: 

* аспап бөлімі: 

параллелепипед 1м *1м* 2м 

* күн батареясы: корпусқа 

қатысты бір осьтік бағыттағы 

жалпақ панельдер 

* топсалы элементтер: 

штангалы аспаптары, бір осьті 

бағдарлы аспап блогы 

* бағдар: динамикалық 

маховикті және суық газда 

қозғалтқыштарды  пайдалану 

арқылы  3 осьті күн-жер  

Салмағы: 520 кг 

Қуаты: 560 Вт 

Сурет 1.1 - Әр түрлі конфигурация ерекшеліктері бар типтік ғарыш 

аппараттары 

 

Кесте 2.1 - Ғарыш аппараттарының конфигурациясын анықтайтын 

факторлар 

Анықтаушы 

фактор 

 

Факторға 

тәуелді 

параметр 

Эмпирикалық қатынас 

 

Cілтеме 

Пайдалы 

жүктің 

салмағы 

ҒА құрғақ 

салмағы 

Пайдалы жүктің салмағы 17% -

дан ҒА құрғақ салмағының 50% 

ауытқиды 

орташа мәні - 30% 

 

 

Пайдалы 

жүктің 

ҒА  

өлшемдері 

ҒА  өлшемдері жонғыш 

өлшемдеріне сәйкес келуі керек 
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өлшемдері 

мен формасы 

Пайдалы 

жүктің қуаты 

ҒА қуаты ҒА қуаты батареяларды 

зарядтауға жұмсалатын 

шығындарды ескере отырып, ҒА 

платформасы  мен пайдалы 

жүктемесі қуатының 

қосындысына тең 

 

ҒА салмағы ҒА өлшемдері ҒА тығыздығы  –  20 кг м3 дан 

172 кг м3дейін,орташа мәні – 79 

кг м3 

 

ҒА 

тығыздығы 

Күн 

батареясының 

ауданы 

Күн батареясының меншікті 

қуаты-шамамен 

100 Вт м2 проекция алаңы 

 

Күн 

батареясының 

ауданы 

Күн 

батареясының 

типтері 

Егер КБ талап етілетін ауданы 

ауданнан үлкен болса, КБ үшін 

аспаптық бөліктің бетінде 

шығарылатын панельдерді 

пайдалану қажет 

 

Зымыран 

тасығыштың 

диаметрі  

ҒА диаметрі ҒА диаметрі  зымыран 

тасығыштың диаметрінен кіші 

 

Бағдарлау 

талаптары  

ҒА бағыты 

және 

жетектері бар 

аспалардың 

саны 

Бағдарлауды қажет ететін әрбір 

элемент екі осьті басқаруды қажет 

етеді. ҒА бағыттау үшін үш осьті 

басқару қажет 

 

 

Аспап бөлігінің көлемі оның салмағы бойынша бағалануы мүмкін. 1975 

жылдан 1984 жылға дейінгі кезеңде іске қосылған 75 КА үшін отын бактары 

құйылған жағдайдағы ға тығыздығының орташа шамасы тек 79 кг/м3 мәнін 

құрайды, ең жоғары мәні 172 кг/м3мәнін және ең төменгі мәні 20 кг/м3мәнін 

құрайды. Топсалы элементтер әдетте салмағы аз, сондықтан аспап бөлігінің 

салмағы KA салмағынан аз емес. Біз бұл деректерді кестеде келтірілген 

әдістемеге сәйкес ҒА өлшемдерін (көлем және сызықтық өлшемдер) бағалау 

үшін пайдалана аламыз. 10-6. Бастапқы параметр-жүктеме салмағы болады . 

Құйылған ға жалпы салмағы ға платформасының салмағымен (мысалы, 

пайдалы жүктеме салмағынан екі есе көп) және отынның салмағымен (3-

бөлімді қараңыз)анықталады ға көлемі орташа тығыздығы бойынша 

анықталады 79 кг/м3Есептелген көлемге сүйене отырып, пайдалы жүктеме 

мөлшерін және зымыран тасығыштың жоғарғы сатысының диаметрін ескере 

отырып, ға аспаптық бөлігінің пішіні мен өлшемдері таңдалады. 

Бүктелген күйде ол әдетте зымыран тасығыштың тарту сызығына 

параллель оське қатысты симметриялы болады. Бүктелген күйдегі ҒА 
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диаметрі зымыран тасығыштың жоғарғы сатысының диаметріне сәйкес 

таңдалады, дегенмен сирек жағдайларда сатының диаметрінен асатын 

диаметрі бар ағытпаны қолдануға болады. (Мұндай ағындар зымыран 

тасығыштардың сипаттамаларын төмендетеді, сондықтан олар әдетте 

қолданылмайды.). Аспап бөлігінің диаметрі бүктелген диаметрмен бірдей 

болғандықтан, тасымалдаушы зымыранның диаметрін аспап бөлігінің 

жоғарғы шекарасы ретінде қолдануға болады және осы диаметрге негізделген 

бөлік пішінін таңдауға болады. ҒА көлемін біле отырып, бөліктің ұзындығын 

оңай есептеуге болады. Кестеде. 1-29 (разд. 1.5) 100 кг тығыздығы үшін текше 

түріндегі бөлік параметрлерін анықтауға арналған формулалар келтірілген. - 

Сур. 10-1 ҒА бөліктерінің әртүрлі формаларының мысал7дарын көрсетеді. 

 

Кесте 2.2 - Ғарыш аппараттарының аспап бөлімінің өлшемдерін бағалау 

Кезең Процедура 

 

1.Жүктеме салмағы 

 

2. ҒА құрғақ салмағын 

бағалау 

3. Отын салмағын 

бағалау 

 

 

 

 

 

 

 

4. Көлемді бағалау 

 

 

5. Аспап бөлігінің 

пішіні мен өлшемдерін 

таңдау 

Бастапқы параметр 

 

Жүктеме салмағын 2-7 коэффициентіне 

көбейтіңіз отын шығындарының қысқаша 

мазмұнын дайындаңыз 

"жеке-жалпы" принципі бойынша 

немесе жанармай салмағын ерікті түрде 

таңдап, толтырылған. 

 ҒА салмағын тығыздыққа бөліңіз 

 

Пішіні мен өлшемдері пайдалы 

жүктеме өлшемдерімен келісіліп, зымыран 

тасығыштың пайдалы жүк аймағына сәйкес 

келуі тиіс 

Күн батареялары ҒА корпусында (аспап бөлігінде) немесе корпусқа 

қосылған панельдерде орналасуы мүмкін. Күн батареяларының екі түрінің 

мысалдары 1-1 суретте көрсетілген. Күн батареясы оның бетінің 1м2 

проекциясынан күн бағытына перпендикуляр жазықтыққа 100 Вт қуат береді. 

Осы эмпирикалық мәндерді пайдалану үшін сипатталған әдістемелік тәсілге 

сәйкес ҒА-ның жалпы энергия тұтынуын бағалау қажет. Алайда, бастапқы 

конфигурацияны таңдау үшін Сіз тек қуат тұтыну мөлшерін шектеп, күн 

батареясын орналастыру үшін құрылғы бөлігінің беткі ауданы жеткілікті ме, 

жоқ па, соны білуіңіз керек. Кем дегенде, жүктемені қосу үшін қажет күн 

батареясының қуаты қамтамасыз етілуі керек. Дәлірек есептеу үшін ҒА 
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платформасының тұтынылатын қуатын (борттық аппаратураны қамтамасыз 

ететін) және аккумуляторлық батареяларды зарядтау үшін қажетті қуатты да 

ескеру қажет . Егер ҒА корпусының беткі ауданы күн батареясын орналастыру 

үшін жеткіліксіз болса, біз қашықтағы панельдерді қолдануға мәжбүрміз. 

ҒА платформасы және пайдалы жүктеме үшін,  басқаруға байланысты 

мәселелерді бағалау барлық талаптарды анықтаудан басталады (кестені 

қараңыз. 10-13) Осы талаптарды қамтамасыз ету принциптерін қалыптастыру 

процесі қаралады. Осы сұрақтардың ҒА конфигурациясына әсерін анықтау 

үшін біз оның бөлігінің  процесін толық ұстануымыз керек, бірақ негізгі 

көріністерді 10-5 кестеде келтірілген эмпирикалық тәуелділіктер негізінде 

алуға болады. ҒА конфигурациясы екі ось бойынша белгілі бір бағдарды талап 

ететін элементтердің бұрыштық қалпын басқару мүмкіндігін қамтамасыз етуі 

тиіс. Мысалы, ҒА корпусының бір осі (мысалы, бұл рыскания осі) басқа екі 

оське қатысты (крен және тангаж бойынша) надирге бағытталуы мүмкін. Егер 

екі элементтің бағдарлануын қамтамасыз ету қажет болса, ҒА 

конфигурациясында осы екі элементтің арасында кемінде бір топсалы 

артикуляция көзделуі тиіс. ҒА корпусына орнатылған антеннаны екі оське 

қатысты корпустың жағдайын басқару арқылы надирге бағыттауға болады. 

Күн батареясын ҒА корпусын үшінші оське қатысты айналдыру және 

корпусқа қатысты бір осьті жетектің көмегімен бұру арқылы күнге бағыттауға 

болады. Бұл әдіс басқару деп аталады (10-1суреттегі OGO қараңыз).  Егер ҒА 

басқа бағытқа бағытталуы тиіс басқа элементі болса (мысалы, спутник-

ретрансляторға бағытталуға тиіс борттық антенна), онда ҒА конфигурациясы 

екі ось бойынша қосымша басқаруды қамтамасыз етуі тиіс. Суретте 

бейнеленген TDRS ғарыш кемесі. 10-1В суретте жеке басқарылатын үш 

антеннасы бар, сонымен қатар корпустың үш басқару осіне және күн 

батареясының бір басқару осіне қосымша алты механикалық басқару осі 

қамтамасыз етіледі. КА DSP,10-1В суретте көрсетілген, корпусқа бекітілген 

жүктеме жүктемесімен жабдықталған және екі осьті басқару арқылы надирге 

бағытталған. Пайдалы жүктемені көру өрісімен сканерлеуді қамтамасыз ету 

үшін ҒА корпусының үшінші осіне қатысты бұрылыстар жүзеге асырылады. 

Қосылған антенна жердегі станцияға бағыттау үшін екі оське қатысты 

бұрылады, ал күн батареясының панельдері корпусқа қатысты орнын 

өзгертпейді. 

Айналуды тұрақтандыру-позицияны басқарудың қарапайым және тиімді 

әдісі.Айналу арқылы тұрақтандырылған спутниктер көбінесе цилиндрлік 

пішінге ие, мысалы, DSCS II (сурет. 10-1А). Мұндай спутник үшін айналу осі 

сонымен қатар айналу механизмі бар платформаны (Қос айналу жүйесі деп 

аталатын) қолдана отырып, позицияны басқару осьтерінің бірі болып 

табылады. Қарама-қарсы айналыммен платформаға орнатылған Аппаратура 

ҒАэлементтерін бағдарлау бойынша қосымша мүмкіндіктерді қамтамасыз ету 

мақсатында басқа осьтерге қатысты бұрылыстар жасай алады. 

Кейде ғарыш аппараттарында инерция моментін арттыру немесе борт 

аппаратурасы тудыратын электр өрістерінің әсерін азайту мақсатында аспап 

бөлігінен белгілі бір қашықтыққа сезімтал аспаптарды алып тастау үшін ұзын 
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штангалар пайдаланылады. GEOSAT спутнигінде (сурет. 1-1С) инерция 

моментін ұлғайту және гравитациялық тұрақтандыруды жүзеге асыру үшін 

штанганы пайдаланады (1 бөлімінде сипатталған пассивті бағдарлау әдісі). 

OGO спутнигінде (сурет. 10-1С) штангалар спутник корпусынан пайдалы 

жүктеменің магнитометрлерін алып тастау үшін қолданылады. 
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3 Жобалық мәліметтер 

 

Жобалаудың бастапқы кезеңдерінде отын қорларының, энергияны 

тұтынудың, салмақ пен сенімділіктің мәліметтері жасалады. Отын 

мәліметтерінде ҒА жылдамдығының өзгеруін (Орбита параметрлерін түзету 

және қолдау) және бағдарлауды басқаруды қамтамасыз ету үшін талап етілетін 

отын қорларын бағалау қамтылады. Бастапқы энергетикалық жиынтық ға 

платформасының пайдалы жүктемесі мен кіші жүйелерінің энергия тұтынуын 

қамтиды. ҒА бастапқы салмақтық мәліметіне пайдалы жүктеме салмағы және 

ҒА платформасының салмағын бағалау (қозғалтқыш қондырғысы мен 

электрмен жабдықтау кіші жүйесін ескере отырып) кіреді. Сенімділіктің 

бастапқы қысқаша мазмұны ҒА-ның қолайлы сипаттамалары мен ресурсына 

қол жеткізу ықтималдығын білдіреді. 

Типтік отын жиынтығында төрт компонент бар: ҒА жылдамдығын 

өзгертуге арналған отын қоры, бағдарды басқаруға арналған отын қоры, 

резервтік қор және өңделмеген қалдықтар (2.1 кестені қараңыз.). ҒА 

жылдамдығының өзгеруіне қойылатын талаптар жұп мәндерімен көрсетіледі. 

Кестеде. 2.1 сонымен қатар отын массасына айнымалы шаманы түрлендіруге 

арналған теңдеулерге сілтемелер бар. Бағдарлауды басқаруға арналған отын 

қоры орбитаны түзету кезінде қозғалтқыштың жұмысы кезінде басқару үшін, 

айналуды тұрақтандыру кезінде ға бұрау және айналмалы ҒА маневр жасауды 

қамтамасыз ету, қоздыру моменттерін парирлеу, бағдарлауды өзгерту үшін 

қолданылады. Осы компоненттерді есептеуге арналған тиісті формулалар 4.2-

бөлімде ұсынылған және  2.1 кестеде келтірілген. Отынның резервтік қоры 

есептелген Қордың пайызымен көрсетіледі, әдетте жобалау кезеңі үшін бұл 

қордың мөлшері 25% - ға тең болады. Өңделмеген отын қалдықтары 1-2% 

құрайды. 

 

Кесте 2.1 - Отын туралы мәлімет 

Құрамдас 

 

Сілтеме 

Бағытты басқару 

жылдамдығын түзету: 

* айналдыру және айналдыру 

дизайны 

* айналу кезінде маневр жасау 

* наразылық парирлеу 

* бағдарды өзгерту номиналды 

отын қоры резервтік қор өңделмеген 

қалдықтар жиынтық отын қоры 

 17-8 теңдеу, 7-4 кесте 

тарау 10.4.2; 11.1 

1-7 теңдеу 

теңдеу 10-9 

1-18 кесте, 1-19кесте  

1.4.2 тарау 

Жоғарыда көрсетілген 

құрамдастардың сомасы 

Номиналды Қордың 10-25% 

Барлық құрамдастардың 

жиынтық қорының 1-2% сомасы 

 

2.2 кестеде ҒА энергетикалық параметрлерін бағалаудың үш кезеңі 

келтірілген. Біріншіден, пайдалы жүктеменің қуат тұтынуын бағалау және ҒА 
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ішкі жүйелерін қамтамасыз ету үшін жұмыс істейтін энергия туралы ақпарат 

жасалады. Егер ҒА энергия тұтыну бойынша ерекшеленетін бірнеше жұмыс 

режимі болса, біз әрбір кіші жүйенің ең жоғары энергия тұтынуына ерекше 

назар аудара отырып, әрбір режимді жеке қарауымыз қажет. Екінші кезең 

аккумулятор батареясының параметрлерін анықтауға немесе ұсынылған 

талаптарға сәйкес келетін батарея сыйымдылығын және оның ресурсын 

таңдауға мүмкіндік береді. Таңдалған батарея параметрлері үшін батареяны 

зарядтау үшін қажет қуатты есептеуге болады. Үшінші кезең күн батареясына 

радиацияның әсеріне байланысты ҒА-ның жұмыс істеу мерзімі ішінде 

Электрмен жабдықтау ішкі жүйесі параметрлерінің тозуын есептеуден 

тұрады. 

2.3-кестеде пайдалы жүктемені және ҒА қамтамасыз ететін 

аппаратураны энергиямен қамтамасыз ету мәселелері қаралатын бөлімдерге 

сілтемелер бар және ҒА кіші жүйелерінің үлгілік энергия тұтынуы ұсынылған 

(жалпы энергия тұтынудан пайызбен). Кіші жүйелердің энергия тұтынуы ҒА 

– ның жалпы энергия тұтынуымен айқындалатын ға сыныбына байланысты 

өзгеретіндіктен, кестеде ҒА-ның мынадай кластары (энергия тұтыну 

диапазондары) үшін мәндер ұсынылған: ең аз (100 Вт-қа тең), шағын (200 Вт-

қа тең), сондай-ақ орташа және үлкен (500-10000 Вт). Егер басқа ақпарат 

болмаса, бұл мәндерді бастапқы деректер ретінде пайдалануға болады; 

дегенмен, 1.6 және 1-тарауларда әртүрлі қуат тұтыну шамалары бар мысалдар 

келтірілген.     

 

Кесте 2.2 Энергетикалық жиынтықты дайындау кезеңдері 

Кезең 

 

Әрекет 

1. Жұмыс дайындау 

энергетикалық 

мәліметтер 

 

 

 

2.батарея параметрлерінің 

анықтамасы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пайдалы энергия тұтынуды 

бағалау жүктемелер мен ҒА ішкі жүйесін 

қамтамасыз ету 

 

 

Энергия деңгейін бағалау 

батареямен қамтамасыз етіңіз 

 

 

 

 

 

Бит циклінің ұзақтығын есептеу, 

зарядтау циклінің ұзақтығы және цикл 

саны "заряд-разряд" 

 Разряд тереңдігін таңдау Зарядтау 

параметрлерін таңдау 
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3. Төмендеуді бағалау 

Сипаттамалары ҒА  

өмір сүру мерзімі 

 

Қайта зарядтауға арналған энергия 

шығындарын есептеу 

 

Қайта зарядтауға арналған энергия 

шығындарын есептеу 

 

Кесте 2.3 - ҒА ішкі жүйелерінің үлгілік энергия тұтынуы 

ҒА сыныбы 

 

ҒА энергия тұтынуы  

 

Минимал. (  

100 Вт) 

Кіші 

(~200 Вт) 

Орташа-үлкен 

( 500 Вт) 

Ішкі  жүйелер (қайта 

құру мен шығынды 

ескере отырып) 

 

 жалпы энергия тұтынудың % 

  Пайдалы жүктеме 

      Қозғалтқыш   

қондырғысы 

       Бағдарлау жүйесі  

       Байланыс ішкі 

жүйесі 

 

 

20-50 Вт 

0 

 

0 

15 Вт 

40 

0 

 

15 

5 

 

40 – 80 

0 – 5 

 

5 – 40 

0 – 50 

 

 

     Деректерді басқару 

және  өңдеу ішкі жүйесі  

    Жылу режимін 

қамтамасыз етудің ішкі 

жүйесі     

    Электрмен 

жабдықтау  

    ішкі жүйесі  

 

    құрылымы 

 

Орташа қуат (сома 

жоғарыда аталған 

компоненттер) 

 

 

5 Вт 

 

0 

 

 

10 – 30 Вт 

 

 

0 

 

 

5 

 

 

5 

 

 

30 

 

 

 

0 

 

 

0 – 50 

 

 

5 

 

 

5 – 25 

 

 

 

0 
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Резерв 

 

 

 

Жиынтық орташа 

энергия тұтыну 

 

 

 

Кем дегенде, зарядтың энергиясы зарядтау кезінде батареяларға 

берілген энергиядан, әдетте 80% болатын зарядтау-разряд процесінің п.ә.к. 

сәйкес шамасына асып кетуі керек. Көптеген батареялар үшін белгілі бір 

зарядтау тогын қамтамасыз ету қажет, оның мәні батарея сыйымдылығының 

үлесінде көрінеді (типтік мән – 1-15). Бұл екі талап зарядтың энергиясы 

геосинхронды орбиталар үшін разряд энергиясының 7% - дан төмен жер 

орбиталары үшін 40% - ға дейін екенін білдіреді. 

Күн батареясының борттық аппаратураны қоректендіруді қамтамасыз 

ету және ҒА-ның жұмыс істеу мерзімінің соңына дейін батареяларды зарядтау 

үшін жеткілікті қуаты болуы тиіс, ҒА жұмыс істеуінің басындағы қуат шамасы 

күн батареяларының тозуын ескере отырып анықталуы тиіс. 4-бөлімде атап 

өтілгендей, тозу орбитаның биіктігіне және радиациялық жағдайға 

байланысты және геосинхронды Орбита үшін 10 жыл ішінде 30% - ды 

құрайды. Биіктігі 800 км-ден аз орбиталар үшін бірдей мөлшерде рұқсат етілуі 

мүмкін.осы орбиталар арасындағы аралықта орналасқан орбиталар үшін күн 

батареяларының тозу деңгейі әлдеқайда жоғары. 1-10 – кестеде ҒА-ның 

салмақтық жиынтығы келтірілген. 2-бөлімде көрсетілгендей, ҒА құрғақ 

салмағының пайдалы жүктеме салмағына қатынасы 2:1 және 7:1 арасындағы 

мәндерді қабылдайды; пайдалы жүктеме салмағы әдетте ҒА құрғақ 

салмағының жартысынан аз және құрғақ салмақтың шамамен 15% құрайды. 

Ерекше жағдайларды қоспағанда, ға конструкциясының салмағы орбитаға 

шығарылатын ға салмағының 8% – дан 12% - ға дейінгі диапазонда болады, ал 

жылу режимін қамтамасыз ететін кіші жүйенің салмағы ға құрғақ салмағының 

2-5% - ын құрайды. Басқа ішкі жүйелердің салмағы әр түрлі болады және 

егжей-тегжейлі зерттеуді қажет етеді (бөлімді қараңыз. 1.4.3, 11 және 17 

тарау). Жобалаудың бастапқы кезеңдерінен туындаған белгісіздіктерді ескеру 

үшін біз жаңа жабдық үшін салмақтың осы мәндерін 25% - ға және белгілі 

өнімдер үшін 5% (немесе одан аз) арттырамыз. 

  

Кесте 2.4 - Салмақ туралы мәлімет 

Элемент Салмақ Сілтеме Ескертпелер 

Пайдалы 

жүктеме 

 

 

𝑀𝑝
𝑙⁄  

 

 9, 31 тарау 

Mdry ғарыш 

кемесінің құрғақ 

салмағының 15 - 

50% 
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ҒА ішкі жүйесі:  
𝑀𝑠𝑠 

 Ішкі жүйелер 

салмағының 

қосындысы 

қозғалтқыш 

қондырғысы 
𝑀𝑝𝑟𝑜𝑝𝑢𝑙𝑠𝑖𝑜𝑛 17 тарау  

басқарудың ішкі 

жүйесі 

𝑀𝑔𝑛𝑐 11.1  

бағдарды  

байланыс ішкі 

жүйесі 

𝑀𝑐𝑜𝑚 

 

11.2  

деректерді 

басқару және 

өңдеу ішкі 

жүйесін 

 

𝑀𝑐𝑎𝑑ℎ 11.3  

жылу режимін 

қамтамасыз 

етудің ішкі 

жүйесі 

Mth  

𝑀𝑡ℎ 

11.5 2 – 25% Mdry 

электрмен 

жабдықтау 

жүйесі 

 

𝑀𝑒𝑝 

11.4 Аппаратураның 

өңделуіне 

байланысты және 

механикалық 

элементтер 

салмақтың 8-12%  

Құрылыс және 

механизмдер 

 

𝑀𝑠𝑎𝑚 

11.6 8 – 12% от Minj 

Қоры  

𝑀𝑚𝑎𝑟 

 

  

 ҒА құрғақ 

салмақ 

 

 

𝑀𝑑𝑟𝑦

= 𝑀𝑝
𝑙⁄ + 𝑀𝑠𝑠

+ 𝑀𝑚𝑎𝑟 

 

  

Отын  𝑀𝑝𝑟𝑜𝑟 10.7 кесте  

ҒА толтырылған 

  
𝑀𝑙𝑜𝑎𝑑𝑒𝑑

= 𝑀𝑑𝑟𝑦 + 𝑀𝑝𝑟𝑜𝑟 

       17 тарау  

Үдеткіш 

қозғалтқыш 

𝑀𝑘𝑖𝑐𝑘 17.3  

Орбитаға 

шығарылған ҒА 

салмағы 
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𝑀𝑖𝑛𝑗

= 𝑀𝑙𝑜𝑎𝑑𝑒𝑑

+ 𝑀𝑘𝑖𝑐𝑘 

Адаптер 

(адаптер) 
𝑀𝑎𝑑𝑎𝑎𝑝𝑡𝑒𝑟 11.6  

Бастапқы салмақ 𝑀𝑏𝑜𝑜𝑠𝑡𝑑

= 𝑀𝑖𝑛𝑗

+ 𝑀𝑎𝑑𝑎𝑎𝑝𝑡𝑒𝑟 

 

18 тарау  

 

ҒА жобалау басынан бастап аппаратура мен бағдарламалық қамтамасыз 

етудің сенімді жұмысын қамтамасыз етуге бағытталуы тиіс. "Сенімділікке 

жобалау" процесі тұжырымдамалық жоба кезеңінде жүйенің сенімділігіне 

қойылатын талаптарды және ғарыш аппаратының кіші жүйелерінің 

сенімділігіне қойылатын нормалау талаптарын айқындаудан басталады. Төрт 

кезеңнен тұратын бұл процесс 1-11 кестеде келтірілген. 

 

Кесте 2.5 - Сенімділік туралы мәліметтерді дайындау 

Кезең Сипаттама 

1.Жүйенің табысты 

жұмысының 

критерийлерін 

белгілеу 

 

 

2. Жүйенің сәтті 

жұмыс істеуі 

критерийлерінің әр 

элементі үшін 

ықтималдықтың 

сандық мәндерінің 

сандық мәндерін 

тағайындау және сәтті 

жұмыс ықтималдығын 

есептеу әдісін анықтау 

 

3. Әрбір құрамдас 

бөлік (ішкі жүйе) және 

бағдарламалық 

қамтамасыз ету 

бойынша табысты 

жұмыс (сенімділік) 

ықтималдығын бөлу 

(нормалау) арқылы 

Критерий сандық болуы керек және бірнеше 

элементтерді қамтуы мүмкін. Мысалы, байланыс 

қызметтерінің бірнеше түрлері үшін бірқатар 

арналары бар байланысқан ға үшін табысты 

қызметтің әр түрінің бір арнасының немесе 

арналардың толық санының және жалпы сәулелену 

қуатының болуы ретінде анықтауға болады 

 

Бұл "А" қызметін 5 жыл ішінде пайдалану 

ықтималдығы, 0,5 – ке тең, "В" қызметін 2 жыл 

ішінде пайдалану ықтималдығы – 0,7 және "В" 

қызметін 7 жыл ішінде пайдалану ықтималдығы-0,4 

және т.б. ретінде көрсетілуі мүмкін. Сәтті жұмыс 

істеу ықтималдығын бағалаудың бірнеше әдістері ч. 

19 сипатталған. 

 

Егер, мысалы, сенімділік қажет болса (сәтті жұмыс 

істеу ықтималдығы) 0,6, оны келесідей бөлуге 

болады: 

қозғалтқыш қондырғысы-0,95 

құрылыс – 0,99 

жылу режимін қамтамасыз етудің ішкі жүйесі-0,99 

бағдарды басқарудың ішкі жүйесі-0,9 

байланыс ішкі жүйесі – 0,93 

басқару және деректерді өңдеу ішкі жүйесі-0,93 
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сенімділік жиынтығын 

жасау 

4.Жүйенің сенімділігін 

бағалау және ең 

жоғары сенімділікті 

қамтамасыз ету 

бойынша жұмыстарды 

жүргізу; істен шығу 

түрлерін анықтау 

электрмен жабдықтау жүйесі – 0,93 

пайдалы жүктеме-0,89 

 

Сенімділіктің құрылымдық схемасында 

компоненттердің тәуелсіз жұмысы мен дәйекті 

қосылуы туралы болжам жасағанда, жабдықтың 

істен шығу қарқындылығы жабдық 

компоненттерінің істен шығу қарқындылығының 

қосындысымен анықталады (19-тарауды және 

MilHdbk каталогын қараңыз 

217 [1991]) Ақаулардың түрлерін талдау бөлімде 

сипатталған. 10.4. Ақаулардың салдарын азайтуға 

болады және жобаға өзгерістер енгізу, сенімді 

компоненттерді таңдау немесе резервтік құрылғылар 

мен бағдарламалық жасақтаманы енгізу арқылы 

сенімділікті арттыруға болады 

 

Алдымен біз жүйенің сәтті жұмыс істеу критерийін белгілейміз (бірге 

табысқа жететін оқиғалар мен операциялардың тізімі). Екінші кезеңде біз 

жүйенің сәтті жұмыс істеу критерийлерінің әр элементі үшін ықтималдық 

шамасын тағайындаймыз және сәтті жұмыс істеу ықтималдығын есептеу үшін 

негізгі ережелер жиынтығын таңдаймыз. Үшінші кезеңде ҒА құрамдас 

бөліктеріне және бағдарламалық қамтамасыз етуге қойылатын талаптарды 

нормалау жүзеге асырылады. Төртінші кезеңде жүйенің сенімділігін бағалау 

жүргізіледі және ең жоғары сенімділікті қамтамасыз ету бойынша жұмыстар 

жүргізіледі, істен шығу түрлері анықталады (1.5.2 бөлімді қараңыз). 
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4 Ғарыш аппаратының платформасын жобалау 

 

4.1 Қозғалтқыш қондырғысы 

Ғарыш аппаратына арналған қозғалтқыш қондырғысының жабдығына 

жұмыс денесіне арналған бактар, құбыржолдар мен қысымды реттеу 

аппаратурасы, сондай-ақ қозғалтқыштар кіреді. Әдетте жұмыс істейтін 

денелер-азот сияқты сығылған газ, гидразин сияқты арнайы монокомпонентті 

жұмыс денесі, сондай-ақ екі компонентті жұмыс істейтін денелер. Әдетте 

келесі қысым беру жүйелері қолданылады: реттелетін қысыммен (pressure 

regulated) және қысымды реттемей (blow down). Маңызды дизайн 

параметрлері-қозғалтқыштардың саны, бағыты және орналасуы, тарту деңгейі 

және қажетті жалпы импульс. 17-тарауда қозғалтқыш қондырғысының 

дизайны және жұмыс істейтін дене компоненттерінің сипаттамалары 

талқыланады. 

Қозғалтқыш қондырғысының бактары жұмыс денесін жұмсау кезінде 

масса центрінің ығысуын болдырмау үшін масса центрінің ортасында немесе 

жанында орналасады. Аудармалы қозғалысты басқаруға арналған 

қозғалтқыштар тартқыштың әрекет ету сызығы массаның центрі арқылы 

өтетін етіп орналастырылған, ал бағдарлау қозғалтқыштары тартқышты 

тангенциалды түрде жасайды және иықты үлкейту үшін масса центрінен 

мүмкіндігінше алыс орналасады.моментті тарту бірлігіне көбейтіңіз. Ұшу 

бағытында (жылдамдық векторы бойымен немесе қарама-қарсы) тартылуды 

тудыратын бағдарлау қозғалтқыштары әдетте жұпта қолданылады сызықтық 

күшсіз таза момент құру. Алайда, спутниктің ұшу траекториясы жылдамдық 

векторына дұрыс бұрыштарда жасалған тартымдылыққа әлсіз сезімтал және 

кейде бұл бағыттарда жалғыз қозғалтқыштар қолданылады. Үш осьті басқару 

кем дегенде алты басқару қозғалтқышын қажет етеді және көптеген жобаларда 

сегізден он екіге дейін қозғалтқыштар қолданылады, сонымен қатар сенімділік 

үшін қосалқы қозғалтқыштар қолданылады. 

 1-12 кестеде  қозғалтқыш қондырғысының салмағы мен қуатын 

тұтынуды бағалауды ұсынады. 1-тарауда толық салмақ, ал 6 - бөлімде 

біріктірілген құрылымдардың мысалдары келтірілген. Мотор қондырғысы 

электр энергиясын көп тұтынбайды, егер ол қыздыру катализаторлары бар 

қозғалтқыштарды, электр жылыту қозғалтқыштарын немесе электр реактивті 

қозғалтқыштарды пайдаланбаса. Электр қыздырғыш қозғалтқыштарға 

қарағанда электр реактивті қозғалтқыштар кең таралмайды. Қозғалтқыш 

қондырғылардың құбырлары мен бактары қатып қалудан, әдетте 

термостатталатын қорғаныс жылытқыштарымен қорғалуы тиіс. Бұл 

жылытқыштар тұтынатын қуат терморегуляцияның ішкі жүйесін тұтынуға 

кіреді. Электр клапандары жұмыс істейтін дененің қозғалтқыштарға ағынын 

басқарады, бірақ біз оларды бағдарлау ішкі жүйесінде тұтынуды ескереміз. 
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Кесте 4.1 - Қозғалтқыш қондырғысының салмақтық және энергетикалық 

жиынтығы 

Құрамдас бөлігі 

 

Салмақ, кг Қуат, Вт 

Жұмыс денесі 

 

1-5 кесте  

Бак 

 

Жұмыс істейтін дене 

салмағының 10% 

 

 

Қозғалтқыштар 

 

Гидразинді блоктар 

үшін 0,35-0,4 кг 

тарту күші 0,44-тен 

4,4 Н дейін 

 

Тартылыс 

жасау кезінде 

қозғалтқышқа 5 Вт 

 

Құбырлар, 

клапандар және 

бекіткіштер 

Спутниктің нақты 

құрлысына байланысты 

 

 

4.2 Бағдарды бақылау және басқарудың ішкі жүйесі 

Бағдарлауды басқару жөніндегі талаптар пайдалы жүктеме 

аппаратурасын және ғарыш аппаратының платформасын бағыттау жөніндегі 

талаптарға негізделеді. Ғарыш аппаратының бағдарын басқару жөніндегі 

ықтимал жобалық талаптардың тізбесі 1-13-кестеде келтірілген. Егер біз 

барлық (немесе кейбір) жүктеме жабдықтарының бұрыштық күйін 

басқаруымыз керек болса, біз ғарыш аппаратын белгілі бір бағытта тұтастай 

бағыттайтынымызды немесе жүктеме жабдықтарының бүкіл кешенінің 

немесе көрсетілген кешеннің бір бөлігінің салыстырмалы бұрыштық күйін 

басқаратынымызды шешуіміз керек. Шекті жағдайда, сканерлеуге арналған 

пайдалы жүктеме аппаратурасы ғарыш аппаратының корпусына қатаң 

бекітілген кезде, біз бүкіл ғарыш аппаратының кеңістіктік бұрылыстары 

арқылы сканерлеуді қамтамасыз етуге тиіспіз. Осыған ұқсас жобалық 

шешімдер ғарыш аппаратын тұтастай бағдарлау жүзеге асырылатын 

бағыттармен салыстырғанда басқа базалық бағыттарға (мысалы, күн 

бағытындағы) қатысты бағдарлауды талап ететін ғарыш аппараты 

конструкциясының элементтері үшін қажет. 

 

Кесте 4.2 - Ғарыш аппаратының бағдарын басқаруға қойылатын 

талаптардың типтік көздері 

Бағдарлауды бақылауға 

қойылатын талаптар 

 

Талаптарды қалыптастыру 

үшін қажетті бастапқы деректер 
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Пайдалы жүктеме 

аппаратурасы тарапынан қойылатын 

талаптар: 

 

Бағдарлау процесінің 

субъектісі 

 

Бағдарлаудың негізгі бағыты 

бағдарлау диапазоны 

 

Бағдарлау дәлдігі 

 

 

Бағдарлауды білу 

Бағдарлау процесінің 

тұрақтылығы 

 

 

Қайта бағыттау жылдамдығы 

 

Конустар ерекшеліктер  

 

Басқа талаптар  

 

 

Күнге бағдарлау 

 

 

 

Борттық қозғалтқыш 

қондырғысының жұмыс процесінде 

ғарыш аппаратының радиобайланыс 

кіші жүйесінің борттық 

антенналарын бағыттау 

Жалпы жүктеме аппаратурасы 

немесе пайдалы жүктеме 

аппаратурасының кейбір жиынтығы, 

мысалы, жылу режимін қамтамасыз 

ететін ішкі жүйенің антеннасы 

немесе радиаторы пайдалы жүктеме 

аппаратурасын бағыттау қажет 

объектіге қатысты анықталады 

Пайдалы жүктеме 

аппаратурасын бағдарлау қажет 

барлық ықтимал бағыттардың тізбесі 

Басқару объектісінің 

бұрыштық күйін басқарудың 

абсолютті талаптары 

Уақыттың нақты масштабында 

немесе постериорно бағдарлау 

бағытын білу 

Басқару объектісінің берілген 

бұрыштық күйін өзгертудің рұқсат 

етілген ең жоғары жылдамдығы 

Басқару объектісін берілген бір 

бұрыштық қалыптан екіншісіне 

ауыстырудың берілген уақыты 

Мысалы, келесідей тұжырымдалған: 

"10 бұрыштан басқа 

күннің бағытына қатысты 

градус» 

 

Электр энергиясын өндіру 

немесе жылу режимін қамтамасыз 

ету үшін қажет болуы мүмкін 

Ғарыш аппараттарының 

орбитасын басқару қажет болуы 

мүмкін 

Жер үсті станциясы бағытында 

немесе Спутник-ретранслятор 

бағытында бағыттау 

 

Берілген бағытта бағыттау мәселесін шешу объектінің болжанатын осіне 

перпендикуляр екі оське қатысты объектінің бұрыштық күйін бақылауды 

қажет етеді. Егер, мысалы, жүктеме жабдықтары немесе антенна жерге 

бағытталған болса, біз оның бағытын екі көлденең оське қатысты басқаруды 

қамтамасыз етуіміз керек. Егер пайдалы жүктеме аппаратурасы ғарыш 

аппаратының корпусына қатаң бекітілген болса, онда бұл екі ось ғарыш 
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аппаратының корпусымен байланысты координаттар жүйесінің үш осінің 

екеуі болып табылады. Осылайша біз ғарыш аппаратының бағдарлау 

бағытына сәйкес келетін үшінші оське қатысты ғарыш аппаратының 

айналмалы қозғалысын қолдана аламыз, мысалы, ғарыш аппаратының 

корпусымен байланысты координаттар жүйесінің үшінші осін оның ұшу 

бағытына бағдарлай отырып. 10-14-кестеде тұтастай ғарыш аппараты үшін 

және оның жекелеген элементтері үшін бағыттаудың әртүрлі түрлері 

ұсынылған. 

 

Кесте 4.3 - Бағдарлауды басқару жөніндегі кейбір талаптарды іске 

асырудың жобалық тұжырымдамалары 

Бағдарлауға 

қойылатын талаптар 

Бағдарлауды басқару ішкі жүйесінің жобалық 

көрінісі 

 

 

 

 

 

Надир-ға 

пайдалы жүктеме 

аппаратурасын 

бағдарлау 

 

 

 

Инерциялық 

кеңістікте 

қозғалмайтын бағытқа 

қатысты пайдалы 

жүктеме 

аппаратурасын 

бағдарлау 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ғарыш аппаратының корпусына пайдалы 

жүктеме аппаратурасын қатаң бекіту кезінде кіші 

жүйе пайдалы жүктеме аппаратурасын жерге 

бағытта бағдарлаудың берілген дәлдігін 

қамтамасыз ететін дәлдікпен екі оське қатысты 

ғарыш аппаратының бағдарын басқаруды 

қамтамасыз етуі тиіс. Үшінші оське қатысты 

басқару ғарыш аппаратының корпусымен 

байланысты координаттар жүйесінің көлденең 

осьтерінің бірін ұшу бағытымен (дәлірек айтқанда, 

ғарыш аппаратының орбиталық жазықтығымен) 

біріктіру үшін қолданылады. 

Сонымен қатар, ғарыштық аппаратты айналу 

арқылы тұрақтандыру тұжырымдамасын қолдануға 

болады, оның айналу осі көлденең жазықтықта 

болуы керек (дәлірек айтқанда, ғарыш 

аппараттарының орбиталық жазықтығына 

қалыпты), ал жүктеме жабдықтары кері айналумен 

тұрақтандырылған платформада орналасуы керек. 

 

Ғарыш аппаратының корпусына пайдалы 

жүктеме аппаратурасын қатаң бекіту кезінде кіші 

жүйе инерциялық кеңістіктегі берілген бағытқа 

қатысты пайдалы жүктеме аппаратурасын 

бағдарлаудың берілген дәлдігін қамтамасыз ететін 

дәлдікпен екі оське қатысты ғарыш аппаратының 

бағдарын басқаруды қамтамасыз етуі тиіс. Үшінші 

оське қатысты басқару нормалды ғарыштық 

аппарат корпусының беттерінің біріне күн 

бағытымен біріктіру үшін қолданылады. 
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Күн 

батареясының панелін 

күн бағытына 

бағыттау. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Радиобайланыс 

ішкі жүйесінің 

антеннасын бағдарлау 

Күн батареясының жалпақ панелі панель 

жазықтығында орналасқан екі ортогональды 

осьтерге қатысты бағдарлауды қажет етеді. Бұл 

мәселені ғарыш аппаратын осы осьтердің біріне 

бағыттау және панельді басқа оське қатысты бұру 

арқылы шешуге болады (жеке жетекті қолдана 

отырып). Күн батареясының цилиндрлік панелін 

бағдарлау (айналу арқылы тұрақтандырылған 

ғарыш аппараттарының құрамында қолданылады) 

цилиндрдің осін (ғарыш аппараттарының айналу 

осіне сәйкес келеді) күн бағытына перпендикуляр 

бағытта ұстауды қамтиды. 

 

Ғарыш аппаратының борттық антеннасын 

жер үсті станциясы бағытында немесе 

ретранслятор-спутник бағытында автономды 

бағыттау үшін екі осьті жетекті пайдалану қажет 

 

Ғарыш аппараттарының бағытын басқару мәселесін шешу үшін 

айналуды тұрақтандыру әдістерін қолдануға болады (ағылш. spin stabilization) 

немесе үш осьті басқару (ағылш. three-axis control) екі жағдайда да тиісті 

командалық аспаптар мен атқарушы органдарды басқару ішкі жүйесін 

пайдалана отырып жүзеге асырылады. Айналуды тұрақтандыру әдістері, өз 

кезегінде, айналуды пассивті тұрақтандыру әдісін қамтиды (ағылш. passive 

spin), басқарылатын прецессиямен айналу арқылы тұрақтандыру әдісі (ағылш. 

spin with precession control), және қос айналу арқылы тұрақтандыру әдісі 

(ағылш. dual spin), яғни айналмалы тұрақтандырылған платформаны қолдана 

отырып, айналу арқылы тұрақтандыру әдісі. Ғарыш аппараттарының бағдарын 

үш осьті басқару әдістері басқарудың ішкі жүйесінің бөлігі ретінде 

қолданылатын командалық құрылғылардың түріне және басқару моменттерін 

құру әдістеріне байланысты жіктеледі. Командалық аспаптар ретінде күннің, 

жұлдыздардың және жердің инфрақызыл горизонтының электронды-

оптикалық датчиктерін, гироскопиялық өлшегіштерді, магнитометрлер мен 

бағытталған антенналары бар радиотехникалық құрылғыларды қолдануға 

болады. Ретінде басқару моменттерін құру үшін гравитациялық 

тұрақтандырғыштар, магниттік атқарушы органдар, аз тартымды реактивті 

қозғалтқыштар және инерциялық электромеханикалық атқарушы органдар 

пайдаланылуы мүмкін. Өз кезегінде, инерциялық электромеханикалық 

атқарушы органдар ретінде ғарыш аппараттарының бағдарын басқарудың ішкі 

жүйелері динамикалық ұшқыштарды (ағылш. reaction wheels) жетекті электр 

қозғалтқышының ауыспалы айналу жылдамдығымен; кинетикалық 

маховиктер (ағылш. momentum wheels), олардың номиналды айналу 

жылдамдығы нөлден өзгеше және ғарыш аппаратына тұрақты нөлдік емес 

кинетикалық моментті қамтамасыз етеді; және күштік гироскопиялық 
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тұрақтандырғыштар (ағылш. тұрақты жылдамдықпен айналатын және бір 

немесе екі басқарылатын еркіндік дәрежесі бар гимбалға орналастырылған 

ротор болып табылатын control moment gyros). 10-15-кестеде орбиталық 

маневр және пассивті ұшу учаскелерінде ғарыш аппаратының бағдарын 

басқарудың әртүрлі әдістері қорытылады. 

 

Кесте 4.4 - Ғарыш аппаратының бағдарын басқару әдістері 

Ғарыш аппаратының бағдарын 

басқару режимі 

Осы режимде іске асырылатын 

ғарыш аппаратының бағдарын 

басқару әдісі 

Ғарыш аппаратының орбиталық 

маневр жасау учаскелерінде басқару: 

Ғарыш аппаратының айналу осі 

бағытында түзету импульстарын 

беру кезінде айналу арқылы 

тұрақтандыру 

 

 

 

 

 

Радиалды бағытта түзету 

импульстарын беру кезінде айналу 

арқылы тұрақтандыру 

 

 

 

 

 

 

 

Ғарыш аппаратының бағдарын үш 

осьті басқару 

 

 

 

 

Ғарыш аппаратының пассивті ұшу 

учаскелерінде басқару: 

Ғарыш аппаратының прецессиясын 

басқарумен айналу арқылы 

тұрақтандыру 

 

 

 

Инерциялық кеңістікте 

қозғалмайтын айналу осімен айналу 

арқылы пассивті тұрақтандыру. 

Түзетуші импульстар ғарыш 

аппаратының айналу осіне параллель 

бағытта беріледі инерциялық 

кеңістікте қозғалмайтын айналу 

осімен айналу арқылы пассивті 

тұрақтандыру. 

Түзетуші импульстар ғарыш 

аппаратының айналу осіне 

перпендикуляр бағытта қысқа уақыт 

аралығында беріледі 

Командалық аспаптардың көмегімен 

ғарыш аппаратының ағымдағы 

бағдары анықталады. 

Есептегіштердің шығыс сигналдары 

басқару ішкі жүйесінің атқарушы 

органдарына басқару сигналдарын 

қалыптастыру үшін қолданылады. 

Басқару моменттерін құру үшін 

импульстік режимде жұмыс істейтін 

аз реактивті қозғалтқыштар немесе 

марш реактивті қозғалтқышының 

тарту векторының позициясының 

бақыланатын өзгерісі қолданылады 

 

 

Ғарыш аппаратының айналу осінің 

жағдайын басқару прецессияны 

тудыратын басқару моментін кіші 

тартым осьтік емес реактивті 

қозғалтқыштың көмегімен қолдану 

арқылы қамтамасыз етіледі 
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Қос айналу арқылы тұрақтандыру 

Ғарыш аппаратының бағдарын үш 

осьті басқару 

Айналысқа қарсы тұрақтандырылған 

платформаны қолдана отырып, 

айналу арқылы тұрақтандыру 

Командалық аспаптарды пайдалана 

отырып басқару және атқарушы 

органдар 

 

Айналуды тұрақтандыру әдістері апогеялық зымыран қозғалтқышының 

жұмыс учаскелерінде ғарыш аппараттарының бағытын басқару және шағын 

ғарыш аппараттарының ұшуын басқару үшін кеңінен қолданылады. Қос 

айналу арқылы тұрақтандырылған ғарыш аппараттары, яғни төңкеріспен 

тұрақтандырылған платформаны қолдана отырып, айналу арқылы 

тұрақтандырылған ғарыш аппараттары көбінесе ғарыштық байланыс 

жүйелерінде қолданылады. Бұл жағдайда тұрақтандырылған платформада 

пайдалы жүктеме орналастырылады-релелік кешеннің жабдықтары мен 

антенналары, бұл Антенналарды басқаруды қамтамасыз етуге мүмкіндік 

береді. Егер ғарыш аппараттарының айналу осінің бағыты күн бағытына 

перпендикулярдан тым өзгеше болмаса, біз ғарыш аппараттарының 

цилиндрлік корпусының сыртқы бетіне бортта электр энергиясын өндіруді 

қамтамасыз ететін күн батареясының фотоэлектрлік түрлендіргіштерін 

орналастыра аламыз. 

Үш осьті бағдарлауды басқару әдістері пассивті басқару әдістерінен 

(ағылш. passive control), соның ішінде гравитациялық-градиентті немесе 

магнитті, толық Белсенді басқару әдістеріне дейін (ағылш. full active control) 

басқару моменттерін құру үшін аз тартымды реактивті қозғалтқыштарды 

немесе инерциялық электромеханикалық атқарушы органдарды пайдалана 

отырып жүзеге асырылады. Пассивті әдістерді қолдану бағдарлаудың дәлдігі 

бойынша төмен талаптары бар қарапайым ғарыш аппараттарын жасауға 

мүмкіндік беретін бағдарлаудың өрескел басқарылуын қамтамасыз ете алады. 

Үш осьті бағдарлауды белсенді басқару әдістерін пайдалану бізге ғарыш 

аппаратының бұрыштық қалпын неғұрлым дәл басқаруды қамтамасыз етуге, 

күн батареяларын пайдалану тиімділігін арттыруға (жазық бағдарланатын 

панельдерді қолдану есебінен) және пайдалы жүктеменің әртүрлі 

аппаратуралары немесе ғарыш аппараты конструкциясының қосылған 

элементтері үшін бағдарлаудың әртүрлі бағыттарын іске асыруға мүмкіндік 

береді. Алайда, үш осьті бағдарлаудың белсенді ішкі жүйелері күрделірек 

және олардың жабдықтарының массасы, әдетте, айналу арқылы тұрақтандыру 

ішкі жүйелерінің жабдықтарының массасынан үлкен, сондықтан біз олардың 

біреуін пайдалану туралы шешім қабылдамас бұрын ғарыш аппараттарының 

бағытын басқаруды қамтамасыз етудің осы екі тәсілін де мұқият талдауымыз 

керек. 10-16-кестеде ғарыш аппаратының бағдарын басқарудың жобалық 

тұжырымдамасын таңдауға әртүрлі талаптардың әсері қарастырылады. 
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Кесте 4.5 - Басқарудың жобалық тұжырымдамасын таңдауға ғарыш 

аппаратының бағдарын басқару жөніндегі талаптардың әсері 

Бағдарлауды басқару бойынша 

талаптар 

Таңдалған жобалық басқару 

тұжырымдамасын таңдаймыз  

Орбиталық маневр жүргізу кезіндегі 

басқару (марштық зымыран 

қозғалтқышының жұмысы кезінде) 

 

төмен басқару дәлдігі (рұқсат етілген 

қателік 10 градустан жоғары) 

 

 

Басқарудың орташа дәлдігі (рұқсат 

етілген қателік 0.1 градустан 

жоғары) 

 

Бортта тұтынылатын қуаттың төмен 

деңгейі (1 кВт-тан кем) 

 

 

 

 

 

Жоғары бақылау дәлдігі (рұқсат 

етілген қателік 0.1 градустан төмен) 

Бортта тұтынылатын қуаттың 

жоғары деңгейі (1 кВт-тан астам) 

Бағдарлау қажеттілігі әртүрлі 

базалық бағыттарға жатады 

Қайта бағыттау маневрлерінің 

қажеттілігі 

Көп жағдайда айналу арқылы ғарыш 

аппаратын тұрақтандыру әдісін 

қолданған жөн 

 

Гравитациялық градиентті 

тұрақтандыру әдісін қолдана 

отырып, айналмалы тұрақтандыру 

немесе пассивті басқару 

Үш осьті бағытты басқару немесе қос 

айналу әдісімен тұрақтандыру 

Күн бағыты бойынша басқарылатын 

күн батареясының жалпақ панельдері 

немесе айналу тұрақтандырылған 

ғарыш аппараттарының корпусына 

бекітілген цилиндрлік күн батареясы 

Үш осьті бағдарлауды басқару 

Күн бағытына бағытталған жазық 

күн батареялары 

Үш осьті бағдарлауды басқару 

Тұрақтандырылған платформаның 

күйін басқару механизмімен Қос 

айналу әдісімен тұрақтандыру 

немесе инерциялық 

электромеханикалық атқарушы 

органдарды пайдалана отырып 

бағдарлауды үш осьті басқару 

 

Бағыттау және навигация міндеттері (ағылш. guidance and navigation) 

көптеген ғарыш аппараттары үшін радиотехникалық құралдарды пайдалану 

арқылы шешіледі. Бұл ретте ұшу траекториясын (немесе ғарыш аппаратының 

эфемеридін) өлшеу үшін бақылау станциялары қолданылады. Содан кейін жер 

үсті құралдарында ғарыш аппаратының жылдамдығының қажетті өзгерісі 

есептеледі және тиісті басқару командалары құрылады, олар радиобайланыс 

ішкі жүйесінің және ғарыш аппаратының ұшуды командалық-бағдарламалық 

басқару ішкі жүйесінің құралдарын пайдалана отырып, бортта жүзеге 

асырылады. Ғарыш аппаратының жылдамдығын түзету бағыты оның 

бағдарын басқару арқылы, ал жылдамдықтың өзгеру шамасы – түзетуші 

қозғалтқыш қондырғысын қосу ұзақтығымен іске асырылады. Ғарыш 

аппаратының орбитасын басқарудың функционалдық мүмкіндіктері екі 

фактормен – траекториялық өлшеулердің жерүсті құралдарының 
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мүмкіндіктерімен және ғарыш аппаратының бағдарын басқарудың борттық 

кіші жүйесінің мүмкіндіктерімен шектеледі. Орбитаны басқару мәселелерін 

шешу кезінде ғарыш аппараттарының бағытын сапалы басқаруды қамтамасыз 

етудегі негізгі проблема-қазіргі бұрыштық позицияны анықтаудағы үлкен 

қателік; оны шешу үшін біз әдетте гироскопиялық өлшеу құралдарын ғарыш 

аппараттарының бағытын басқарудың ішкі жүйесіне енгіземіз. Ғарыш 

аппаратының ұшу траекториясының параметрлерін өлшеудің тағы бір тәсілі-

Navstar ғаламдық спутниктік радионавигациялық жүйесінің сигналдарын 

қабылдау құралдарын пайдалану (ағылш. Global Positioning System, GPS). 

Тиісті борттық компьютермен бірге жүйенің радиосигналдарын қабылдағыш 

ғарыш аппаратын жұмыс орбитасына шығару учаскесінде ұшуды басқару 

үшін және орбиталық ұшу процесінде автономды навигациялық қамтамасыз 

ету міндеттерін шешу үшін, ең болмағанда төмен орбиталық ғарыш 

аппараттары үшін пайдаланылуы мүмкін. Ғарыш аппаратының ұшуын 

басқаруды автономды навигациялық қамтамасыз етудің басқа да әдістерін 

қолдануға болады. Ғарыштағы мақсатты ұстап алу кезінде немесе басқа ғарыш 

аппаратымен жақындастыру және түйістіру кезінде ғарыш аппаратын 

бағыттау міндеттерін шешу әдетте жердегі радиолокациялық өлшеу 

станцияларын, координаттардың тірек жүйесін модельдейтін гироскопиялық 

аспаптарды және көбінесе акселерометрлерді пайдалануды талап етеді. 

Ғарыш аппаратының бағдарын басқарудың қолжетімді дәлдігі тиісті 

өлшеу аспаптарының дәлдігіне байланысты. 10-17-кестеде ғарыш 

аппараттарының бағдарын басқарудың ішкі жүйесінің заманауи командалық 

құрылғыларының функционалдығы мен қол жетімді дәлдік деңгейі 

жинақталған. 

 

Кесте 4.6 - Ғарыш аппараттарының бағдарын басқарудың ішкі 

жүйелерінің функционалдық мүмкіндіктері мен қол жетімді. Дәлдік деңгейі 

болашақта микропроцессорлық жүйелері бар командалық құралдарды 

бағдарлауды анықтаудың жоғары дәлдігін қамтамасыз ету үшін пайдалануға 

болады 

Командалық құрылғы 

түрі 

Қол жеткізуге 

болатын дәлдік 

Командалық 

құрылғының 

функционалдығы 

және оны қолдану 

саласы 

Магнитометрлер 

 

 

 

 

 

 

 

 1°(ғарыш аппаратының 

ұшу биіктігі 5000 км) 

5° (ғарыш аппаратының 

ұшу биіктігі 200 км) 

 

 

 

 

Жерге жақын 

кеңістіктің берілген 

нүктесіндегі Жердің 

магнит өрісіне қатысты 

бағытты анықтау. 

Өлшеу дәлдігі Жердің 

магнит өрісінің 

параметрлерін білудің 



41 
 

 

 

 

 

 

 

Жердің инфрақызыл 

Горизонт датчиктері 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Күн сенсорлары 

Жұлдызды сенсорлар 

 

 

 

 

Гироскопиялық 

өлшегіштер 

 

 

 

 

 

Өткір бағытталған 

антенналары бар 

радиотехникалық 

өлшеу құрылғылары 

 

 

 

 

 

 

0.05° ( геостационарлық 

орбитада) 0.1° 

(төменгіжер маңындағы  

орбитда) 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.01°  

доғаның 2 секунд 

 

 

 

 

0.001°час (өзін-өзі күту 

жылдамдығы) 

 

 

 

 

 

 

 

0.01°ден0,5°  

 

 

дәлсіздігімен және 

уақыт өте келе 

көрсетілген 

параметрлердің 

өзгеруімен шектеледі. 

Ғарыш аппаратының 

ұшу биіктігі 6000 км 

дейін болғанда ғана 

қолдануға болады 

Қол жетімді дәлдік 

жердің толқын 

ұзындығының 

инфрақызыл 

диапазонындағы 

сәулеленуі туралы 

біліміміздің 

белгісіздігімен 

шектеледі. 

Жоғары дәлдіктегі 

сенсорлар, әдетте, 

сканерлейтін 

инфрақызыл 

детекторларды 

пайдаланады 

 

Көру өрісінің әдеттегі 

мөлшері–  30  

Көру өрісінің типтік 

өлшемі–  6  

 

 

Әдетте, құрылғыларды 

қолдану абсолютті 

бағдарлау датчиктерін 

өлшеу кезінде 

жинақталған 

қателіктердің мерзімді 

өтелуін қамтамасыз 

етеді 

 

 

Әдетте қол жеткізуге 

болатын өлшеу дәлдігі 

өткір бағытталған 

антеннаның бағыттау 
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диаграммасының енінен 

1% деңгейінде болады 

 

Әр типтегі командалық құрылғы әдетте нарықта бір осьте және екі осьте 

қол жетімді. Сонымен қатар, магнитометрлер, күн және жердің инфрақызыл 

горизонты сенсорлары оның көру өрісіне сәйкес сенсордың көру аймағын 

сканерлеу үшін айналу тұрақтандырылған ғарыш аппараттарының айналмалы 

қозғалысын қолдануды қамтитын нұсқада қол жетімді. Кейбір 

магнитометрлер мен күн сенсорлары сканерлеуді қажет етпейді, алайда 

жердің жоғары дәлдіктегі инфрақызыл Горизонт сенсорлары, әдетте, 

сканерлейтін инфрақызыл детекторларды пайдаланады. Магнитометрлер 

ғарыш аппараттарының 6000 км-ден төмен ұшу биіктігіне ғана қолданылады, 

өйткені Жердің магнит өрісінің күші ұшу биіктігінің өсуімен тез төмендейді. 

Жердің магнит өрісінің параметрлерін білудің дәл еместігі және уақыт өте келе 

көрсетілген параметрлердің өзгеруі магнитометрді ғарыш аппараттарының 

бағдарын басқарудың ішкі жүйесінің дәл командалық құралы ретінде 

пайдалану мүмкіндігін шектейді. Сол сияқты, толқын ұзындығының 

инфрақызыл диапазонындағы жердің сәулеленуі туралы біліміміздің 

белгісіздігі жердің инфрақызыл Горизонт сенсорларының қол жетімді дәлдігін 

шектейді. Алайда, жұлдыз сенсорлары ғарыш аппараттарының бағытын өте 

жоғары дәлдікпен анықтауға мүмкіндік береді. Көптеген жұлдыз сенсорлары 

ғарыш аппараттарының бағдарын басқару тізбегінде олардың өлшемдерін 

тікелей пайдалану үшін өте баяу (шығу ақпаратын жаңарту кезеңі әдетте 

секундтармен өлшенеді), сондықтан біз оларды әдетте гироскопиялық 

өлшеуіштермен бірге қолданамыз, нәтижесінде жоғары жылдамдыққа және 

бағдарлау параметрлерін анықтаудың жоғары дәлдігіне қол жеткізуге 

мүмкіндік береді. Гироскопиялық өлшегіштердің дәлдігі гироскоптардың 

күтімімен шектеледі, сондықтан гироскопиялық өлшегіштердің көпшілігі 

жұлдыз датчиктері немесе өткір бағытталған антенналары бар 

радиотехникалық өлшеу құрылғылары сияқты абсолютті бағдарлау 

датчиктерімен бірге қолданылады. 

Бағдарлау туралы біліміміздің дәлдігін бақылау және бағдарлау ішкі 

жүйесінің командалық құрылғыларының өлшеулерін кейінгі өңдеуді қолдану 

арқылы жақсартуға болады. Мысалы, біз Жердің магнит өрісінің 

параметрлерін үздіксіз өлшей аламыз және сол арқылы уақыт өте келе Жердің 

магнит өрісінің өзгеруіне байланысты магниттік өлшеу қателіктерін ішінара 

өтей аламыз. Толқын ұзындығының инфрақызыл диапазонындағы жер 

радиациясының өзгеруі негізінен күнделікті кезеңділікке ие, сондықтан 

жердің инфрақызыл горизонты сенсорының қателіктері сүзу алгоритмдерін 

қолдану арқылы ішінара өтелуі мүмкін. 

Ғарыш аппараттарының бағдарларын басқарудың ішкі жүйесі сонымен 

қатар ішкі жүйенің командалық құрылғыларының дәлдігімен бірге ғарыш 

аппараттарының бағдарларын басқару процесінің жалпы қол жетімді дәлдігіне 

әсер ететін аппараттың арнайы бұрыштық қозғалыстарын жүзеге асыра алады. 
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Басқару моменттерін құру үшін тек аз реактивті қозғалтқыштарды қолданатын 

ғарыш аппараттарының бағдарын басқарудың ішкі жүйесі әрқашан 

сезімталдық аймағына ие (ағылш. dead zone), оның болуы реактивті 

микроқозғалтқыштардың үздіксіз жұмысын болдырмайды. Бұл жағдайда 

ғарыш аппараттарының бағдарын басқарудың ішкі жүйесінің жалпы дәлдігі 

сезімтал емес аймақ енінің жартысы мен ішкі жүйенің командалық 

құрылғыларының қателіктерімен шектеледі. Басқару моменттерін құру үшін 

инерциялық электромеханикалық атқарушы органдарды қолданатын ғарыш 

аппараттарының бағдарын басқарудың ішкі жүйесі (олар реттелетін айналу 

жылдамдығы бар динамикалық ұшқыштарды немесе роторы тұрақты 

жылдамдықпен айналатын және гимбальға орналастырылған күш 

гироскопиялық тұрақтандырғыштарды пайдаланады) сезімталдық аймағына 

ие болмауы мүмкін, сондықтан оның дәлдігі әдетте ішкі жүйенің командалық 

құрылғыларының дәлдігімен ғана анықталады. 

Ғарыш аппаратының бағдарын үш осьті басқаруды қамтамасыз ету үшін 

басқару моменттері ретінде гравитациялық-градиенттік момент, ғарыш 

аппаратының Жердің магнит өрісімен өзара әрекеттесу моменті, реактивті 

микроқозғалтқыштардың тарту күшінің моменті және ғарыш аппаратының 

бағдарын басқару кіші жүйесінің инерциялық электромеханикалық атқарушы 

органдарының динамикалық моменті пайдаланылуы мүмкін. Дизайн бойынша 

ең қарапайым ғарыш аппараттары, олардың бағытын басқару үшін 

гравитациялық-градиенттік моменттер немесе ғарыш аппараттарының Жердің 

магнит өрісімен әрекеттесуінен алынған моменттер қолданылады, бірақ бұл 

басқару моменттерінің мәні үлкен болмауы керек. Көптеген ғарыш 

аппараттарында біз кішігірім реактивті қозғалтқыштарды қолданамыз, өйткені 

олар үлкен басқару моменттерін жасауға мүмкіндік береді және оларды ғарыш 

аппараттарының бағытын басқару үшін де, оның орбитасын басқару үшін де 

пайдалануға болады. Егер ғарыш аппараты қайта бағдарлау маневрлерін 

орындауы тиіс болса, немесе егер ол үшін циклдік өзгеретін (мысалы, 

орбиталық немесе қос орбиталық жиілікпен, бұл мәселе төменде, 11-тарауда 

егжей-тегжейлі қаралады) сыртқы бұзушы сәттер басым болса, біз 

инерциялық электромеханикалық атқарушы органдарды пайдалануымыз 

қажет. Басқарушы қозғалтқыш-ұшқыш ротордың айналу жылдамдығын 

циклді түрде арттырып, азайта алады, бұл қайта бағыттау маневрін жүзеге 

асыру үшін басқару моментін құруға немесе сыртқы бұзушы моменттерді 

теңестіруге мүмкіндік береді. Басқару моменттерін құру үшін инерциялық 

электромеханикалық атқарушы органдарды қолданатын ғарыш 

аппараттарының бағдарлауды басқарудың ішкі жүйесі ғарыш аппараттарының 

бағдарлауды басқарудың ішкі жүйесіне қарағанда аз жұмыс күшін қажет етеді, 

ол басқару моменттерін құру үшін тек төмен реактивті қозғалтқыштарды 

пайдаланады, өйткені мезгіл-мезгіл өзгеріп тұратын бұзылулар реактивті 

қозғалтқыштардың қосылуын талап етпейді. Екінші жағынан, басқару 

моменттерін құру үшін инерциялық электромеханикалық атқарушы 

органдарды қолданатын ғарыш аппараттарының бағдарын басқарудың ішкі 

жүйесі, әдетте, мұндай атқарушы органдарсыз басқарудың ішкі жүйесіне 
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қарағанда ауыр және күрделі. Реттелетін айналу жылдамдығы бар 

динамикалық шыбындар әдетте шектеулі басқару моменттерін жасайды 

(әдетте 1 Нм-ден аспайды). Үлкен басқару моменттерін жасау үшін біз 

ротордың тұрақты айналу жылдамдығы бар және рамалық осьтері ротордың 

меншікті айналу осіне ортогональды болатын гимбалға орналастырылған 

күшті гироскопиялық тұрақтандырғыштарды қолданамыз. Күшті 

гироскопиялық тұрақтандырғыштар бірнеше мың Нм-ге дейін Басқару 

моменттерін жасауға мүмкіндік береді. Егер біз ғарыш аппараттарының 

бағытын басқаруда үш дәрежеден артық еркіндікті қамтамасыз етуіміз керек 

болса немесе Басқару дәлдігін жақсартуымыз керек болса, біз күн панельдері 

немесе бағытталған антенналар сияқты ғарыш аппараттарының бекітілген 

құрылымдық элементтерінің бұрыштық күйін тәуелсіз басқаруды қолдана 

аламыз. 

Қажетті басқару моменттерінің шамасын бағалау ғарыш аппаратының 

бағдарын басқарудың ішкі жүйесінің маңызды жобалық параметрлерінің бірі 

ол құратын басқару моментінің мөлшері бойынша қор болып табылады. 

Әдетте басқару қоры деп аталатын бұл қор (ағылш. control authority) 

ызаландыратын сәттерді қарсы алу үшін жеткілікті үлкен болуы және ғарыш 

аппаратының бағдарын басқаруды, оның ішінде қайта бағдарлау маневрлерін 

жүргізу кезінде және ғарыш аппаратын тасымалдағыш зымыраннан бөлу, 

аппарат конструкциясының жылжымалы элементтерін ашу және авариялық 

жағдайлардан кейін бағдарлауды қалпына келтіру сияқты өтпелі процестер 

туындаған кезде қамтамасыз етуі тиіс. Соңғысы, әдетте, басқару 

моменттерінің қажетті мөлшерін анықтайды. Ғарыш аппаратын 

тасымалдаушы зымыраннан бөлу кезіндегі ауысу процесі әдетте бұрыштық 

жылдамдықтың көлемімен сипатталады (ағылш. tip-off rate), бөлу кезінде 

ғарыш аппаратына хабарланатын, ол, әдетте,0.1°/с  бастап 1°/с  . дейінгі 

диапазонда болады. 10-2а суретте көрсетілгендей, оның номиналды күйден 

ауытқуы берілген шекті мәннен аспағанға дейін ғарыш аппаратының 

бұрыштық қалпын 𝛿𝑡 тұрақтандыру. ғарыш аппаратын басып алу үшін талап 

етілетін басқару моментінің шамасы, T, радиан/с, 𝛿𝑡 tтербелісі, ғарыш 

аппаратының инерция моменті, 𝐼𝑠, және ғарыш аппаратының номиналды 

күйінен ең жоғары бұрыштық ауытқу шамасымен байланысты.,  𝑂𝑚𝑎𝑥 

радианмен, келесі арақатынаста: 

 

                                          Т = 0.5𝛿𝑡
2(

𝐼𝑠

𝑂𝑚𝑎𝑥
)                                         (4.1) 

 

1-2b суретте көрсетілгендей, төмен тартымды реактивті қозғалтқыштар 

жүйесі, динамикалық маховик, күштік гироскопиялық Тұрақтандырғыш 

немесе бағыттау жүйесінің жетегі арқылы құрылған басқару моментінің 

шамасын қайта бағдарлау маневрін жүргізу кезінде ғарыш аппаратының талап 

етілетін бұрыштық үдеуінің шамасына сүйене отырып анықтауға болады. бұл 

жағдайда басқару моменті ғарыш аппаратының Инерция моментінің 

көбейтіндісіне тең, I, оның a бұрыштық үдеуінің шамасы тең. Кейде ғарыштық 
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аппаратты қайта бағыттау маневрі құрылғының қажетті бұрылу бұрышының 

шамасымен және маневрді іске асыру уақытымен анықталады, 𝑡𝑑𝑢𝑟 Бұл 

жағдайда басқару моментінің мәні келесі арақатынаспен анықталады: 

 

                                                𝑇 = 4 0𝐼 𝑡𝑑𝑢𝑟
−2                                               (4.2) 

 

10-2b суретінен көріп отырғанымыздай, ғарыш аппаратын қайта 

бағдарлау маневрі бағдарламасы бұл жағдайда маневрді іске асыру 

уақытының жартысы ішінде барынша үдеткіш момент қосымшасын және 

маневрді іске асыру уақытының екінші жартысы ішінде барынша тежеуіш 

момент қосымшасын көздейді. 

 

 
                                a                                                  b 

Сурет 4.1 - Ғарыш аппаратын тасымалдағыш зымыраннан түсіру және қайта 

бағдарлау маневрін іске асыру міндеттерін шешу үшін басқару сәтінің 

шамасын бағалау 

 

Екі суретте де абсцисса осі бойынша уақыт кейінге қалдырылады, ал 

ординат осі бойынша – ғарыш аппараттарының бастапқы бағдардан бұрыштық 

ауытқуы. Сол жақ график ғарыш аппаратын зымыран-тасығыштан түсіру 

міндетіне сәйкес келеді (қолы төменгі жебеге – бастапқы бұрыштық 

жылдамдық), оң жақ график – 𝑡𝑑𝑢𝑟  уақыты ішінде қайта бағдарлау маневрін 

іске асыру міндетіне сәйкес келеді (тікбұрышты импульстің амплитудасы 

басқару сәтінің шамасына сәйкес келеді). 

Орбиталық маневрлерді жүргізу кезінде ғарыш аппаратын тұрақтандыру 

үшін қажетті басқару моментінің шамасы қажетті қор коэффициентімен 

ғарыш аппаратының тарту күшінің әрекет ету сызығынан ғарыш аппараты 

массасының орталығына дейінгі қашықтыққа марш зымыран 

қозғалтқышының тарту күшінің көбейтіндісімен айқындалады. 

Ғарыш аппаратының бағдарын үш осьті басқару үшін талап етілетін 

кинетикалық моменттің шамасын бағалау ғарыш аппаратының бағдарын 

басқарудың ішкі жүйесінің басқа маңызды жобалық параметрі ішкі жүйенің 

атқарушы органдары құратын кинетикалық моменттің мөлшері бойынша қор 

болып табылады. Кинетикалық момент немесе күш импульсінің моменті 

(ағылш. angular impulse) - ішкі жүйенің атқарушы органдары уақыт бойынша 

құратын басқару моментінің интегралы. Егер басқару моментін төмен 
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реактивті қозғалтқыштар жүйесі жасаса, онда кинетикалық момент 

қозғалтқыштардың жұмыс денесінің массасын тұтынумен байланысты 

болады. Егер басқару моменті динамикалық ұшқыштардың немесе күштік 

гироскопиялық тұрақтандырғыштардың көмегімен жасалса, онда 

кинетикалық момент ұшатын ротордың немесе гироскоптың Инерция 

моментімен және жылдамдықпен байланысты болады ротордың айналуы. 

Ғарыштық аппаратты бағдарлаудың үш осьті ішкі жүйесі үшін біз 

бағдарлаудың маневрлерін іске асыру, сыртқы бұзушы моменттердің іс-

қимылын парирлеу және номиналды бағдарлау режимінде шекті циклды іске 

асыру қажеттілігіне сүйене отырып, кинетикалық моментті есептейміз. Қайта 

бағдарлау маневрін іске асыру үшін талап етілетін кинетикалық моменттің 

шамасы ғарыш аппаратының Инерция сәтімен және қайта бағдарлаудың 

бұрыштық жылдамдығымен айқындалады. Қайта бағыттау маневрін бастау 

үшін қажет кинетикалық моменттің мәні, Lstart, келесі қатынаспен 

анықталады: 

 

𝐿𝑠𝑡𝑎𝑟𝑡 = 𝐼𝑠𝛿𝑚𝑎𝑛 

 

мұндағы 𝐼𝑠 -ғарыш аппараттарының инерция моменті, 𝛿𝑚𝑎𝑛-радиан/с-қа 

қайта бағыттау маневрінің бұрыштық жылдамдығы. 

Сыртқы бұзылуларды парықтауға қажетті кинетикалық моменттің 

шамасын есептеу үшін 10-18 кестеде көрсетілгендей, ұшу кезінде ғарыш 

аппараттарына әсер ететін бұзушы моменттердің шамасын анықтау қажет. 

Кестеде көрсетілген барлық бұзушы моменттер (және тұтастай алғанда, 

барлық моменттер анықтама бойынша) векторлық шамалар болып табылады. 

Оларды кез-келген ыңғайлы координаттар жүйесінде анықтауға болады, 

дегенмен әдетте ғарыштық аппараттың корпусымен байланысты 

координаттар жүйесі қолданылады. Берілген конфигурация (құрылымдық-

орналасу схемасы), орбитаның биіктігі және бағдарлау параметрлері үшін ұшу 

кезінде ғарыш аппаратына әсер ететін сыртқы наразылық моменттерінің 

шамаларын есептеуге болады, содан кейін оларды ғарыш аппаратының 

орбиталық ұшу ұзақтығы бойынша біріктіруге болады. Нәтижесінде біз 

орбиталық пайдалану кезеңінде ғарыш аппараты жинақтаған кинетикалық 

моменттің шамасын аламыз. Егер кинетикалық моменттің жинақталу процесі 

басқарылмаса, ол ғарыш аппараттарының бағытын бұзуға әкеледі. Ғарыш 

аппаратының бағдарын басқарудың кіші жүйесі тиісті басқару сәттерін құра 

отырып, сыртқы бұзушы сәттерге қарсы тұруы тиіс. Бұл ретте атқарушы 

органдар құратын кинетикалық моменттің шамасы бойынша қор ішкі жүйелер 

сыртқы бұзылулардың әсерінен кинетикалық моменттің өсуінен кем болмауы 

керек. 

Бұл жерде ғарыш аппаратының бағдарын басқарудың кез-келген жеке 

арнасы үшін бұзушы сәттің мерзімді құрамдас бөліктері болуы мүмкін екенін 

атап өткен жөн (ағылш. cyclic terms), олардың интегралы ғарыш аппаратының 

орбиталық кезеңдерінің жалпы санында нөлге тең болады және ғасырлық 
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компоненттер (ағылш. secular terms), оның өзгеруі мерзімді емес. Сондай-ақ, 

қайта бағыттау маневрін жүзеге асыру кезінде кинетикалық моменттің өзгеруі 

толығымен мерзімді болатындығын атап өткен жөн. Динамикалық шыбындар 

мен күштік гироскопиялық тұрақтандырғыштар сыртқы айналу моменттерінің 

периодтық компоненттерін өз айналу жылдамдығының векторының өзгеруіне 

байланысты үйлестіре алады (бірінші жағдайда жылдамдық модулі өзгереді, 

екінші жағдайда оның бағыты ғарыш аппаратымен байланысты координаттар 

жүйесіне қатысты). Алайда, егер біз инерциялық атқарушы органдардың 

(динамикалық маховиктер немесе күштік гироскопиялық 

тұрақтандырғыштар) орнына аз тартымды реактивті қозғалтқыштарды 

пайдаланатын ғарыш аппаратының бағдарын басқарудың кіші жүйесін 

жобалаған болсақ, біз қозғалтқыштардың отынын олардың кезеңдік 

құрауыштарын қоса алғанда, барлық ашуландыратын сәттерді парықтауға 

жұмсауымыз керек және талап етілетін кинетикалық момент ғарыш 

аппаратының корпусымен байланысты координаттар жүйесінің әрбір осіне 

қатысты есептелген, қозғыш моменттің абсолютті мәнінен уақыт бойынша 

интегралдардың қосындысына тең болады. Сыртқы бұзушы моменттерді 

парықтауға қажетті ғарыш аппаратының бағдарын басқару кіші жүйесінің 

кинетикалық моментін есептеу және сыртқы бұзушы моменттердің кезеңдік 

және ғасырлық құрамдастарын анықтау процесі 1-19 кестемен суреттеледі. 

 

Кесте 4.7 - Мазасыз сәттер. Сыртқы бұзушы сәттерді анықтау үшін 

жеңілдетілген қатынастар бөлімде келтірілген 

Ашуландыратын 

сәт 

Есептеу 

қатынасы  

кіріс шамаларын анықтау 

Зымыран 

қозғалтқышының 

тарту векторының 

центрлік емес 

моменті 

 

 

 

 

 

 

 

Аэродинамикалық 

момент 

 

 

 

 

Гравитациалық 

момент 

l T 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

½  Cd A V2 

(uv lcp) 

 

 

 

(3  / R0
3) [ux (Izz 

– Iyy) (uz ue)(uy ue) 

+ uy (Ixx – Izz) (ux 

ue)(uz ue) + uz (Iyy 

l-ғарыш аппараты массаларының 

орталығын және марштық зымыран 

қозғалтқышының тарту векторын 

қолдану нүктесін байланыстыратын 

вектор; 

T-зымыран қозғалтқышының тарту 

векторы. 

l-атмосфераның тығыздығы; 

𝐶𝑑-фронтальды кедергінің 

аэродинамикалық коэффициенті; 

A-𝑈𝑣 векторына перпендикуляр 

аудан; V-ғарыш аппаратының 

жылдамдығы; 

uv-ғарыш аппаратының жылдамдық 

векторының бағытын анықтайтын 

бірлік векторы; 

𝐿𝑐𝑝-масса орталығы мен ғарыш 

аппараттарының қысым орталығын 

байланыстыратын вектор. 
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Күн қысымының 

моменті 

– Ixx) (uy ue)(ux 

ue)] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.644 10-6 ∫(un 

us) la {us (rs – 

– ) – un [2 rs (un 

us) + 2/3 rd]} 

da 

 

жердің гравитациялық тұрақтысы; 

𝑅0-жер орталығынан ғарыш 

аппаратының масса орталығына 

дейінгі қашықтық; 

𝐼𝑥𝑥.𝐼𝑦𝑦 . 𝐼𝑧𝑧 – ғарыш аппараты 

инерциясының басты орталық 

сәттері; 

𝑈𝑥-ғарыш аппаратының корпусымен 

байланысты координаттар жүйесінің 

х осі бағытының дара векторы; 

𝑈𝑦-ғарыштық корпуспен 

байланысқан координаттар 

жүйесінің y осі бағытының бірлік 

векторы аппарат; 

 

𝑈𝑧-ғарыш аппаратының корпусымен 

байланысты координаттар жүйесінің 

z осі бағытының бірлік векторы; 

𝑈𝑒-ғарыш аппаратының корпусымен 

байланысты координаттар 

жүйесіндегі надирге бағыттың дара 

векторы. 

𝐿𝑎--ғарыш аппаратының масса 

орталығы мен 𝐷𝑎 Элементарлық 

алаңын қосатын вектор; 

𝑈𝑛-𝐷𝑎элементар платформасына 

қалыпты бағытты анықтайтын бірлік 

векторы; 

𝑈𝑠 - ғарыштық аппарат корпусымен 

байланысты координаттар 

жүйесіндегі күн бағытының дара 

векторы; 

ғарыштық аппараттың беттік сіңіру 

коэффициенті; 

𝑟𝑠-ғарыш аппараты бетінің айналы 

шағылысу коэффициенті; 

𝑟𝑑-ғарыш аппараты бетінің 

диффузды шағылысу коэффициенті, 

бұл ретте ғарыш аппараты бетінің 

жұтылу, айналы және диффузды 

шағылысу коэффициенттерінің 

қосындысы 

құрылғы бірлікке тең. 
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Кесте 4.8 - Ғарыш аппаратының бағдарын басқарудың кіші жүйесі үшін 

кинетикалық сәт бойынша қор шамасына қойылатын талаптарды есептеу 

әдістемесі 

Талаптарды есептеу 

кезеңі 

Талаптарды есептеу 

әдістемесі  

Пікірлер 

Мазасыз сәттердегі 

шаманы есептеңіз 

 

 

 

 

2. әрбір ішкі жүйені 

басқару арнасы үшін 

уақыт бойынша Кедергі 

моментінің 

интегралдарын 

есептеңіз 

 

 

 

 

 

3.Кинетикалық 

моменттің периодты 

және ғасырлық 

компонентін анықтаңыз 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10-18 кестеде 

келтірілген есептеу 

нәтижелерін  

қолданыңыз 

 

 

 

Lx = ∫ Tdx dt  

Ly = ∫ Tdy dt  

Lz = ∫ Tdz dt 

 

 
Абсцисса осі бойынша 

уақыт кейінге 

қалдырылады, ординат 

осі бойынша – 

кинетикалық моменттің 

шамасы. Суреттегі 

жазулар (жоғарыдан 

төмен): кинетикалық 

моменттің ғасырлық 

компоненті, 

кинетикалық моменттің 

периодтық компоненті 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

𝐼𝑥.𝐼𝑦 . 𝐼𝑧 -арналардағы 

кинетикалық моменттің 

қажетті мөлшері 

x,y, z ғарыш 

аппараттарының 

бағдарын басқарудың 

ішкі жүйелері тиісінше;  

Tdx Tdy Tdz 

арналарындағы жалпы 

бұзылу сәті, 

x,y,z ғарыштық 

бағдарлауды 

басқарудың аппараттың 

ішкі жүйелері 

 

 

 

Кинетикалық моменттің 

периодтық компонентін 

анықтаңыз 

теңдеулерді талдаудан 

немесе ғарыш 

аппараттарының 

бағдарын басқарудың 

ішкі жүйесінің әр 

арнасы үшін 

кинетикалық моменттің 

өзгеру графигін жазудан 

және графиктерден 

қажетті компоненттерді 

анықтаңыз 

 

Инерциялық атқарушы 

органдардың 

параметрлері 

(динамикалық 

гироскопиялық 

тұрақтандырғыштарды 

анықтаңыз), 
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5. Егер төмен реактивті 

қозғалтқыштар жалғыз 

болса ғарыш 

аппараттарының 

бағдарын басқарудың 

ішкі жүйесін атқарушы 

органдар, абсолютті 

интегралдарды ішкі 

жүйені басқарудың 

әрбір арнасы үшін 

уақыт бойынша бұзушы 

моменттің мәндерін 

есептеңіз  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lx = ∫ |Tdx| dt  

Ly = ∫ |Tdy| dt  

Lz = ∫ |Tdz| dt 

негізге ала отырып, 

мерзімді 

кинетикалық моменттің 

құрамдас бөлігі. Егер 

инерциялық атқарушы 

органдарды түсіру үшін 

аз тартымды реактивті 

қозғалтқыштар 

пайдаланылса, онда 

олардың параметрлері 

кинетикалық моменттің 

ғасырлық құрамдас 

бөліктеріне сүйене 

отырып анықталады 

Lx Ly Lz -тиісінше ғарыш 

аппаратының бағдарын 

басқарудың кіші 

жүйесінің X, y, z 

арналарындағы 

кинетикалық моменттің 

талап етілетін шамасы; 

|Tdx| |Tdy| |Tdz| – тиісінше 

ғарыш аппаратының 

бағдарын басқару кіші 

жүйесінің x, y, z 

арналарындағы 

жиынтық бұзушы сәттің 

абсолюттік шамасы 

 

Төмен реактивті қозғалтқыштар жалғыз атқарушы орган болып 

табылатын ғарыш аппараттарының бағытын басқарудың ішкі жүйесі ғарыш 

аппараттарының бағдарлау қателігі әдетте сезімталдық аймағының шегі деп 

аталатын алдын-ала белгіленген мәннен асып кеткен кезде қозғалтқыштардың 

импульстік қосылыстарын жүзеге асырады. Іске асырылатын тарту 

импульстарының ұзақтығы реактивті микроқозғалтқыштардың конструктивті 

орындалуымен анықталады және әдетте 20 мс-тан 100 мс-қа дейін болады. 

Ғарыштық аппараттың бағдарын басқарудың осындай ішкі жүйесіндегі 

реактивті микро қозғалтқыштардың жұмыс денесінің шығыны 

қозғалтқыштардың импульстік қосылыстарының ұзақтығына және 

қосылулардың қайталану жиілігіне пропорционалды. Ғарыш аппараттарының 

бағдарын басқарудың дұрыс жобаланған ішкі жүйесі ғарыш аппараттарының 

бағдарлану қателігі сезімталдық аймағының шегінен асып кеткен кезде 

импульстің минималды ұзақтығымен төмен реактивті қозғалтқыштардың 

импульсті қосылуын қалыптастырады. Ғарыш аппараттарының бұрыштық 
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жылдамдығының өзгеруі, pmin импульсінің минималды ұзақтығымен аз 

тартымды реактивті қозғалтқыштардың импульсті қосылуынан туындаған r 

қатынасы келесі арақатынаспен анықталады: 

 

                                                О𝛿𝑟 =
𝑃𝑚𝑖𝑛

𝐼𝑠
⁄                                      (4.3) 

 

мұндағы 𝐼𝑠-ғарыш аппараттарының инерция моменті. Ғарыш 

аппаратының бұрыштық жылдамдығының орташа мәні сезімсіздік аймағы 

шегінде ғарыш аппаратының бағдарлану қателігін табу кезінде ауыспалы 𝛿 

/ 2-ге тең, бұл ғарыш аппараты сезімсіздік аймағынан ені 2 0𝑑 4 
0𝑑

0𝛿
⁄   

жылдамдықпен өтеді дегенді білдіреді. Төмен реактивті қозғалтқыштардың 

импульсті іске қосу ұзақтығы ғарыш аппараттарының сезімталдық аймағынан 

өтетін уақытпен салыстырғанда елеусіз болғандықтан, көрсетілген импульсті 

іске қосудың орташа жиілігі, IR, минималды ұзақтығы бар төмен реактивті 

қозғалтқыштардың бір импульсті қосылуының қалыптасуына сәйкес келеді. әр 

4 
0𝑑

0𝛿 
⁄ бірнеше секундты құрайды, яғни бірнеше секундты құрайды 

 

                                             IR = Imin
2 Lt / (4 0𝑑 𝐼𝑐),                                  (4.4) 

 

где Imin - минимальная продолжительность импульсного включения 

реактивных двигателей малой тяги, Lt -плечо силы тяги двигателя,  Ic c-момент 

инерции космического аппарата в рассматриваемом канале управления. 

Суммарный расход кинетического момента, Lm, будет равен произведению 

средней частоты повторения указанных импульсных сумм, IR, к длительности 

орбитальной эксплуатации космического аппарата, Т , ендеше 

 

                                                       Lm  = IR Т ,                                    (4.5) 

 

Аз тарту реактивті қозғалтқышы жасаған басқару моменті 

қозғалтқыштың тарту күшінің көбейтіндісіне тең, Т, қозғалтқыштың тарту 

күшінің иығына, l. уақыт бойынша тарту күшінің интегралы зымыран 

қозғалысының теңдеуімен аз тарту реактивті қозғалтқыштар жүйесінің жұмыс 

денесінің жалпы массалық ағынымен байланысты (17-10 теңдеуін қараңыз, 17-

тарау). Бұл теңдеуді кинетикалық моментті жұмыс денесінің массалық 

ағынымен байланыстыру үшін аз реактивті қозғалтқыштың тартылыс күшінің 

иық мөлшерін ескере отырып қолдануға болады: 

  

                                              L  = l ∫Т dt  l Isp g mp,                           (4.6a) 

 

немесе                            

 

                                                        mp  L / (l Isp g),                    (4.6b) 
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мұндағы L-аз тартымды реактивті қозғалтқыштар жүйесі жасаған 

кинетикалық момент, T-уақыт, Isp - реактивті микроқозғалтқыштың меншікті 

тарту импульсі, g-ауырлық үдеуі, mp -аз тартымды реактивті қозғалтқыштар 

жүйесімен жұмыс істейтін дененің массалық шығыны. Соңғы қатынас ғарыш 

аппараттарының бағдарын басқарудың ішкі жүйесінің функционалды 

мәселелерін шешуді қамтамасыз ету үшін қажет аз реактивті қозғалтқыш 

жүйесінің жұмыс денесінің массасын бағалау үшін қолданылады. 

Динамикалық ұшқыш ұшқыш роторын басқаратын электр 

қозғалтқышының айналу жылдамдығын өзгерту арқылы басқару моментін 

жасайды. Динамикалық шыбынның кинетикалық моментінің резерві 

ротордың осьтік Инерция моментінің максималды айналу жылдамдығына екі 

есе көбейтіндісіне тең. Күштік гироскопиялық тұрақтандырғыш ғарыш 

аппараттарының корпусымен байланысты координаттар жүйесінде гироскоп 

роторын қозғалысқа келтіретін электр қозғалтқышының айналу жылдамдығы 

векторының абсолютті мәні бойынша тұрақты орнын өзгерту арқылы басқару 

моментін жасайды. Күштік гироскопиялық тұрақтандырғыштың кинетикалық 

моментінің қоры гироскоптың кинетикалық моментінің көбейтіндісіне тең 

(бұл өз кезегінде ротордың номиналды айналу жылдамдығына осьтік Инерция 

моментінің көбейтіндісіне тең), гироскоп роторын номиналды позициядан 

қозғалысқа келтіретін электр қозғалтқышының айналу жылдамдығы 

векторының бұрыштық ауытқуларының диапазонына тең. 1-20-кестеде 

динамикалық маховиктер мен күштік гироскопиялық тұрақтандырғыштар 

үшін кинетикалық момент пен техникалық сипаттамалар (масса және 

тұтынылатын қуат), сондай-ақ ғарыш аппаратының бағдарын бақылау және 

басқару кіші жүйесінің негізгі компоненттерінің техникалық сипаттамалары 

арасындағы өзара байланыс көрсетілген. 

 

Кесте 4.9 - Ғарыш аппаратының бағдарын бақылау және басқару кіші 

жүйесі компоненттерінің массасы және Тұтынатын қуаты. 

Кестеде келесі белгілер қолданылады: Т - басқару моменті, Нм; 

Н-кинетикалық момент, Нмс. 

Бағдарлауды 

бақылау және басқару 

ішкі жүйені басқарау 

Жабдықтың 

салмағы, кг 

 

Тұтынылатын 

қуат, Вт 

 

Жердің 

инфрақызыл Горизонт 

сенсоры 

Күн Сенсоры 

Магнитометр 

Гироскопиялық 

өлшеуіш 

Жұлдызды сенсор 

2 … 3.5 

 

0.2 … 1 

0.2 … 1.5 

0.8 … 3.5 

5 … 50 

5 … 25 

 

2 + 0.4 Н при Н < 

10 

2 …10 

 

0 … 0.2 

0.2 … 1 

5 … 20 

2 … 20 

5 … 25 

 

10 … 20 

айналмалы жылдамдық 
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Басқарудың 

электрондық 

аппаратурасы 

Динамикалық 

маховиктер 

 

 

 

 

 

Мықты 

гироскопиялық 

тұрақтандырғыштар 

электромеханикалық 

жетек (бір осьті) 

 

 

 10 < Н < 100  

кезде  

5 + 0.1 Н 

 

 

 

 

100 < Н < 100 

4 + 0.03 Т  кезде 

35 + 0.05 Н 

 

тұрақты болғанда (Т = 

0), 

500 … 1000 Вт 

/Нм айнымалы 

жылдамдығы кезінде 

(Т  0) 

 

15 … 30 

кезекшілік кезде (Т = 0), 

0.02 … 0.2 Вт /Нм 

жұмыс кезде (Т  0) 

1 … 5 Вт / Нм 

 

Айналу арқылы тұрақтандырылған ғарыш аппараты үшін айналу 

арқылы ғарыш аппаратын тұрақтандыру үшін қажет кинетикалық моменттің 

шамасын бағалау, айналдыру үшін күш импульсі моменті қажет (ағылш. 

spinup) берілген айналу режимін ұстап тұру үшін ғарыштық аппаратты 

(ағылш. spin maintenance) және прецессияны қамтамасыз ету үшін (ағылш. 

precession) - ғарыш аппаратының айналу осі. Егер ғарыш аппараты орбиталық 

ұшу бағдарламасының жекелеген учаскелерінде ғана айналу арқылы 

тұрақтанса (мысалы, үдеткіш сатының зымыран қозғалтқышының жұмыс 

учаскесінде), айналуды тоқтату және тұрақтандыру үшін күш импульсінің 

моменті де талап етіледі (ағылш. despin) ғарыш аппараты. 

Ғарыш аппаратын жылжыту үшін қажетті күш импульсінің моменті 

келесі арақатынаспен анықталады: 

 

                                                 𝐿𝑠𝑢 = 𝐼𝑠𝑠𝜑𝑙𝑠                                             (4.7) 

 

мұндағы 𝐿𝑠𝑢 – күш импульсі моментінің талап етілетін шамасы, Нмс, 𝐼𝑠𝑠 

– айналу осіне қатысты ғарыш аппаратының инерция моменті, кгм2, 

жылдамдық s-айналу жылдамдығы, радиан/с.ғарыш аппаратының бұрыштық 

айналу жылдамдығының типтік мәндері үдеткіш сатының зымыран 

қозғалтқышының жұмыс учаскесіндегі ғарыш аппаратын тұрақтандыру үшін 

айналу арқылы тұрақтандырудың ең төменгі деңгейін талап ететін аппараттар 

үшін 0.1 радиан/с-тан 10 радианға/с-қа дейінгі диапазонда болады. Ұқсас 

теңдеуден айналуды тоқтату және ғарыш аппаратын тұрақтандыру үшін қажет 

күш импульсі моменті анықталады. Айналуды тоқтату және тұрақтандыру 

учаскесіндегі ғарыш аппаратының инерция моменті ғарыш аппаратының 

айналдыру учаскесіндегі Инерция моментінен (мысалы, үдеткіш сатының 

марштық зымыран қозғалтқышының отынын өндіру нәтижесінде) өзгеше 

болуы мүмкін екенін ескеру қажет. 
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Ғарыштық аппаратты айналдыру арқылы тұрақтандыру әдісінің басты 

артықшылығы-бұл тұрақтандырудың пассивті әдісі. Осылайша, айналу 

арқылы тұрақтандырылған ғарыш кемесі тұрақты бұрыштық жылдамдықпен 

айналуды жалғастырады, инерциялық координаттар жүйесіндегі айналу осінің 

орны айтарлықтай өзгеріссіз қалады. Алайда, егер айналумен 

тұрақтандырылған ғарыш аппараттарының бортында реактивті қозғалтқыш 

(үдеткіш сатының марш қозғалтқышы немесе аз тартымды түзеткіш реактивті 

қозғалтқыш) іске қосылса, онда инерциялық координаттар жүйесіндегі ғарыш 

аппараттарының бұрыштық айналу жылдамдығы векторының абсолютті 

шамасы да, бағыты да өзгеруі мүмкін. Ғарыш аппаратының айналу режимін 

түзету қажеттілігі жоғарыда 10-18-кестеде ұсынылған сыртқы Ұйытқу 

сәттерінің әрекетімен байланысты болуы мүмкін. 

Ғарыш аппаратының айналу жылдамдығының өзгеруі борттық түзетуші 

реактивті қозғалтқыштың тартым векторы ғарыш аппаратының масса центрі 

арқылы өтпеген жағдайда туындайды. Егер іс-қимыл сызығының ығысуы 

борттық түзетуші реактивті қозғалтқыштың ғарыш аппараты массаларының 

центріне қатысты тартым векторы Lcm,-ге тең болса, онда күш импульсі 

моментінің шамасы, оның сызықтық жылдамдығы ОV мәніне өзгерген кезде 

массасы ms/c ғарыш аппаратына хабарланатын ОН шамасы мынадай 

арақатынаспен айқындалатын болады:  

Егер іс-қимыл сызығының ығысу бағыты ғарыш аппаратының масса 

центріне қатысты борттық түзеткіш реактивті қозғалтқыштың тарту векторы 

ғарыш аппаратының айналу жылдамдығының өзгеруіне әкелетін болса, онда 

айналу жылдамдығын түзету үшін импульс қажет болады. Егер іс-қимыл 

сызығының ығысу бағыты ғарыш аппаратының масса центріне қатысты 

борттық түзетуші реактивті қозғалтқыштың тартым векторы ғарыш 

аппаратының айналу осіне сәйкес келсе, онда аппараттың кинетикалық 

момент векторы прецессияланады, бұл инерциялық координаттар жүйесіне 

қатысты ғарыш аппаратының айналу осінің бағытын өзгертуге әкеледі. Қалай 

болғанда да, ғарыш аппараттарының айналу режимінің сипатталған жағымсыз 

өзгерістерін болдырмау үшін импульс қажет болады. Егер ғарыш 

аппаратының айналу жылдамдығын түзету қажет болса, онда түзету импульсі 

айналу осінің айналасында беріледі, ал егер ғарыш аппаратының айналу осінің 

прецессиясын басқару қажет болса, онда түзету импульсі оның айналу осіне 

қалыпты түрде беріледі. Әдетте ғарыштық аппараттың борттық түзету 

реактивті қозғалтқышының бұрыштық қондырғысының рұқсат етілген 

қателігі 0.1 градус. Мұндай қателік, ғарыш аппараты массаларының 

орталығының орналасу белгісіздігімен үйлескенде, әдетте әрекет ету 

сызығының ығысу шамасы ғарыш аппараты массаларының центріне қатысты 

борттық түзетуші реактивті қозғалтқыштың тартым векторы 0.002 l ... 0.01 l 

диапазонында болады, мұндағы l – борттық түзетуші реактивті 

қозғалтқыштың орнату нүктесінен (дәлірек айтқанда, тартым күшін қолдану 

нүктесінен) ғарыш аппараты массаларының центріне дейінгі қашықтық. 
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Ғарыш аппаратының айналу осінің бағытын өзгерту үшін инерциялық 

координаттар жүйесіне қатысты біз ғарыш аппараттарының кинетикалық 

момент векторының прецессиясын басқаруды қамтамасыз етуіміз керек. 

Әдетте, бұл міндет ғарыш аппараттарының өзіндік айналу кезеңімен 

синхронды төмен осьтік реактивті қозғалтқыштардың импульстік 

қосылыстарын ұйымдастыру арқылы шешіледі. Шағын тартылымдағы 

реактивті қозғалтқыштардың дәл синхрондалған қосылыстарына байланысты 

жүзеге асырылатын бұрыштық импульстің шағын өсуі ғарыш аппараттарының 

кинетикалық момент векторына 90 градус бұрышпен қосылады және 

нәтижесінде көрсетілген кинетикалық момент векторының өзгеруіне әкеледі. 

Төмен реактивті қозғалтқыштардың қосылуы бір уақытта нутациялық 

тербелістердің пайда болуына әкеледі, бірақ уақыт өте келе олар жоғалады. 

Айналу арқылы тұрақтандырылған ғарыш аппаратының прецессиясын 

қамтамасыз ету үшін қажетті бұрыштық импульс келесі арақатынаспен 

анықталады: 

                                                𝐿𝑝𝑟 = 𝐼𝑠𝑠𝜑𝑙𝑠𝛼                               (4.8) 

 

мұндағы  𝐿𝑝𝑟-күш импульсі моментінің талап етілетін шамасы, Нмс, 𝐼𝑠𝑠-

айналу осіне қатысты ғарыш аппаратының инерция моменті, кгм2., 𝜑𝑙𝑠 -

ғарыштық аппараттың айналу осінің айналу бұрышы, 𝛼 радиан/с,. 

Күш импульсінің жалпы моменті 1.8 теңдеуін қолдана отырып, кіші 

реактивті қозғалтқыштар жүйесі үшін жұмыс денесінің массасына айналады. 

Ғарыш аппаратының бағдарын бақылау және басқару кіші жүйелерінің 

борттық жабдығы компоненттерінің массасы мен тұтынылатын қуатының 

үлгілік мәндері 1-20-кестеде келтірілген. Нарықта техникалық параметрлер 

бойынша да, функционалдық мүмкіндіктері бойынша да электромеханикалық 

жетектер мен инерциялық атқарушы органдардың кең ассортименті бар. 

Динамикалық сипаттамалардан (басқару моменті мен кинетикалық 

моменттен) олардың массасы мен функциядағы қуат тұтынуы 1-20 кестенің 

тиісті жолдарында келтірілген арақатынастарды пайдалана отырып, шамамен 

бағалануы мүмкін. 

 

4.3 Байланыс кіші жүйесі 

Ғарыш аппаратының байланыс кіші жүйесі "жоғары" сызығында 

радиосигналдарды қабылдауды және демодуляциялауды, сондай-ақ желіде 

радиосигналдарды модуляциялауды және беруді қамтамасыз етеді "төмен". 

Қарастырылып отырған Ішкі жүйе сонымен қатар ғарыш аппаратын бақылау 

және оның ұшу траекториясының параметрлерін қабылданған диапазонды 

сигналдарды қайта тарату арқылы немесе борттық жабдық қабылдаған және 

тарататын ішкі жүйелердің сигнал жиілігінің үйлесімділігін қамтамасыз ету 

арқылы өлшеу мүмкіндігін қамтамасыз етеді, бұл бізге жердегі станция 

құралдарында сигнал жиілігінің Доплер ауысуын өлшеуді ұйымдастыруға 

мүмкіндік береді. 1-21-кестеде ішкі жүйенің жобалық келбеті мен 
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параметрлеріне шешуші әсер ететін жүйелік талдаудың негізгі бағыттары 

жинақталған. 

 

Кесте 4.10 - Ғарыш аппараттары байланысының борттық кіші жүйелерін 

жобалау кезіндегі жүйелік зерттеулердің бағыттары 

Зерттеу бағыттары Күтілетін нәтижелер 

 

Байланыстың қолжетімділігі 

 

 

Жиілік жоспары 

 

 

Бастапқы сигналдардың жиілік 

жолағының сипаттамасы 

Ғарыш аппаратымен 

радиобайланыс мүмкіндігін 

қамтамасыз ету қабылдау 

антеннасының көлеңкеленбей көру 

аймағын және антеннаның тиісті 

күшейту коэффициентін талап етеді 

Жұмыс ауқымын немесе жиілік 

диапазондарын таңдау Ғарыштық 

байланыс қызметтері үшін бөлінген 

жиілік диапазондарын айқындайтын 

халықаралық келісімдерге 

негізделеді. Бұл ретте S (2 ГГц), X (8 

ГГц) и Ku (12 ГГц) 

диапазондары стандартты 

болып табылады) 

Ақпараттық сигнал спектрінің 

ені және берілген хабарламада 

қателіктердің пайда болуының 

рұқсат етілген жиілігі жоғары 

жиілікті радиобайланысқа арналған 

қуат 

 

Ғарыш аппаратының радиобайланыс объектісі ретінде қолжетімділігі 

көлеңкелеуден бос борттық антенналардың көру аймағының болуын талап 

етеді. Сонымен қатар, пайдалы сигналды ондағы қателіктердің рұқсат етілген 

жиілігімен бөлу үшін радио сигналының жеткілікті энергиясын қабылдауды 

қамтамасыз ету қажет. Бұрыштардың кең диапазонына қол жеткізу жеткілікті 

кең диапазонды антеннаның болуын талап етеді, сондықтан ғарыш 

аппараттарының жақсы жобасы әрдайым антеннаны немесе антенна жүйесін 

қамтиды, ол кем дегенде жарты шарда радио сигналдарын қабылдауға 

мүмкіндік береді. Кең диапазонды антеннаның пайдасы әдетте аз-әдетте 

жарты шарға арналған көру аймағы үшін 0 дБ. Осылайша, біз қабылдағыш 

шығаратын қуат пен сезімталдық деңгейін пайдалы сигналды ондағы 

қателіктердің қолайлы жиілігімен шығара алатындай етіп таңдауымыз керек. 

Ғарыш аппаратының бортында "жоғары" желісі бойынша қабылданатын 

Ақпарат басқару командаларын және алыс өлшемді кодтарды қамтиды. 

Командалық-бағдарламалық ақпаратты ғарыш аппаратының бортына беру 
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жылдамдығы 100 бит/с бастап 100 кбит/с дейінгі диапазонда болуы мүмкін, 

алайда байланыстың кіші жүйелерінің көпшілігі үшін бұл шама 1000 бит/с 

аспайды. Командалық-бағдарламалық ақпаратты ғарыш аппаратының 

бортына беру жылдамдығы нақты ғарыш жобасының ерекшеліктеріне 

байланысты болады және байланыс кіші жүйесінің өткізу қабілетін 

айқындайды, ол өз кезегінде пайдалы сигналды анықтау үшін қажетті 

қабылданатын қуат деңгейін айқындайды (бұл мәселе төменде, 13-тарауда 

толығырақ қарастырылады). Ғарыш аппаратының жер үсті станциясымен 

тікелей байланыс арналары үшін қабылданатын сигналдың қуат деңгейі 

байланыс кіші жүйесінің жобалық көрінісін анықтайтын фактор болып 

табылмайды, өйткені біз әрқашан жер үсті станциясының таратқышы 

шығаратын қуат деңгейін қажетті жоғары деңгейде орната аламыз. Алайда, 

спутник-қайталағыштан алынған сигналдың қуат деңгейі борттық 

қабылдағыштың сезімталдығына айтарлықтай әсер етеді ғарыш аппаратының 

байланыс кіші жүйелері және ақпарат берудің барынша қолжетімді 

жылдамдығы. 1000 бит/с-тан асатын жылдамдықпен ақпарат беруді 

қамтамасыз ету талап етілетін байланыс кіші жүйелері, әдетте, үлкен пайда 

коэффициенті бар бағытталған Антенналарды пайдаланады, сондай-ақ қажет 

болған жағдайда ғарыш аппараттарына бұрыштардың кең ауқымында қол 

жеткізуді қамтамасыз ету үшін деректерді беру жылдамдығының төмен 

режимінде пайдаланылуы мүмкін. 

Ғарыш аппаратының бортынан "төмен" желісі бойынша берілетін 

Сигнал қашықтықтан өлшеу кодтарын, ғарыш аппаратының жай-күйі мен 

жұмыс істеу процестері туралы телеметриялық ақпаратты және пайдалы 

жүктеме аппаратурасынан алынатын нысаналы ақпаратты қамтиды. "Төмен" 

желісі арқылы беру үшін бастапқы ақпарат әдетте сандық түрде ұсынылады 

және жиілік немесе уақыт бойынша мультиплекстеледі. Ғарыш 

аппараттарының жай-күйі мен жұмыс істеу процестері туралы телеметриялық 

ақпаратты беру жылдамдығы әдетте 100 бит/с-тан 1000 бит/с-қа дейінгі 

диапазонда болады. Егер Байланыс кіші жүйесінің "төмен" желісі арқылы тек 

ғарыш аппаратының жай-күйі мен жұмыс істеу процестері туралы 

телеметриялық ақпарат берілсе немесе пайдалы жүктеме аппаратурасынан 

нысаналы ақпарат тар жолақты байланыс желісі арқылы берілуі мүмкін болса, 

біз кең бағыттылық диаграммасы бар таратушы антеннаны пайдалана аламыз. 

Кең жиілік диапазоны бар ақпаратты беру, әдетте, үлкен пайдасы бар бағытты 

антеннаны қолдануды қажет етеді, алайда байланыстың ішкі жүйесі үшін және 

бұл жағдайда бұрыштардың кең диапазонында жұмыс істеуді қамтамасыз ету 

үшін деректерді беру жылдамдығының төмен режимі қарастырылған. 

1-22-кестеде борттық ішкі жүйенің параметрлерін анықтау процесі 

көрсетілген ғарыштық аппараттың байланысы. Мәселені шешу үшін біз 

"жоғары" және "төмен" сызықтары үшін жиілік диапазонының енін анықтап, 

жұмыс жиіліктерінің диапазондарын таңдап, екі радиолинаның да 

энергетикалық потенциалын есептеуді дайындауымыз керек (байланыс 

арнасының энергетикалық әлеуетін есептеу әдісі төменде, 1-тарауда егжей-

тегжейлі сипатталады) және қажетті борттық жабдықты таңдаңыз. Ғарыш 
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аппараты байланысының борттық кіші жүйесінің базалық жиынтығына 

таратқыш, қабылдағыш, кең бағытталған антенна және жоғары жиілікті 

диплексер (жиілікті ажырату блогы) кіреді. Егер ақпаратты берудің берілген 

жылдамдығы осыны талап етсе, біз сондай-ақ ғарыш аппаратының борттық 

байланыс кіші жүйесі жабдығының құрамында қуатты радиотаратқышты және 

үлкен пайда коэффициентімен бағытталған антеннаны пайдалана аламыз. 

 

Кесте 4.11 - Ғарыштық аппараттың борттық радиобайланыс ішкі 

жүйесін жобалау кезеңдері 

Жобалау кезеңі  Кезеңдегі жұмыс 

мазмұны 

1.  Ақпаратты берудің қажетті 

жылдамдығын анықтаңыз 

 

 

 

 

2. Байланыс ішкі жүйесінің 

жұмыс жиілік диапазондарын таңдаңыз 

 

3. Байланыс арналарының 

энергетикалық әлеуетін есептеуді 

дайындаңыз 

4. Қажетті  керекті жабдықты 

реттеуге  таңдаңыз 

Ақпаратты беру 

жылдамдығын анықтайтын 

факторларды анықтау үшін 

әзірленген ғарыштық жобаны 

талдаңыз 

 

Рұқсат етілген жиілік 

диапазондарының қайсысын 

пайдаланатындығыңызды 

шешіңіз  

 

 

ішкі жүйенің байланыс 

арналарының сипаттамаларын 

талдаңыз 

10-23-кестеде ғарыш аппараты байланысының стандартты борттық кіші 

жүйесінің техникалық сипаттамалары берілген. Ішкі жүйе s-жиілік 

диапазонында жұмыс істейді (шамамен 2 ГГц), борттық таратқыштың 

сәулелену қуаты 2 Вт, ақпаратты беру жылдамдығы 1000 бит/с, ішкі жүйенің 

борттық жабдықтарының массасы 5.9 кг құрайды. Қуатты 

радиотаратқыштарды және үлкен күшейту коэффициентімен бағытталған 

Антенналарды қоса алғанда, ғарыш аппараты байланысының борттық кіші 

жүйесінің басқа да жабдықтары сипатталады. 

 

Кесте 4.12 - S-жиілік диапазонында жұмыс істейтін ғарыш аппаратының 

борттық байланыс ішкі жүйесінің сипаттамасы 

Жабдық компоненті 

 

 

Салмақ, кг  Тұтын

ылаты

н қуат, 

Вт 

Түсініктемелер 

 

S-жиілік диапазонының 

антеннасы 

 

 

0.9 

 

 

0 

 

Жарты сфералық сәулелену 

заңдылығы, күшейту  

коэффициенті-0 дБ 
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Жоғары жиілікті 

диплексор 

 

Қабылдау құрылғысы 

 

Таратушы құрылғы 

1.2 

 

1.8 

 

2 

0 

 

4 

 

4.4 

 

 

Сенімділікті қамтамасыз ету 

үшін қажет екі құрылғыны 

қолданыңыз 

 

 

4.4 Деректерді басқару және өңдеудің ішкі жүйесі 

 Борттық деректерді басқару және өңдеу ішкі жүйесі (ағылш. ғарыш 

аппаратының command and data handling subsystem) командалық - 

бағдарламалық ақпаратты қабылдауды және өңдеуді және кіші жүйенің 

борттық абоненттері арасында басқару командаларын бөлуді, сондай – ақ 

ғарыш аппаратын пайдаланудың стандартты режимдері бойынша 

телеметриялық ақпаратты жинауды, форматтауды және беруді қамтамасыз 

етеді-қызметтік телеметриялық ақпарат (ағылш. housekeeping telemetry) және 

ғарыш аппаратының пайдалы жүктеме аппаратурасын пайдалану режимдері 

бойынша жүзеге асырылады. Әдетте қызметтік телеметриялық ақпаратты 

жинау және өңдеу үзілістермен (кезең-кезеңімен) жүзеге асырылады, ал 

ғарыш аппаратын жер үсті станциясымен қызметтік командалық-

бағдарламалық және телеметриялық ақпаратты қабылдау-беру бөлігінде 

ақпаратпен алмасу әдетте 1000 бит/с аспайтын жылдамдықпен жүзеге 

асырылады, пайдалы жүктеме аппаратурасының командалық-бағдарламалық 

және телеметриялық ақпаратын қабылдау-беру бөлігінде ғарыш аппаратының 

жер үсті станциясымен алмасу жылдамдығы көрсетілген аппаратураның 

түріне және конструктивтік ерекшеліктеріне байланысты болады. Бұл 

мәселелерді шешу ақпарат берудің өте жоғары жылдамдығын талап етуі 

мүмкін – 0.01 Мбит/с-тен 500 Мбит/с-қа дейін-және ғарыш аппараттарының 

бортында пайдалы жүктеме аппаратурасының мақсатты ақпаратын сақтауды 

ұйымдастыру. 

Ғарыштық аппаратты басқарудың және деректерді өңдеудің борттық 

ішкі жүйесі ақпаратты кодтау және декодтау құрылғыларын, операциялар 

кезектілігінің тапсырма құрылғысын немесе Таймерді, ақпаратты өңдеу 

міндеттерін шешуге арналған мамандандырылған компьютерді және ғарыш 

аппаратының бортында ақпаратты сақтауға арналған жабдықты қамтиды. 

Деректерді басқару және өңдеу ішкі жүйесі ғарыш аппаратының 

радиобайланыс ішкі жүйесімен өзара іс - қимыл жасайды, соңғы командалық-

бағдарламалық ақпаратты қабылдайды және оған телеметриялық ақпараттың 

форматталған ағынын береді. Бұдан басқа, басқарудың және деректерді 

өңдеудің борттық кіші жүйесі басқару командаларын береді және ғарыш 

аппаратының басқа борт қосалқы жүйелерінен телеметриялық ақпаратты 

қабылдайды және ғарыш аппаратының пайдалы жүктеме аппаратурасымен 

ұқсас интерфейстерге ие болуы мүмкін. 

Командалық-бағдарламалық ақпаратты декодтау алгоритмдері 

басқарудың борттық ішкі жүйесін толық жобалау және ғарыш аппаратының 

деректерін өңдеу кезеңінде әзірленеді. Типтік командалық хабарлама-бұл 
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кіріспені, тұтынушының мекен-жайын және басқару командасын қамтитын 

дәйекті түрде берілетін екілік сөз. Белгілі бір құрылымы бар кіріспенің болуы 

ғарыш аппаратына командалық хабарламаның түпнұсқалығын анықтауға 

және орнатуға мүмкіндік береді. Ғарыштық аппаратты басқарудың борттық 

ішкі жүйесінің командаларын өңдеу және деректерді өңдеу құрылғысы 

тұтынушының мекенжайын декодтайды және басқару командасын ішкі 

жүйенің қажетті абонентіне жібереді, бұл ретте беру әрбір команда үшін жеке 

сымдармен немесе ғарыш аппараты деректерінің жалпы шинасы арқылы 

жүзеге асырылуы мүмкін. Соңғы жағдайда әрбір абонент қабылданған 

командалық хабарламаны дербес декодтайды және орындайды. 

Кейбір жағдайларда ғарыш аппараттарының ұшуды басқарудың нақты 

операциясын орындау үшін бізге бірнеше команда қажет болуы мүмкін. Егер 

осы басқару операциясы орындау уақыты бойынша сыни болып табылса, біз 

ғарыш аппаратының бортына алдын ала командаларды бере аламыз және 

олардың бортта дұрыс қабылдануын бақылай аламыз. Бұдан кейін бұрын 

берілген командалар қатаң белгіленген уақытта не жер бетіндегі станциядан 

ғарыш аппаратының бортына тағы бір – "атқарушы" – команданы беру 

жолымен не алдын ала берілген борттық орындау уақытына сәйкес орындалуы 

мүмкін. Борттық уақыт шкаласына байланысты басқару командаларын 

орындау борттық компьютердің немесе операциялардың реттілігін 

анықтайтын мамандандырылған құрылғының (бағдарламалық - уақыттық 

құрылғы) көмегімен жүзеге асырылуы мүмкін. Егер командаларды берілген 

уақытта орындау қажет болса, біз олардың орындалу уақытын командалық 

хабарламаның денесінде бағдарламалай аламыз немесе осындай 

командаларды орындау үшін борттық таймердің сигналдарын қолдана аламыз. 

Соңғы жағдайда таймерді бастапқы күйіне мәжбүрлейтін команда немесе 

командалар жиынтығы қажет. Ғарыштық аппаратты басқарудың және 

деректерді өңдеудің борттық кіші жүйесі істен шыққан жағдайда 

командаларды орындау борттық таймердің разрядтық торы толғаннан кейін 

тоқтатылады. Ғарыш аппараттарының құрылымдық элементтерін ашу 

механизмдерін басқару, әдетте, механизмдерді іске қосу және пиротехникалық 

құрылғыларды бұзу үшін жеке командаларды қолдануды қажет етеді. 

Телеметриялық сигналдар бізге ғарыш аппаратының жай-күйі туралы 

ақпаратты және ғарыш аппаратының ұшуды басқару міндеттерін шешу үшін 

қажетті пайдалану деректерін береді. Әдетте, біз телеметриялық өлшеулердің 

нәтижелерін сандық түрге түрлендіреміз, қайталанатын құрылымды қолдана 

отырып, оларды дәйекті түрде телеметриялық ақпараттың бір жақтауына 

көбейтеміз, содан кейін кадрды синхрондау үшін кадрдың негізгі сөзін (кадр 

сөзі) қолдана отырып, қалыптасқан телеметриялық ақпарат жақтауын жер үсті 

қабылдау станциясына жібереміз. Біз кадр сөзін коммутация иерархиясының 

төменгі деңгейі бар арна ретінде қолдана аламыз немесе телеметрия сигналын 

бірнеше өлшеу арналарына параллель түрде қоса аламыз ("параллель"), бұл 

берілген сигнал үшін кадр жиілігімен салыстырғанда үлгінің үлкен жиілігін 

қамтамасыз етеді. Сонымен, біз телеметриялық кадрлардан ақпараттық 



61 
 

пакеттерді құра аламыз, содан кейін бұл пакеттерді ғарыш аппараттарының 

бортынан "төмен"сызық бойынша берілетін басқа ақпаратпен мультиплекстей 

аламыз. 

Басқару командаларының және телеметриялық сигналдардың құрамы 

белгілі бір ғарыш аппараттарының жұмыс режимдеріне байланысты. Ғарыш 

аппаратының басқарылатын функцияларының әрқайсысы өзінің іске 

асырылуы үшін жеке басқару командасының болуын талап етеді. Сонымен 

қатар, біз телеметрияның жеткілікті көлемін қамтамасыз етуіміз керек, ғарыш 

аппаратының техникалық жай-күйін бағалау үшін де, орбиталық ұшу 

процесінде оның пайдаланылуын басқару үшін де ақпарат. Командалық-

бағдарламалық және телеметриялық ақпараттың жеткіліктілігін бағалау үшін 

біз Имитациялық (математикалық немесе жартылай математикалық) 

модельдеу құралдарын қолданамыз. 

Ғарыштық аппаратты басқарудың борттық кіші жүйесінің 

параметрлерін анықтау және деректерді өңдеу процесінің кезеңдері 1-24-

кестеде келтірілген. Қарастырылған қарапайым жағдайда ішкі жүйенің 

жабдықтарына командалық-бағдарламалық ақпаратты декодтау және 

телеметриялық ақпаратты мультиплекстеу құрылғылары кіреді. Деректерді 

басқарудың және өңдеудің күрделі ішкі жүйелері командалық-бағдарламалық 

ақпараттың таратылған декодтау архитектурасын қолданады. Мұндай 

архитектура командалық хабарламаларды борттық ішкі жүйелерге жүйелі 

түрде беруді қарастырады 

- содан кейін басқару командаларын түпкілікті декодтауды және 

орындауды дербес қамтамасыз ететін абоненттер. Телеметриялық ақпаратты 

мультиплекстеу архитектурасы да таратылуы мүмкін. Ең озық басқару және 

деректерді өңдеу ішкі жүйелері ғарыш аппараттарының бортындағы 

ақпаратты өңдеу мәселелерін шешу үшін орталық сандық компьютерлерді 

пайдаланады. Ғарыштық аппаратты басқарудың және деректерді өңдеудің 

борттық кіші жүйесінің үлгілік сипаттамалары 1-25-кестеде келтірілген. 

Төменде 11-тарауда басқарудың және деректерді өңдеудің ішкі жүйесінің 

архитектурасының күрделі нұсқалары қарастырылады. 

 

4.5 Термореттеудің кіші жүйесі 

Ғарыш аппараттарының жылу дизайны жылу көздерін анықтауды және 

жылу беру жолдарын есептеуді және компоненттер белгіленген температура 

шегінде болатындай етіп өлшеуді қамтиды. Жылу көздеріне күн радиациясы, 

жерден шағылысқан радиация және жердің инфрақызыл сәулеленуі, сондай-

ақ электр элементтерінде таралатын электр энергиясы жатады. Кәдімгі 

электронды жабдық бөлме температурасына жақын температурада жұмыс 

істейді (25°С) және температураның ауытқуларына төтеп бере алады шамамен 

20°С жұмыс істейді. Химиялық аккумуляторлар, атап айтқанда никель-кадмий 

батареялары көптеген электроникаға қарағанда температураға сезімтал. Бірақ 

олар әлі де 5°С -тен 20°С -ға дейінгі температура диапазонына төтеп бере 

алады, біз олардың сыртқы беттерін жабу арқылы қарапайым электроника 

бөліктерінің температурасын басқара аламыз. Біз бұл жабындарды сіңірілетін 
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жылу мен ғарышқа шығарылатын жылу арасындағы тепе-теңдікті сақтау үшін 

таңдаймыз. Жабындар оқшаулау, түрлі бояулар мен таспалар, сондай-ақ 

беттердің екінші жағындағы айна шыны жабыны түрінде болуы мүмкін. 

Мұндай жабындардың салмағы таратылатын жылу мөлшеріне байланысты 

емес және сирек ғарыш аппараттарының құрғақ салмағының 4% - ынан асады. 

Жылу жабындары, атап айтқанда оқшаулау, бөліктердегі тесіктерді жабуы 

мүмкін, сонымен қатар компоненттерді электромагниттік сәулеленуден 

қорғайды. 

 

Кесте 4.13 - Ғарыштық аппаратты басқарудың борттық кіші жүйесінің 

параметрлерін анықтау және деректерді өңдеу процесінің кезеңдері 

Жобалау кезеңі Кезеңде жұмыстың мазмұны 

1.Басқару 

командаларының 

тізімін жасаңыз 

 

 

 

 

 

2.Телеметриялық 

параметрлердің тізімін 

жасаңыз 

 

 

 

 

 

 

 

3.Синхронизация 

сұрақтарын талдаңыз 

 

 

 

 

 

 

4.Қажетті ақпарат 

беру жылдамдығын 

таңдаңыз 

 

 

 

Пайдалы жүктеме жабдықтары үшін және 

ғарыштық аппарат платформасының әр ішкі 

жүйесі үшін басқару командаларының толық 

тізімін жасаңыз. Осы тізімдерге борттық 

Жабдықтың әр қайта қарау жинағын басқару және 

әр басқарылатын функция үшін командаларды 

қосыңыз 

Осы режимді толық сипаттайтын 

телеметриялық өлшемдердің бақылау нүктелерін 

таңдау үшін өрістегі ғарыш аппараттарының 

жұмыс режимдерін талдаңыз. Бір мәнді анықтау 

үшін телеметрия параметрлерін тізімге ғарыш 

аппаратының  

борт жабдықтары мен бортта басқару 

командаларын қабылдауды бақылау үшін 

қосылған резервтік жиынтықтардың 

конфигурацияларын қосыңыз 

 

Ғарыш аппараттарының жұмыс режимдерін 

орындау уақытына қатысты сыни операцияларды 

таңдау үшін талдаңыз, сонымен қатар 

телеметриялық өлшеу нәтижелерін борттық уақыт 

шкаласына байланыстырудың қажетті дәлдігін 

анықтаңыз 

 

Командалық-бағдарламалық басқару 

операцияларын, соның ішінде орындау уақытына 

қатысты критикалық операцияларды және 

телеметриялық бақылау операцияларын қолдау 

үшін ақпаратты беру жылдамдығын таңдаңыз 
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5. Ақпаратты 

өңдеуге қойылатын 

талаптарды анықтаңыз 

 

 

6. Ақпаратты 

сақтауға қойылатын 

талаптарды анықтаңыз 

 

 

 

 

7. Борттық 

жабдықты таңдаңыз 

кіші жүйелер 

 

Кодтау, декодтау, операцияларды немесе 

командаларды жоспарлау (дәйектілік 

тапсырмасы) және командалық-бағдарламалық 

және телеметриялық ақпаратты өңдеу мәселелерін 

шешу қажеттіліктерін талдаңыз 

 

Пайдалы жүктеме аппаратурасы мен ғарыш 

аппараты платформасының кіші жүйелері 

ақпаратын беру жылдамдығын ғарыш 

аппаратының байланыс кіші жүйесінің 

функционалдық мүмкіндіктерімен салыстырыңыз 

 

Ғарыштық аппаратты басқарудың және 

деректерді өңдеудің борттық ішкі жүйесінің 

конфигурациясын анықтаңыз және ішкі жүйеге 

қойылатын талаптардың орындалуын қамтамасыз 

ететін ішкі жүйе жабдықтарының компоненттерін 

таңдаңыз 

 

Кесте 4.14 - Ғарыштық аппаратты басқарудың және деректерді өңдеудің 

борттық ішкі жүйесі жабдықтарының негізгі компоненттерінің үлгілік 

сипаттамалары 

Жабдық 

компоненті 

Салма

қ, кг 

Тұтынылат

ын қуат, Вт  

Пікірлер 

Командал

ық басқару 

құрылғысы 

 

 

 

 

Импульсті-

кодтық 

модуляцияны 

пайдалана 

отырып 

ақпаратты 

кодтау 

құрылғысы 

5.0 

 

 

 

 

 

 

5.5 

5.4 

(кезекшілік кезде) 

14 (жұмыс 

кезде) 

 

 

 

 

5.5 

Сақталған 

құрылғы. 9 

абонентті адрестеу 

мүмкіндігі бар 

(командалық 

хабарламаларды 

бірізді жіберу). 

Командалардың 

жалпы саны-18892 

 

Сақталған 

құрылғы. Ақпарат 

беру жылдамдығы 

– 250 бит/с немесе 

1000 

бит/с.телеметриял

ық кадр – 

әрқайсысының 

ұзындығы 8 бит 

болатын 64 екілік 

сөз. Коммутация 



64 

 

иерархиясының 

екінші деңгейінің 

бес арнасы. 

 

Температураны дәл сақтауды қажет ететін немесе үлкен электр қуатын 

тарататын компоненттер жылу режимдерін Мұқият қамтамасыз етуді қажет 

етеді. Мысалы, біз әдетте гироскоптар мен дәл генераторларды жылу 

оқшауланған бөліктерге немесе термостаттарға (ovens), дәл терморегуляция 

үшін белсенді жылытқыштармен орналастырамыз. Жоғары қуатты тарататын 

толқын шамдары және басқа элементтер шашыраған жылуды бір жерге 

шоғырландырады және ыстық нүктелер түзеді. Әдетте біз жылуды осындай 

ыстық нүктелерден шығарып, ғарышқа шығарылатын жылу панельдеріне 

таратамыз. Егер ыстық нүктелерде 50 Вт-тан аз болса, біз бекіту тақтасының 

қалыңдығын көбейте аламыз және ол жылуды кетіреді. Бірақ қарқынды ыстық 

нүктелер мен қатты жылу шектеулерін қанағаттандыратын жабдық, әдетте, 

жылуды қайта бөлу үшін жылу құбырларын қажет етеді, сондықтан 

температураны теңестіру үшін. 

Ғарыштық аппаратты термиялық жобалау процесі келесідей. Бірінші 

қадам-жылу көздерін және радиациялық панельдердің артық жылуды азайту 

үшін орналасуын анықтау. 

Жылу көздеріне күн Мен жерден ішкі жылу шығару және сыртқы 

сәулелену жатады. Көбінесе ғарыш аппараттарының жеке беттері 

сәулеленбейді немесе күн мен жердің ішінара сәулеленеді. Бұл беттер 

радиациялық панельдер мен жылуды көп тарататын компоненттерді 

орналастыру үшін қолайлы. Бұл компоненттер радиаторларға мүмкіндігінше 

жақын болуы керек. Жалпы ғарыштық аппарат үшін статикалық жылу тепе-

теңдігінің негізінде радиациялық беттердің жалпы ауданын есептей аламыз. 

Бірақ компоненттердің жылу сипаттамалары орташа деңгейден айтарлықтай 

ерекшеленуі мүмкін. 

Терморегуляцияға арналған энергияның көп бөлігі компоненттердің 

тым салқындауына жол бермейтін жылытқыштарға кетеді. Жылытқыштар 

сонымен қатар оқшаулаудың немесе жылу ағындарының кемшіліктерін өтейді 

және оқшаулау қиын және аз жылу тарататын жылжымалы қосылыстар 

сияқты беттерді жылыту үшін қолданылады. Жылытқыштар немесе 

жылытқыштармен басқарылатын жылу құбырлары (қараңыз. 1.5) белгілі бір 

компоненттерге өте дәл терморегуляцияны немесе қажетті температураны 

қамтамасыз етеді. Орташа өлшемді ғарыш аппараты (1000 Вт) 

терморегуляцияның ішкі жүйесінде 20 Вт тұтынады, сонымен қатар арнайы 

жылуды реттеу үшін қандай да бір қуат алады. Көп жағдайда жылытқыштар 

бастапқы қуат көзінен жұмыс істей алады. 

 

4.6 Электрмен жабдықтаудың ішкі жүйесі 

Электрмен жабдықтаудың ішкі жүйесі (power subsystem) энергия 

шығарады, оны түрлендіреді және реттейді, оны ең жоғары тұтыну немесе 
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көлеңкеде жұмыс істеу кезеңдеріне сақтайды, сонымен қатар оны ғарыш 

аппараттарына таратады. Электрмен жабдықтаудың ішкі жүйесі кернеуді 

өзгерте және реттей алады немесе бірқатар кернеу деңгейлерін қамтамасыз ете 

алады. Ол көбінесе жабдықты қосады және өшіреді және сенімділікті арттыру 

үшін қысқа тұйықталудан қорғайды және ақауларды оқшаулайды. Ішкі 

жүйенің дизайны күн батареяларының тозуын тудыратын ғарыштық 

радиацияға байланысты. Химиялық батареяның қызмет ету мерзімі көбінесе 

ғарыш аппараттарының қызмет ету мерзімін шектейді. 

Бұрын осы тарауда мен энергияны қалай қорытындылау керектігін 

сипаттадым. Бұл жиынтықта электрмен жабдықтау ішкі жүйесін жобалау үшін 

қажет көптеген мәліметтер бар: ҒА энергияға қажеттілігі, қажетті энергия 

резерві және ішкі жүйе белсенді өмір сүру кезінде өзінің энергия 

мүмкіндіктерін қалай төмендетеді. Ішкі жүйені жобалауға арналған қалған 

мәліметтер: күн батареяларының түрін, олардың мөлшерін, химиялық 

батареялардың сыйымдылығын таңдау, сондай-ақ зарядты басқаратын, 

энергияны тарататын және түрлендіретін элементтерді таңдау. 

Күн батареялары әдетте тегіс, цилиндрлік немесе бағытталмаған. Тегіс 

(planar) батареялар-бұл күн сәулесіне бағытталған панельдер. Олардың шығу 

қуаты олардың бетінің құлаған Жарық ағынына проекциясына 

пропорционалды. Үш осьті тұрақтандырылған ҒА әдетте жалпақ күн 

батареяларын пайдаланады. Цилиндрлік (цилиндрлік) батареялар айналу осі 

күн бағытына перпендикуляр немесе перпендикуляр болатын айналмалы 

тұрақтандырылған аппараттарда қолданылады. Мұндай күн батареяларының 

шығу қуаты түсетін күн энергиясының мөлшеріне пропорционал, ал 

цилиндрдің проекциясының ауданы жалпы ауданның 1 𝜋⁄  қатынасына тең. 

Сондықтан, цилиндрлік күн батареяларында бірдей қуаты бар жазықтыққа 

қарағанда фотон түзгіштерден шамамен бірнеше есе көп болуы керек. Бірақ 

цилиндрлік батареяның температуралық әсері біршама қолайлы, сондықтан 

нақты қатынас 1/2,5-ке жақын. Егер ға күн энергиясын кез келген бағыттан ала 

алатын болса, онда оның батареясы барлық бағыттарға тең проекциялау 

ауданына ие болуы тиіс. Басқаша айтқанда, ол бағдарланбаған 

(omnidirectional) батареяға ие болуы керек. Бұл қасиет сфераға ие, бірақ 

жалпақ панельдермен біріктірілген пышақтар немесе цилиндрлер де мүмкін. 

Бағдарланбаған батареяның жалпы ауданы проекция аймағынан шамамен 4 

есе көп болуы керек, сондықтан оның ауданы бірдей қуаттағы жалпақ 

батареяның ауданынан шамамен 4 есе көп. 

Жазық күн батареясының қажетті ауданы қажетті қуатқа, күн 

тұрақтысына (1358 Вт/ м2) және п.ә.к. Фото түрлендіргіштерге байланысты. 

30% - ға дейін, іс жүзінде ол белсенді өмір сүру мерзімінің соңында пайдалану 

шарттары мен тозуын ескере отырып, 5% - дан 15% - ға дейін. 7% күн 

батареясының қажетті ауданы болуы мүмкін 

 

𝐴 =
𝑝

(0.07 ∗ 1358)
= 0.01𝑃, 
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мұндағы А м2 өлшенеді, ал Р – Вт. Бұл аймақ кең таралған күн 

батареяларының сипаттамасы болып табылады. Нақты тиімділігі 25 Вт/кг 

жалпақ батареяның массасы: 

 

М = 0,04Р 

 

мұндағы М кг – мен өлшенеді, ал Р Вт пен. Кең таралған конструкциялар 

белсенді өмір сүру мерзімінің соңында 14-тен 47 Вт/кг-ға дейін болады. Соңғы 

Сан өмірдің басында 66 Вт/кг сәйкес келеді. ҒА корпусына орнатылған күн 

батареялары, әдетте, жалпақ күн батареяларына қарағанда аз болады. 

Басқарылмайтын ҒА үшін қайта зарядталатын никель-кадмий немесе 

никель-сутегі химиялық батареялары әдетте энергия сақтау құралы ретінде 

қолданылады. Олар көптеген өлшемдерге ие және өте сенімді, бірақ олардың 

сипаттамалары күрделі. Химиялық батареялар көбінесе ға-дағы ең массивті 

компоненттер болып табылады. Олар сондай-ақ температура мен оларды 

пайдалану циклограммасына өте сезімтал. Никель-кадмий және аз дәрежеде 

никель-сутегі батареялары 5°С -ден 20°С -қа дейін жұмыс істеген кезде ең 

жақсы сипаттамаларды көрсетеді. Бұл диапазон көптеген Электронды 

компоненттердің температуралық талаптарына қарағанда төмен және қатал. 

Химиялық батареяда қартаюдың күрделі механизмдері бар, олар разряд 

тереңдігі функциясындағы циклдардың санын шектейді. Басқа айнымалылар-

температура, заряд жылдамдығы, разряд жылдамдығы және қайта зарядтау 

дәрежесі – цикл санына да әсер етеді, бірақ белгілі бір жолмен аз. Егер 

батареяда аз разряд циклдері болса, ол сыйымдылығын жоғалтады. Бұл 

ерекшелікке қарсы тұру үшін көптеген ғарыш аппараттары химиялық 

батареяларды қалпына келтіреді, оларды мезгіл-мезгіл толық тереңдікке 

шығарады. Батареяның сыйымдылығын ол қамтамасыз етуі керек энергия 

негізінде анықтаймыз (разрядтың ұзақтығына көбейтілген разряд қуаты) және 

разрядтың тереңдігіне байланысты. Біз циклдар санына қойылатын 

талаптарды қанағаттандыру үшін батареяны ағызу тереңдігін таңдаймыз. 

Кестеде. 10-26 никель-кадмий және никель-сутегі батареялары үшін разряд 

тереңдігі туралы мәліметтер келтірілген. 4 - бөлімде бұл деректер толығырақ 

талқыланады. 

Батареяның сыйымдылығын есептеу үшін біз разряд энергиясын (WH 

sth) разрядтың тереңдігіне бөлеміз. Батарея салмағының оның 

сыйымдылығына қатынасы NiCd батареялары мен 35 үшін 30-40 Вт с/кг 

құрайды – NiH2 үшін 50 Вт с/кг. Көбіне қажетті сыйымдылықты қамтамасыз 

ету үшін бірнеше батарея параллель жұмыс істейді. Бірнеше кішкентай 

батареяларды қолдана отырып, екінші үлкен батареяға қарағанда аз салмақ алу 

арқылы бірнеше резервтік батареяларды қосуға болады. 

 

Кесте 1.14 - Цикл санына байланысты химиялық батарея разрядының 

рұқсат етілген тереңдігі 

Цикл саны  Батарея түрі Разряд тереңдігі 
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1000 циклден аз 

 

1000 цикл 

NiCd 

NiH2 

NiCd 

NiH2 

80% 

100% 

30% 

50% 

 

Ғарыш кемесінің бортындағы бастапқы қуат (primary power) – күн және 

химиялық батареялар шығаратын қуат-өте кең диапазонда өзгереді (әдетте 28 

жоғары 5 В). Әрі қарай, біз күн батареясының электр қуатын химиялық 

батареяға арналған зарядтау талаптарымен үйлестіруіміз керек, сонымен қатар 

қажет болған кезде химиялық батареяны зарядтауға мүмкіндік беретін 

қосқыштарды қолдануымыз керек. 4 - бөлімде осы талаптарды 

қанағаттандырудың әртүрлі әдістері сипатталған. Бұл әдістердің негізгілері-

батарея жылдамдығын шектеу, қайта зарядтауды шектеу, төмен импеданс 

разрядын қамтамасыз ету, сондай-ақ қалпына келтіру процедураларын 

жүргізу. Реттегіш зарядтау және разряд кезінде орын алатын кернеудің 

төмендеуін жеңуі керек. Қуатты басқару блогы ақаулықтарды оқшаулап, 

резервтік түйіндерді ауыстырып, сонымен қатар қуатты тарату орталығының 

функцияларын орындауы керек. Басқару блогының салмағын бағалау – 

басқарылатын қуаттың бір Вт үшін 0,02 кг. 

Көптеген электронды жабдықтар, жүктеме кезінде де, платформада да 

күн және химиялық батареялар қамтамасыз ететіннен гөрі кернеуді қатаң 

реттеуді қажет етеді. Біз бастапқы қуатты реттеуіміз керек немесе оны тар 

диапазонда реттей алатын екінші қуатқа (екінші қуат) айналдыруымыз керек. 

Қалай болғанда да, реттеушіде немесе түрлендіргіште қуаттың таралуы орын 

алады. Бұл дисперсия, әдетте, ғарыш аппараттарының барлық Тұтынатын 

қуаты болуы мүмкін түрлендірілетін қуаттың 20% құрайды. Электрмен 

жабдықтаудың ішкі жүйесінің параметрлерін анықтай отырып, біз 

түрлендіргіш жабдықтың салмағын ескеруіміз керек – әдетте түрлендірілетін 

қуаттың бір Вт үшін 0,025 кг. 

Электрмен жабдықтаудың ішкі жүйесі энергияны таратуға арналған 

кабельдік желіні қамтиды және ақаулықтарды ауыстыру және оқшаулау үшін 

компоненттерге ие болуы мүмкін. Кабельдер мен коммутациялық 

аппараттарда таратылатын қуат тұтынылатын қуаттың 2-ден 5% - на дейін, ал 

кабельдердің салмағы ғарыш аппараттарының құрғақ салмағының 1-ден 4% - 

на дейін. Қатты радиациялық жағдайда жұмыс істеуі керек ғарыш 

аппараттарында қуатты таратуға арналған экрандалған кабельдер болуы 

мүмкін. Кестеде. 1-27 электрмен жабдықтау ішкі жүйесінің салмақтық және 

энергетикалық сипаттамалары келтірілген. 

 

Кесте 4.15 - Салмақтық және электрмен жабдықтау ішкі жүйесінің 

энергетикалық жиынтығы. 

Р = қажетті қуат Вт. Бұл жерде Мсух 1-10кестеде көрсетілгендей 

қолданылатынын ескеріңіз.  

Компонент  Салмағы, кг Қуаты, Вт Ескертулер 
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Күн батареясы  0,04Р -    для 

цилиндрической 

Химиялық 

батарея 

С/35 (NiCd) - 4 для 

неориентируемой 

Қуатты басқару 

блогы 

С/45 (NiH2) - C – ёмкость в А*ч 

Реттегіш / 

түрлендіргіштер 

0,02Р 0,2Р Р – регулируемая 

мощность 

Кабельдер 0,025Р 0,02 – 0,05 Р Мсух – 

преобразуемая 

мощность 

 

Бастапқы қуат көптеген ҒА-да төмен вольтты тұрақты ток кернеуі 

түрінде бөлінеді. Бірақ қуаттылығы 10 кВт-тан асатын жүйелер үшін біз 

бірнеше жүз вольт кернеуде синусоидалы да, тікбұрышты да айнымалы 

токтың таралуын қарастыруымыз керек. 

Радиоизотопты термоэлектрлік генераторлар (radioisotope thermoelectric 

generators) немесе RTG әртүрлі қуат деңгейлері үшін жасалған, бірақ тек төмен 

қуат деңгейлері үшін қолданылады. Іс жүзінде бұл түйіндерде термоэлектрлік 

энергия шығаратын немесе айналмалы генераторды жылу энергиясымен 

қамтамасыз ететін радиоизотопты жылу көздері бар. Егер біз осындай түйінді 

қолданатын болсақ, миссияның барлық кезеңдерінде, атап айтқанда, ұшыруға 

дайындық кезінде және РН белсенді ұшу аймағында артық жылудан 

арылуымыз керек. Біз қауіпсіздік мәселелерін де ескеруіміз керек, бірақ RTG 

зымыран отынының көптеген компоненттеріне қарағанда қауіпсіз болуы 

мүмкін. Дизайн генератордың РН сәтсіз іске қосылғанда да зиянсыз және 

қорғалған болып қалуын қамтамасыз етуі керек. 

Бастапқы қуатты құру үшін айналмалы машиналарды пайдалану 

дизайнның тағы бір перспективалы бағыты болып табылады. Жабық циклді 

жылу машиналары күн батареяларына қарағанда 2 есе тиімді болуы керек, ал 

айналмалы генераторлар синусоидалы айнымалы токты күн батареялары 

шығаратын токқа қарағанда жақсы реттеу мүмкіндігімен қамтамасыз ете 

алады. 

 

4.7 Конструкция және механизмдер 

Ғарыш аппаратының конструкциясы ҒА аппаратурасын және ҒА 

орбитаға шығару және оны орбитаға шығарғаннан кейін оны өрістету 

процесінде пайдалы жүктемені орналастыруға және қорғауға арналған. ҒА 

тірек құрылымы негізгі құрылым болып табылады, ал кронштейндер, 

панельдер және орналастырылған элементтердің көпшілігі қосымша құрылым 

болып табылады. 

Біз негізгі құрылымның негізгі параметрлерін іске қосу кезіндегі 

жүктеме жағдайларына, беріктік пен қаттылықты қамтамасыз етуге сүйене 

отырып анықтаймыз. Қосымша дизайнның негізгі параметрлері 



69 
 

траекторияның белсенді аймағында жұмыс істейтін жүктемелерге қарағанда 

орбиталық факторларға көбірек байланысты. Орбитаға ұшыру кезінде 

қосымша дизайн осы кезеңнің жүктемелеріне төтеп беруі керек, бірақ ол 

жұмыс істемейді, сондықтан осы кезеңде біз әдетте орналастырылатын 

құрылымдарды бекітеміз және қорғаймыз. 

1-28-кестеде бастапқы жүктемелерге байланысты терминология 

көрсетілген. Зымыран тасығыштардың әрқайсысы жобалау кезінде ескерілуі 

тиіс үдеудің ең жоғары деңгейлерімен сипатталады. Әдетте максималды 

бойлық үдеу – 6g және максималды көлденең үдеу-3G. осы жүктеме 

деңгейлеріне сүйене отырып, тұжырымдамалық жоба әзірленуде, бірақ кейбір 

жобалаушылар дамудың алғашқы кезеңдерінде бұл деңгейлерді 50% - ға 

арттыруды жөн көреді. Құрылымның негізгі параметрлерін алдын-ала 

анықтай отырып, негізгі құрылым орбитаға шығар алдында ҒА-дан бөлінетін 

қозғалтқыш пен отын сияқты кейбір жүктемелерді ұстап тұруы керек екенін 

ұмытпауымыз керек. Сондықтан бұл құрылым құрғақ салмаққа немесе 

жүктеме салмағына қарағанда шығарылатын салмаққа көбірек байланысты. 

Негізгі құрылым ретінде біз Цилиндрлік және конустық қабық 

құрылымдарын немесе фермаларды қолданамыз, олар әдетте алюминийден 

жасалады. Байланыстырушы фитингтер мен беріктігі жоғары бекітпелер үшін 

титан мен магний қолданылады. Қазіргі уақытта композициялық 

материалдардың қолданылуы шектеулі, бірақ болашақта олар жиі кездеседі. 

Біз негізгі құрылымның негізгі параметрлерін оны өз салмағымен және ғарыш 

аппараттарының элементтерінің салмағымен жүктелген цилиндрлік сәуле 

ретінде ұсына отырып анықтай аламыз. Сәулеге қолданылатын жүктеменің 

көлденең компоненті осьтік координатаның функциясы болып табылатын 

моментті тудырады. Момент сәуленің критикалық бөліктерінде қысуды 

тудырады. Осьтік жүктемеге момент тудыратын қысу жүктемесін қосу арқылы 

біз сыни жүктемені анықтай аламыз, ол өз кезегінде негізгі құрылымның 

өлшемдерін анықтайды. Өлшемдерді алдын-ала есептеу кезінде симметрияны 

ескеріп, жүктемені жеңілдетуге болады. Әр түрлі жүктеме деңгейлеріндегі 

цилиндрлік құрылымның беріктігі мен тұрақтылығы шарттарын 

қанағаттандыратын әр түрлі қалыңдықтағы қабық үшін есептеуді қайталай 

аламыз. 

 

Кесте 4.16 - Іске қосу жүктемелеріне қатысты терминдер 

Термин   Анықтамасы 

жүктеме коэффициенті Берілген бағыттағы 

максималды үдеу 

Шекті жүктеме  максималды күтілетін үдеу 

 Сұйықтық басына сәйкес 

келетін жүктеме  

құрылымдық элементтерде  

дефформация қалдық пайда болатын 

жүктеме 

Құрылымдық элементтер  Құрылымдық элементтер 

жойылатын жүктеме 
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Safety factor(беріктік қорының 

коэффициенті, қауіпсіздік 

коэффициенті) 

бұзушы жүктеменің шекті 

жүктемеге қатынасы 

Safety margin 

(запас прочности) 

Safety factor (коэффициент 

запаса прочности) минус один 

Сұйықтық  шегі бойынша қор 

коэффициенті 

Сұйықтықтың басталуына 

сәйкес келетін жүктеменің шекті 

жүктемеге қатынасы 

Сұйықтық шегі бойынша қор Сұйықтық шегі бойынша қор 

коэффициенті минус бір 

Uncertainty factor 

(белгісіздік факторы) 

Есептік жүктеменің шекті 

жүктемеге қатынасы 

Ұшқышсыз зымыран тасығыштар үшін 

Uncertainty factor Uncertainty factor 

Бұзушы жүктеме = 1,25* шекті жүктеме 

Басына сәйкес келетін жүктеме  

ақыштық 

1,0 *шекті жүктеме 

Для Space Shattle 

Бұзушы жүктеме  1,4 * шекті жүктеме 

 

Біз ферма құрылымының өлшемдерін анықтауда осындай тәсілді 

қолданамыз. Дәйекті түрде оңтайландырып артық байланыс, упрощаем ферма 

до тех пор, пока не аламыз статикалық определимую құрылымы. 

Жүктемелердің қарапайым үйлесімі ферма элементтерінің өлшемдерін 

анықтауға мүмкіндік береді. 

Біз ҒА компоненттерін негізгі көтергіш цилиндрге немесе фермаға 

орналастыруымыз және орнатуымыз керек. Барлық дерлік электронды 

компоненттер тікбұрышты симметрияға ие және олардың корпусына салынған 

көздердің немесе бастардың көмегімен орнатылады. Орнату талаптарына 

рұқсат етілген жүктемелер, орнату бетімен жақсы жылу байланысы және 

жақсы электр байланысы кіреді. ҒА компоненттері үшін жақсы тірек 

алюминий ұялы панелі болып табылады. Ол лонжерон-Стрингер рамаларына 

қосылады, осылайша жартылай монококк (жүктеме қабығы) құрылымын 

құрайды. Кейбір жағдайларда композициялық сыртқы парақтары бар ұялы 

панельдерді қолдануға болады. 

Кейбір компоненттер тікбұрышты емес. Мысалы, жанармай бактары 

әдетте сфералық, бірақ оларды созуға, конустық секцияларға немесе 

тороидальды пішінге ие болуға болады. Электромеханикалық жетектер мен 

шыбындар цилиндр тәрізді, моментті басқару гироскоптары күрделі пішінге 

ие. Бұл компоненттердің дизайны бекітуді қамтамасыз етеді. Әдетте олардың 

фланецтері, бастары немесе көздері болады. Көптеген жағдайларда, әсіресе 

резервуарлар мен сығылған газ баллондарына қатысты, бекіту бекітілген 

компоненттерге жүктеме тудырмауы керек. Ол үшін бекіту статикалық түрде 
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анықталуы керек және бекіту деформациясынан компоненттерге жүктеме 

минималды болуы керек. 

Күрделі геометриялық пішіннің басқа элементтерін, мысалы, төмен 

Қозғалтқыштар мен қосылыс элементтерін арнайы бейімделген 

кронштейндермен бекітуге болады. Топсалы ілмектер және ұқсас элементтер-

фланецтері немесе монтаж бастары бар механикалық өңделген құрылымдар. 

Компоненттерді орнатуды электродтардың көмегімен реттеуге болады, бірақ 

жылу мен электр байланыстарын бұзбау үшін оны мұқият жасау керек. 

Барлық компоненттерді ескере отырып, біз ҒА құрылымының салмағын 

орбитаға шығарылатын салмақтың 8-12% деп бағалай аламыз. Айта кету 

керек, бұл ҒA құрғақ салмағы, отын салмағы және үдеткіш сатының салмағы. 

ҒА-ны зымыран-тасығышқа бекіту үшін ауыспалы конструкция қажет. 

Бұл дизайн медианы бекіту құралдарына сәйкес келеді және траекторияның 

белсенді аймағында жүктемелерді көтереді. Фермалық құрылымдар мен 

конустық адаптерлер жалпы қабылданған. Бұл құрылымдар жоғары 

жүктемелерге ұшыраған кезде беріктік пен қаттылықты қамтамасыз ету 

талаптары негізінде жасалады, сондықтан бұл құрылымдарда жоғары беріктігі 

бар материалдарды қолдану мағынасы бар, сонымен қатар құрылымдар салмақ 

бойынша ұтымды жобалануы керек. Ғарыш аппараттары әдетте осы аралық 

конструкцияларды қарастырады және олардың құрамына орбитадағы ға 

бөлімшесінің құрылғы элементтерін қосады. 

Бөлу жазықтығына қосылудың жалпы қабылданған әдістері-Marmon 

clamp типті қысқыштар немесе болттар. Marmon clamp типті бекіткіште бөлу 

элементі сақиналы қысқышпен ұсталған қатты сақина болып табылады. 

Қысқыштың кернеуін босату буынның бөлінуіне мүмкіндік береді. 

Жыртылатын болттарды қолданған жағдайда түйіспе бірнеше болтпен 

ұсталады, түйіспе болтты кесу немесе гайканы бұрау арқылы босатылады. 

Буын босатылғаннан кейін серіппелер аз жылдамдық береді. РН бөлінгеннен 

кейін кездейсоқ соқтығысуды болдырмау үшін маневр жасайды. Айналмалы 

тұрақтандырылған ға үшін ауыспалы құрылым бұралу механизмін қамтуы 

мүмкін. 

Space shattle интерфейсі бір реттік медиа интерфейсінен өзгеше. 

Пайдалы жүктеме жүк бөлігінің жиегі мен ортаңғы сызығы (Киль 

бекіткіштері) бойында орналасқан бекіту нүктелерінің қатарына қосылады. 

Жүктеме және оның жоғарғы сатысы әдетте жүктемені бекіту нүктелеріне 

жіберетін рамка немесе арнайы дизайнды қажет етеді. Ға бөлу механизмдері 

серіппелі немесе электр жетекті болуы мүмкін. 1-бөлімде электр жетекті 

механизмдер үшін салмақтық тәуелділіктер ұсынылған. Көктемгі 

механизмдер қаттылық талаптарын қанағаттандыруы керек және олардың 

салмағы электрлік эквиваленттердің салмағының жартысына жуығын 

құрайды. 
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5 Ғарыш аппаратының кешенді есебі 

 

5.1 Ғарыш аппаратының геометриялық өлшемдері 

Егер біз ғарыш аппараттарының салмағы мен қуатын білетін болсақ, 

оның өлшемдерін бағалай аламыз. ҒА-ның көпшілігінде негізгі корпус (main 

body) немесе аппаратура бөлімі (equipment compartment) бар. Сондай-ақ, 

көптеген күн панельдері бар, олар іске қосылған кезде бөліктің айналасында 

жиналып, орбитада бөліктің сыртында орналасады. Кестеде. 1-29 ҒА 

қатарының көлемі мен өлшемдерін талдауға негізделген бағалау 

қатынастарын ұсынады. Бұл ҒА салмағы 135 кг-нан 3625 кг-ға дейін және 

1974-1984 жылдар аралығында іске қосылған барлық АҚШ ҒА-ның 15% 

құрайды [TRW компаниясының қорғаныс және ғарыш жүйелері тобы, 1980-

1985]. Олардың тығыздығы 20 кг/м3 -ден 172 кг/м3 -ге дейін, орташа мәні 79 

кг/м3. ҒА барлығы цилиндр тәрізді болды, дегенмен көлденең қимасы 

тіктөртбұрыштан дөңгелекке дейін болды. Негізгі диаметрдің текше 

массасының түбіріне қатынасы 0,16 м/кг1/3-тен 0,31 м/кг1/3-ке дейін өзгерді, 

орташа мәні 0,23 м/кг1/3Ға биіктігінің текше массасының түбіріне қатынасы 

0,13-тен 0,83-ке дейін өзгерді, орташа мәні 0,39 м/кг1/3 

 

Кесте 5.1 - Көлем, Өлшем, аудан және инерция моменттерін бағалауға 

арналған арақатынас 

М = массасы ҒА толтырылған 1-10 кестеде анықталғандай  

Сипаттамасы Бағалау Диапазон 

Көлемі, м3 W = 0,01M  0,005  тен 0,05 

Сызықтық Өлшем l = 0,25 M1/3 0,15  тен 0,30 

Корпус ауданы, м2 Ab = l2 - 

Инерция моменті, 

кг * м2 

I = 0,01 M5/3 - 

 

4.6 бөлімінде күн батареясының ауданын бағалауға арналған 

арақатынастар көрсетілген. Кейде батареяның талап етілетін ауданы ға 

корпусының ауданынан аз болады, содан кейін корпус күн сәулесіне сәйкес 

бағытталуы мүмкін. Бұл жағдайда біз күн батареясын тікелей корпусқа орната 

аламыз. Қуатты көп тұтынатын ға-да күн элементтері әдетте сыртқы 

панельдерге немесе бір жағынан немесе аппаратура бөлігінің екі жағынан 

симметриялы орнатылады. Сыртқы күн панельдері ҒA инерция моментін 

едәуір арттырады, әсіресе панельдердің осіне перпендикуляр ось айналасында. 

Күн батареясы екі шаршы панельден тұрады деп болжаңыз, олардың 

әрқайсысы ҒА-ның екі жағында және әр панельдің ортасы корпустың 

ортасынан La метр қашықтықта орналасқан. Олай болса, Инерция моментінің 

жоғарылауы шамамен La
2Ма, мұнда Ма – күн батареяларының салмағы. 

Кестеде. 1-30-ға жуық өрнектер берілген La батареялардың ауданы мен La 

корпусының өлшемі тұрғысынан, кестеде ҒА центріне қатысты күн 

батареяларының инерция моменттері көрсетілген. Сыртқы күн батареялары да 
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ҒА Мидель алаңына әсер етеді, ол өз кезегінде аэродинамикалық кедергіге 

және күн сәулесінің қысым күшіне әсер етеді. Кестеде 1-30 күн 

батареяларының инерция моментін және la шамасын (панельдің орталық – ға 

дейінгі қашықтық) бағалайды. Күн панельдерінің жалпы ауданы-Аа. Біз бұл 

Инерция моменттерін орталық дененің инерция моменттеріне қосуымыз 

керек, егер олар жоғарыда келтірілген жағдайда ҒА үшін есептелген мәндерге 

тең болса. 

 

Кесте 5.2 - «ҒА центрі- панел центр » қашықтығын және күн 

батареяларының инерция моменттерін бағалауға арналған арақатынас. 

Қашықтық «ҒА центрі- панел 

центр »  КҮН БАТАРЕЯСЫНЫҢ 

МОМЕНТ ИНЕРЦИЯСЫ, кг м2: 

Панельдердің алдыңғы 

жағында Панельдердің осіне 

перпендикуляр 

Панельдер осінің айналасында 

La = 1,5l + 0,5(Aa/2)1/2 

 

Iax = (La
2 + Aa/12)Ma  

Iay = (La
2 + Aa/24)Ma  

Iaz = (Aa/24)Ma 

 

 

5.2 Қолданылу мерзімі және сенімділігі 

Сенімділік-бұл дизайнердің бақылауындағы параметр. Біз тозудан 

ықтимал бас тартулар мен кездейсоқ оқиғаларды талдау жолымен нобайлық 

жобалау кезінде ға геометриялық параметрлеріне оның әлеуетті әсерін 

ескеруіміз қажет. Басқаша айтқанда, біз сәтсіздік орын алуы мүмкін 

жағдайларды анықтап, сәтсіздіктерді рұқсат етілген деңгейге дейін жою 

немесе шектеу үшін жобалауымыз керек. Бұл нашарлауы мүмкін 

компоненттерді немесе функцияларды анықтауды және өмір сүру мерзімінің 

талаптарын қанағаттандыру үшін жүйелерді жобалауды қамтиды. Мұндай 

компоненттердің мысалдары-тұтынылатын Отын және химиялық батарея, 

оның қызмет ету мерзімі цикл санына байланысты. Егер жабдық нашарламаса, 

біз әр бөліктің істен шығуы миссияға қалай әсер ететінін бағалауымыз керек 

және кез-келген сәтсіздікті жою үшін затты өзгертуіміз керек. Сонымен қатар, 

біз миссияның сәттілік ықтималдығын есептеу және жобаны қолайлы деңгейге 

өзгерту үшін статистиканы қолданамыз. Бұл процесс толығымен 

анықталмайды, бірақ сенімділікке назар аудару ең теңдестірілген және тиімді 

жүйені береді. 

Сенімді жобалау үшін сәттіліктің құрамдас бөліктерін түсіну керек. 

Табысқа жету критерийлерін неғұрлым егжей-тегжейлі және сандық түрде 

анықтай алсақ, біз бұл өлшемдерді жобалық талаптарға оңай аудара аламыз. 

Табыс критерийін анықтағаннан кейін біз оны қамтамасыз ететін жабдықтың 

немесе функцияның ең кіші түйіндерін тізімдеуіміз керек. Біз осы 

мүмкіндіктерді сигнал ағыны немесе блок диаграммасы ретінде орналастыру 

арқылы [жобалауды] бастай аламыз. Бұл негізгі формада функциялардың 

көпшілігінде тек бір жол немесе жабдық жиынтығы болады. Осы себепті біз 

кейде атаймыз оның бір жолақты сенімділік моделі (single-string reliability 

model). Кейінірек жобалау процесінде сенімділіктің де, құндылықтың да 



74 

 

жақсаруына назар аудара отырып, сәттіліктің ықтималдығын арттыру үшін 

қосымша жолдар немесе қайталанатын режимдерді қосуға болады. 

Миссияның сәтті болуы үшін қажетті функцияларды түсіну арқылы біз 

миссияның мерзімін шектейтін немесе мұндай жетістікке қауіп төндіретін 

факторларды түсінеміз. Көбінесе Жаңа миссия жаңа технологияның дамуына 

немесе қолданылуына байланысты болады, сондықтан біз осы технологияны 

және жүйенің компоненттеріне әсер ететін факторларды білуіміз керек. 

Процестің ең кішкентай бөлшектерін түсіну және дизайнды сынау арқылы біз 

сенімді жабдықты шығару мүмкіндігімізді жақсартамыз. 

Сенімділікке қатысты жобадағы негізгі қадамдардың бірі-сәттілік 

ықтималдығын сандық болжау. Ол үшін біз тозудан бас тарту мен кездейсоқ 

оқиғалардан бас тартуды ажыратуымыз керек. Классикалық сенімділік 

модельдері уақыттың ауытқу қарқындылығын "ванна" формасындағы қисық 

ретінде сипаттайды. Ерте кезеңде "балалар өлімі" (infant mortality) деп 

аталатындарға байланысты жүйелер жоғары қарқындылықпен 

қабылданбайды; кейінірек олар тозудан (wear-out) бас тартады. Біз "балалар 

өлімі" салдарынан сәтсіздіктерді мұқият жобалау, сынау және күйдіру арқылы 

жоя аламыз. Біз тозуды оны тудыратын факторларды түсіну және жою арқылы 

немесе резервтік жабдықтың жеткілікті мөлшерін қамтамасыз ету арқылы жоя 

аламыз. "Балалар өлімі" экстремумы мен тозу арасында сәтсіздік 

қарқындылығы аз немесе аз тұрақты және кездейсоқ әсерлерге ұшырайды. 

Тозу миссияны азайтады. Кездейсоқ сәтсіздіктер жинақталған 

әсерлермен ҒA-ты "өлтіреді". Сәтті дизайн резервтік компоненттердің 

жеткілікті мөлшерін жасау арқылы олармен күреседі. Біз [қабылдамау] қашан 

болатынын анықтай алмайтындықтан, біздің жоба оларды анықтауға және 

түзетуге мүмкіндік беруі керек. Сонымен қатар, жақсы жоба кейбір 

сәтсіздіктерге сезімтал емес және сипаттамалардың тозуы жағдайында 

пайдалы болып қала береді. Жабдық істен шығуы мүмкін режимдерді іздеу 

және анықтау сенімділікке қатысты дизайнның негізгі бөлігі болып табылады. 

Апаттық режимдердің маңыздылығы мен әсерін талдау деп аталатын бұл 

процесс (Failure Modes Effects and Critically Analysis – FMECA) біз жабдықтың 

істен шығуы мүмкін режимдерді анықтап, эффектілерді талдай аламыз деп 

болжайды. Бұл процестің кілті-бір нүктелі ақаулық режимдерін анықтау және 

жою (бір нүктелі қиял модельдері) – өздігінен бүкіл миссияның сәтсіздігіне 

әкелуі мүмкін сәтсіздіктер. Егер біз оларды жоя алмасақ, олардың 

ықтималдығын немесе орналасқан жерін бақылауымыз керек. 

Біз жабдықтың апаттық режимдерін бірнеше жолмен талдай аламыз. 

Мысалы, жан-жақты әдіс (all-part method) ғарыш аппараттарының әр бөлігін 

оның істен шығу әсерін анықтау үшін талдайды. Үлкен ғарыш аппараттары 

үшін бұл әдіс көп уақытты қажет етеді, бірақ оны орындау оңай және оңай. 

Жан – жақты әдіс бізден қысқа тұйықталулар мен үзілістерді талдауды талап 

етеді-ПХД-да кабельдер мен өткізгіштерді жүйелі түрде іздеңіз, егер олар 

жыртылса немесе қысқа тұйықталса, істен шығуы мүмкін. 
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Ықтимал қауіпті режимдерді табу үшін сценарийлерді де қолдана 

аламыз. Бұл ретте біз ҒА-ның іске қосылуын, оның орналастырылуын және 

іске қосылуын телеметрияның істен шығуларды анықтай алатынын және 

командалық жүйенің оларды түзете алатынын дәлелдеу үшін модельдейміз. 

Мұндай модельдеу, әдетте, пайдалану процедураларын дайындау кезінде 

орын алады, бірақ егер ол алдын-ала жасалса, дизайнның кемшіліктерін тиімді 

анықтай алады. 

Төтенше жағдайларды анықтаудың тағы бір әдісі – сараптамалық әдіс 

(jury әдісі). Көптеген жағдайларда жаңа жобалардың аналогтары жоқ, бірақ 

адамдар мұндай жабдықпен тәжірибе жинады. Біз олардан жобаның жоспарлы 

шолуын жүргізу кезінде немесе осындай апаттық режимдер мен ықтимал 

әсерлерді анықтау үшін олардың тәжірибесін қолдана отырып, жеке кездесуде 

сұхбат ала аламыз. 

 

6 Мысалдар 

Бұл бөлімде ҒА параметрлерін анықтаудың үш мысалын талқылаймыз. 

Алдымен біз FireSat ға, содан кейін FLTSATCOM және HEAO –  екі өзекті 

жүйеге баға береміз. 

FireSat ҒА үшін драйверлер (drivers) FireSat пайдалы жүктемесінің 

конструкциясы болып табылады, сондай-ақ орбита және V элементі бойынша 

талаптар (кесте. 7-4). Біз оларды FireSat сыртқы өлшемдерін, салмағы мен 

қуатын жалпы бағалау үшін қолданамыз, содан кейін бұл параметрлерді ішкі 

жүйелер деңгейіне дейін бөлеміз. Жоғарғы деңгей процесінің нәтижелері 1-31 

кестеде келтірілген.  Есіңізде болсын, бұл ҒА жобалау процесін бастауға 

мүмкіндік беретін өрескел бағалау. Біз дизайнның талаптары мен нәтижелерін 

үнемі бағалап, нақтылап отыруымыз керек, сонымен қатар қолайлы және 

келісілген жобаны алу үшін әртүрлі жүйелік трейдерлерді орындауымыз 

керек. 

ҒА-ның массасы мен қуатын біздің алғашқы бағалауымыз пайдалы 

жүктеменің бағалауынан тікелей шығады. Кестеде көрсетілгендей. 1-5. 

пайдалы жүктеме салмағы орташа 30% шамада ға құрғақ массасының 17% - 

дан 50% - ға дейін құрайды (а қосымшасын да қараңыз). Осы уақытта біз 

FIRESAT ҒА туралы өте аз білетіндіктен, пайдалы жүктемені ҒА массасының 

20% - ына бағалай отырып, Қор қосамыз, бұл орташа мәннен төмен. Яғни, 

FireSat ҒА пайдалы жүктемесі ұшу үлгісімен салыстырғанда азайды. Бұл 

платформа ҒА құрғақ салмағының көп бөлігін құрауы мүмкін дегенді 

білдіреді. Қазіргі уақытта біздің салмақ туралы біліміміз жеткіліксіз, өйткені 

біз әлі салмақ туралы алдын-ала қорытынды жасаған жоқпыз. Біз массаны 

төменде көрсетілген ішкі жүйелер арқылы таратқанда, қажет болған жағдайда 

оны әртүрлі ішкі жүйелер үшін пайдалануға мүмкіндік беретін жүйелік 

деңгейде резервке ие бола аламыз. 

Жоғарыда айтылғандарға ұқсас, біздің бастапқы қуатты бағалау 32 Вт 

жүктеме қуатына және кестеден бағалауға негізделген. 1-9, бұл орташа ға үшін 

пайдалы жүктемені тұтыну бүкіл ға тұтынуының 40% құрайды. Біздің ҒА-

шағын, басқару және өңдеу бойынша айтарлықтай талаптары бар. Сондықтан 
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біз қайтадан консервативті боламыз және пайдалы жүктеме FireSat ҒА-ның 

барлық энергетикалық қажеттіліктерінің тек 30% - ын ғана білдіреді деп 

бағалаймыз. Мұнда білім өте үстірт, өйткені бізде әлі энергия туралы ақпарат 

жоқ және жүктеме режимін анықтаған жоқ – яғни. полюстер мен мұхиттардың 

үстіндегі жүктемені өшіру керек пе? Өйткені біз көлеңкелі жерлермен" 

күресеміз ", күн батареясының шығу қуаты 170 Вт-қа 110 Вт-қа жетеді, бұл өз 

кезегінде жүктеме үшін 32 Вт-қа жетеді. 

Біз қозғалтқышты апогеялық іске қосу фазасынсыз істеуге және төмен 

тартылымдағы химиялық қозғалтқыштардың көмегімен ұшуды жүзеге 

асыруға тырысуды шештік. Ақылға қонымды тиімділікті сақтау үшін біз 

бастапқыда нақты импульсі бар екі компонентті тізбекті қабылдадық Iуд 

=300с . Зымыран қозғалтқышының теңдеуін (1-7 теңдеуі) қолдана отырып, біз 

28 кг отын массасын есептей аламыз, содан кейін кестеде көрсетілгендей 

бағдар мен жабдықтау үшін аз мөлшерде отын қосуға болады. 1-31. Мұнда ҒA 

массасының бөлігі ретінде отын массасы туралы біліміміз өте жақсы, дегенмен 

ҒA массасының өзі әлі де жақсы белгілі емес. Жанармай массасы аз 

болғандықтан, біз кейінірек қарапайым бір компонентті жүйеге ауыса аламыз 

немесе тасымалдаушы зымыранға FireSat-ты тікелей соңғы орбитаға жеткізу 

талаптарын қоя аламыз. 

 

Кесте 6.1 - FireSat ҒА параметрлерін алдын ала бағалау. 

Талқылау үшін мәтінді қараңыз. Бұл параметрлер бұрынғы  

 бөлімдерде сипатталған жүктеме параметрлеріне негізделген 

Параметр FireSat үшін бағалау 

Пайдалы жүктеме: 

масса қуаты 

28 кг 

32 Вт 

Ғарыш аппараты: 

құрғақ масса 

 

 

орташа қуат 

 

 

күн батареясының қуаты 

 

күн батареясының дизайны 

ҒА бағдары 

 

140 кг 

 

 

110 Вт 

 

 

170 Вт 

 корпусқа енгізілген, 

бағдарланбайтын, 1,7 м2 3х-

білікті, надирге 

Отын 

∆V 

 

бағдарды басқару + 

пайдаланылмаған қалдық қор 

барлығы 

 

28 кг 

2 кг 

 

4 кг 
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түрі 34 кг екі компонентті отын 

(Iуд = 300с), апогея ретінде 

қозғалтқыш 

пайдаланылмайды 

ҒА жалпы массасы 174 кг 

ҒА инерциясының өлшемдері 

мен сәттері: 

көлемі 

сызықтық өлшемдері корпус 

midel ауданы 

инерция моменті 

 

1,7 м3 

1,4 м 

2,0 м2 

54 кг м2 

 

Бүкіл жүйенің шамамен массасын алғаннан кейін біз кестеден өлшемдер 

мен Инерция моменттерін 10-29 кестеден бағалай аламыз. Бұл өз кезегінде 

бізге күн батареясының конфигурациясы туралы бір нәрсе айта алады. Біз 

корпустың ауданын 2,0 м2 

 және корпустың қажетті ауданын 1,7 м2 деп бағаладық. Осылайша, біз 

күн панельдерін алып тастай аламыз және надирге қарама-қарсы емес 

корпустың шетінде орналасқан Фото түрлендіргіштері бар бағдарланбайтын 

күн батареясын қолдана аламыз. Мұндай шешім ықшам, үнемді және 

басқаруға оңай болады. 

Соңында, 1-32 кестеде FireSat ға арналған алдын ала салмақтық 

мәліметтерді әзірлеудің екі нұсқасы ұсынылған. Біз әр ішкі жүйенің массасын 

ҒА құрғақ массасының пайызы немесе жүктеме массасының пайызы ретінде 

бағалай аламыз. 1-бағанда А қосымшасында санамаланған ға бойынша 

деректерге негізделген әрбір кіші жүйеге бөлінген ға құрғақ массасының 

орташа пайызы санамаланған, нәтижесінде алынған массаның бөлінуі және 

Қордың шамасы 3-бағанда келтірілген. 2-бағанда әр ішкі жүйеге бөлінген 

жүктеме массасының орташа пайызы ретінде көрсетілген бірдей мәліметтер 

келтірілген. Алынған FireSat ҒА массасының таралуы 4-бағанда келтірілген. 

Дамудың осы кезеңінде 25% салмақ қоры өте қолайлы. 3-бағанда келтірілген 

бағалауға деген көзқарас нәтижесінде ҒА құрғақ массасының тек 11,2 кг 

немесе 8%"қорына" алып келді. Бұл тәсіл қолда бар қорды ішкі жүйелер 

арасында мерзімінен бұрын бөледі. Қорды жүйелік деңгейде сақтауды 

ұсынамыз, содан кейін оны қажет болған жағдайда жүктеме немесе басқа ішкі 

жүйелер үшін таратуды ұсынамыз. 

 

Кесте 6.2 -  ҒА FireSat  тың алдын ала салмақтық мәліметі 

Салмақты 

элементтің 

мәліметтер

і 

 

ҒА 

құрғақ 

массасы

н % 

бағалау 

(1)* 

 

Құрғақ 

жүктеме 

салмағы 

бағалау 

(2)* * 

ҒА 

құрғақ 

массасы 

ретінде 

бағалау 

массасы 

(3) 

Бағалау  

Жүктемені 

пайдалы 

массаның 

% ретінде 

бағалау 

массасы (4) 

Ескертпелер 
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Пайдалы 

жүктеме 

 

20,0 

 

100,0 

 

28,0 

 

28,0 

Жүктеме 

массасы 1-31 

кестеден 

бағаланады.  

Конструкци

ясы 

21,0 75,0 29,4 21,0  

Терморегул

яция 

4,5 16,1 6,3 4,5  

Электрмен 

жабдықтау 

30,0 107,1 42,0 30,0  

Телеметрия 

және 

басқару (TT 

& C) 

4,5 16,1 6,3 4,5  

Ориентация 6,0 21,4 8,4 6,0  

Қозғалтқы

ш 

қондырғыс

ы (құрғақ) 

6,0 21,6 8,4 6,0  

Қор, кг - -  

 

 

11,2 

 

 

 

40,0 

Бағанның 

тәсілін 

қолдану 

(4),ішкі  

деңгейде 

емес,қор 

жүйелік 

деңгейде 

қамтамасыз 

етіледі,   

 

Құрғақ 

салмағы 

КА, кг 

- - 140,0 140,0 1-31 Кестеден 

бағалау.  

Отын 

салмағы, кг 

- - 28,0 28,0 1-31 Кестеден 

бағалау. 

Толтырылғ

ан ға 

салмағы, кг 

- -  

168,0 

 

168,0 

ҒА Құрғақ  

массасы мен 

отын 

массасының 

қосындысы 

құрғақ 

массаның % 

қор  ретінде 

- - 8,0% 28,6% ҒА құрғақ 

массасы / 

Қоры 
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*- 1 бағандағы пайыздар-А қосымшасында көрсетілген орташа мәндер. 

**- 2 бағандағы пайыздар-А қосымшасында саналған пайдалы жүктеме 

бойынша орташа шамалар. 

ҒА жобалаудың толық мысалдарын қамтамасыз ету үшін екі заманауи 

ҒА-FLTSATCOM [Ривес, 1979] және HEAO-B [Фрейзер, 1981] қарастырайық 

және оларды сипаттау үшін бағалау техникасын қолданамыз. -1-3 сурет. осы  

ҒА негізгі конфигурациясын және олардың негізгі параметрлерін көрсетеді. 

1-33 кестеде  FLTSATCOM және HEAO-B үшін жобалық талаптарды 

ұсынады FLTSATCOM-бұл жер үсті станциялары мен жылжымалы 

пайдаланушылар арасындағы UHF байланысын қамтамасыз ететін ғаламдық 

желінің бөлігі. ҒА байланыс жабдықтарында қабылдағыштар, процессорлар, 

таратқыштар және антенналар бар. Оның жаһандық байланыс миссиясы 

антеннаның бүкіл жерді қамтуын талап етеді. Антенналар корпуста тұрақты 

орналасқан және надирге бағытталған. Орбита 24 сағаттық кезеңге ие 

(геосинхронды) және бастапқыда экваторға 2,5 градусқа бейім. Мұнда көлбеу 

басқару жоқ. Зымыран тасығыш-ға эллиптикалық өтпелі Орбитаға шығаруға 

арналған атлас-Центавр. Апогейде қатты отын қозғалтқышы ға 

геостационарлық орбитаға ауысады. ҒА командаларды басқару және беру 

үшін Әскери-әуе күштерінің спутниктерін басқару желісі пайдаланылады. 

 

 
 

 FLTSATCOM HEAO-B 

Миссия    әскери байланыс  рентген 

астрономиясы 

Пайдалы жүктеме  байланыс 

қайталағыш және 

антенналар  

рентгендік 

телескоп және аспаптар 

 

 Көлемі 4,9 м 

тарату антеннасы 

2,3 м 

восьмигранник *4,7 м 

отсек электроника 

бөлімі 
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 3,7 м спиральді 

қабылдау антеннасы 

 

 2,4 м 

шестигранник *1 м 

электроника биіктігі 

бөлімі  

 

Салмақ 

(толтырылған) 

927 кг 3154 кг 

Қуат 1224 Вт 619 Вт 

Бағыттау  

0,25 град дәлдік 

Телескоптың осін 

кез келген нүктеге 

бағыттау дәлдігі-1 

бұрыш. мин. 

тұрақтылық 30 бұр. сек  

сағатта. Бағыттау 

жылдамдығы 10 

град/мин 

Деректерді беру 

жылдамдығы (бірнеше 

режимдер) 

 

1 кбит/с / 250 

бит/с 

6,4 кбит/с / 128 

кбит/с 

Сақтау 

сыйымдылығы-84 Мбит 

Орбита Геосинхронды, 

көлбеу 2,5 град 

Дөңгелек 540 км, 

еңкіштігі 22,75 град 

Сенімділік 5 жыл ішінде 

0,267 

1 жыл үшін 0,81 

Сурет 6.1 - FLTSATCOM және HEAO-B үшін Миссия параметрлері 

 

Толтырылған ҒА салмағы кг салмағы екенін ескеріңіз. Бұл мысалдың 

соңына дейін қолданылады. 

 

Кесте 6.3 - FLTSATCOM және HEAO-B үшін талаптар мен шектеулер  

Талаптар 

Ғ

А  

миссия

сы  

пайда

лы жүктеме  

Ор

бита  

ш

арттар 

шы

ғару 

жүйесі  

же

р үсті 

жүйесі 

F

LTSA

TCO

M 

Ғаламд

ық УВЧ 

байланысы 

Байла

ныс 

қайталағыш

ы және 

антенналар 

24 

сағаттық 

дөңгеле

к, еңкею 

2,5 град 

А

тлас-

Центав

р ҒА  

ұшыру

, 5 жыл 

GEO  

Ат

лас-

Центавр, 

апогей 

қоз

ғалтқыш 

Сп

утникті 

басқару 

желісі 

ВВС 

(SGLS) 
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H

EAO-

B 

Рентге

н 

астрономияс

ы 

Рентг

ендік 

телескоп 

және 

аппаратура 

Дө

ңгелек, 

биіктігі 

540 км, 

еңкею 

22,75 

град 

А

тлас-

Центав

р ҒА 

ұшыру

, 1 жыл 

Лео  

Ат

лас-

Центавр 

S- 

диапазон

ды  

GSTDN 

НАСА 

желісі  

 

ҒА HEAO-B міндеті рентген астрономиясы болды. Оның жүктемесі 

телескоппен бір блокқа орнатылған бес рентген құрылғысынан тұрды. Міндет 

телескопты кез-келген жерге бағыттауды және дәлдікпен бекітуді талап етті, 1 

сағат ішінде 30 секунд тұрақтылықпен 1 бұрыштық минут. Қажетті бағыттау 

жылдамдығы-10 градус/мин.  Әділет министрлігі Орбита-дөңгелек, биіктігі 

540 км және көлбеу 22,75 градус. HEAO-B 1978 жылдың соңында Атлас-

Центавр РН-ға түсірілді және жобалық қызмет мерзімі 1 жыл болды. Ол 

GSTDN НАСАның  S диапазонының жер үсті желісімен өзара әрекеттескен. 

 1-34 кестеде  осы екі ғарыш аппараттарының конфигурациясы бойынша 

негізгі жобалық шешімдер ұсынылған. FLTSATCOM дизайнында салмақ 

басым болды. Жүктеме үлкен және күрделі болды, ал миссияның жоғары 

сенімділігі міндеті жүктемені толық брондауды қажет етті. Atlas Centaur РН 

энергиясы салмақты қатаң бақылауды қажет ететін салмақты шектеді. 

FLTSATCOM жүктемесі 1000 Вт-тан асатын болғандықтан, дизайнерлер күн 

батареясының бағдарланған панельдерін таңдады. Атлас-Центавр РН 

ағытқышының диаметрі де бүктелген ҒА мөлшерін шектеді. ҒА-да 

бағдарлаудың екі режимі қолданылады: орбитаға шығару кезінде айналу 

арқылы тұрақтандыру және орбитада ұшу үшін үш осьті тұрақтандыру. 

Барлық байланысқан компоненттер корпуста қозғалыссыз орналасады және 

корпус антенналар надирге бағытталған етіп бағытталған. Тегіс күн батареясы 

күнді бағыттау үшін бір оське бағытталған. Сұйық гидразиндегі қозғалтқыш 

қондырғысы бағдарлауды басқаруды және орбитаны түзетуді қамтамасыз 

етеді; қатты отынды апогеялық қозғалтқыш ға орбитаға шығарады. 

HEAO-B үшін салмақ басым болмады. Оның пайдалы жүктемесі арнайы 

бағдарлама бойынша ол үшін ҒА жасалғанға дейін болған. Бұл бағдарлама 

үлкен салмақ пен энергия қорларын орнатуға мүмкіндік берді. Ағынның 

диаметрі ҒA өлшемдерін шектеді, бірақ құрылғылар осы диаметрдің ішіне 

орналастырылды. Қуат талаптары қалыпты болды және корпуста тұрақты 

орналастырылған жалпақ күн батареялары қолданылды. Миссияның міндеті 

гироскоптарды, жұлдыз датчиктерін және ұшқыштарды қолдана отырып, үш 

осьті бағдарлауға әкелетін жүктемені дәл бағыттауды қажет етті. Апогеялық 

қозғалтқыш қажет емес еді. Бағдарлау мәселелерін шешу үшін монототын 

гидразинді қозғалтқыш қондырғысы қолданылды. 
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Кесте 6.4 - FLTSATCOM және HEAO-B үшін бастапқы жобалық 

шешімдер ( 1-4 кестені қараңыз.) 

Жоба аспектісі  FLTSATCOM 

жобалау тәсілі 

HEAO-B 

жобалау тәсілі 

ҒА салмағы мен 

қуаты 

Ауыр және 

энергияны көп қажет 

ететін пайдалы 

жүктемеге байланысты 

басым болды; РН 

энергетикасымен 

шектелді 

Басынан бастап 

орнатылған үлкен 

қорлар; РН 

энергиясына қатаң 

шектеулер жоқ 

ҒА өлшемі Бүктелген күйдегі 

Конфигурация 

ағытпаның 

өлшемдерімен 

шектелді; антенна мен 

күн батареясының 

өлшемдеріне 

байланысты 

кеңейтілген 

конфигурация басым 

болды 

Бүктелген 

күйдегі Конфигурация 

ағытпаның 

өлшемдерімен 

шектелді; үлкен 

өрістетілетін 

конструкциялар талап 

етілмеді 

Ориентация Апогеялық 

қозғалтқыштың 

жұмысы үшін айналу 

бағыты; орбитадағы үш 

осьті бағдар 

Жоғары дәлдікті 

қамтамасыз ету үшін 

қолданылатын үш осьті 

бағдар 

Күн батареялары  жазық бағдарлы 

батареялар 

Корпуста 

бекітілген жалпақ 

батареялар 

Қозғалтқыштың 

апогеялық қосылуын 

пайдалану 

Орбитаға 

шығаруға арналған 

қатты отындық 

апогейлік қозғалтқыш 

Талап етілмейді 

Қозғалтқыш 

қондырғысы  

Орбитаны 

бағдарлау және түзету 

үшін сұйық 

гидразиндегі 

қозғалтқыштар 

Сұйық гидразин 

қозғалтқыштары 

 

Жобалық мәліметтер 

Жоғарыдағы кестеде отын туралы мәліметтер, сипаттамалық 

жылдамдық қоры, нақты импульс және ка массасы FLTSATCOM көрсетілген. 

Ға-ны соңғы орбитаға шығару үшін қажетті жылдамдықты анықтау үшін 
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жобалаушылар 7-тараудың әдістерін қолданды. Бұл тарауда сонымен қатар 

дизайнерлер қолданған жою қатесін талдау сипатталған орбитаны түзету үшін 

V диаграммасын есептеу үшін. Бұл қатенің апогеялық қозғалтқыштың 

жылдамдығына қатынасы (0,5%) қатты отын қозғалтқышының типтік 

сипаттамасы болып табылады. Берілген нүктеде ұстап тұру үшін қажетті 

жылдамдық ҒА-ның жобалық мерзіміндегі орбитаның бұзылуын талдаудан 

туындайды. Жылдамдықтың артуы ға күніне 15 градус жылдамдықпен бойлық 

бойынша орын ауыстыруы бойынша пайдалану талаптарынан туындайды. 

Орбитаға шығару кезінде FLTSATCOM 60 айн/мин айналу арқылы 

тұрақтанады және айналу кезінде 65 градус бұрышта маневр жасайды. 10-3 

және 1 - 6 теңдеулері бұл талаптарды отынның салмағына аударады. 

Пайдалану кезінде ҒА отынды бағдарлау үшін, негізінен күн сәулесінің 

қысымына қарсы тұру үшін пайдаланады. HEAO-B тек бағдар құру және 

бұзылған сәттерді жою үшін отынды қажет етті (негізінен аэродинамикалық 

және гравитациялық, кестені қараңыз. 1-18). Отынның массасы 138 кг болды. 

 

Кесте 6.5 - FLTSATCOM үшін отын туралы қысқаша мәлімет ( 1-4 

кестені қараңыз. ) 

Элемент Салмак, кг Жобалау сипаттамалары 

Орбитаны түзету 

- орбитаға шығару 

(апогейлік қозғалтқыш) 

- шығару қатесін түзету 

- нүктеде ұстау 

- нүктеден нүктеге өту 

 

855,0 

 

4,1 

6,5 

52,7 

 

∆𝑉 = 1748.8
м

с
, 𝐼уд = 285.5𝑐  

9,0 м/с, 𝐼уд = 215,2 с, 𝑀КА = 988 кг 

14,2 м/с 

115,2 м/с  

Бағдар 

- бұрау және бұрауды 

тоқтату 

- айналу кезіндегі 

маневрлер 

- бағдар 

 

6,0 

 

3,3 

8,4 

 

Айналу жылдамдығы = 60 

айн/мин, ҒА инерция моменті = 

955 кг м2 

шамасы 

Маневр бұрышы 65 град, инерция 

моменті = 917 кг м2 

𝐼уд = 100 с, тарту иығы = 1,25 м 

Қалдығы 

 

1,55  

Барлық отын 

- қатты 

- сұйық 

 

855,0 

82,5 

 

 

Кестеде. 6.5 және 6.7 fltsatcom және HEAO-B. HEAO-B үшін 

энергетикалық және салмақтық мәліметтерді ұсынады. Кестеде осы 

режимдерге қойылатын энергия талаптары және орбитадағы орташа қуат 

көрсетілген. Химиялық батареялар разрядтың 20% тереңдігіне есептелді, 

өйткені миссия кезінде қызмет ету мерзімі 5000 биттік циклден аспады. 
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FLTSATCOM үшін жүктемені тұтыну қуаты, оның ішінде қуатты түрлендіру 

шығындары негізгі кіріс мәні болып табылады. FLTSATCOM химиялық 

аккумуляторы максималды көлеңке ұзақтығының 1,2 сағатында қажетті 

жұмыс бағдарламасын қолдау үшін жеткілікті үлкен болды. Батареялар 

максималды разрядтық тереңдікте 70% жұмыс істеді және зарядты қалпына 

келтіру үшін 167 ватт қуат қажет болды. Дизайнерлер күн батареясының 

мөлшерін өмірдің басында 1800 Ватт шығаратын етіп есептеді. 

Ішкі жүйелерді жобалау 1-38 кестеде  мысалдарда қолданылатын ҒА 

арналған қозғалтқыш ішкі жүйелерінің сипаттамаларын ұсынады. Әрбір ішкі 

жүйе екі резервуарда сақталатын сұйық гидразинді пайдаланады. 

Резервуарлар азоттың белгілі бір мөлшерімен үрленеді, сондықтан отын 

жанған кезде гидразиннің қысымы төмендейді. Бактарды командалық 

басқарылатын оқшаулағыш клапандар арқылы қосуға болады. Қозғалтқыштар 

мен жанармай желілері резервтелген және бір-біріне қосыла алады. HEAO-B 

екі қозғалтқышы бар 6 қозғалтқыш блогына орнатылған 4,4 Н тартқыш 12 

қозғалтқышты пайдаланады. FLTSATCOM екі қозғалтқышы бар қозғалтқыш 

блоктарына орнатылған 4,4 н және 0,44 Н төрт тартқыш 16 қозғалтқышты 

пайдаланады. 

 

Кесте 6.6 - FLTSATCOM және HEAO-B үшін энергетикалық мәлімет (1-

6, 1-7 және 1-8 кестені қараңыз) 

Ішкі жүйе 

 

Энергия туралы 

қысқаша 

мәлімет 

FLTSATCOM, 

W 

 

Энергетикалық 

мәлімет  HEAO-

B, 

 ұшу режимі, Вт. 

 

Энергия 

туралы 

қысқаша 

мәлімет HEAO-

B, жер режимі, 

Вт. 

 

Пайдалы жүктеме 1070* 217,0 217,0 

Платформа:    

қозғалтқыш 

қондырғысы 

40 17,4 17,4 

бағдар 33** 201,0 201,0 

байланыс 9*** 13,4 78,4 

деректерді өңдеу - 33,8 41,6 

терморегуляция 17 30,2 30,2 

электрмен 

жабдықтау 

56 26,0 33,7 

жұмыс 

режимінде 

тұтыну 

1224 538,8 619,3 

орташа қуат - 546,8  

химиялық 

батарея 

167 244,0  
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дозарядының 

қуаты 

белсенді өмір 

сүру мерзімінің 

соңындағы қуат 

1391   

белсенді өмір 

сүру мерзімінің 

басындағы қуат 

1800   

 

* түрлендіруге 192 Вт шығын кіреді 

** бағыттау және навигация функцияларын қамтиды 

*** байланысты, командаларды және деректерді өңдеуді біріктіреді 

 

Кесте 6.7 - HEAO-B және FLTSATCOM үшін салмақ жиынтықтары 

Ішкі жүйе  Мәлімет  

FLTSATCOM, кг 

Мәлімет HEAO-

B, кг 

Пайдалы жүктеме 222,0 1468,0 

Платформа:   

қозғалтқыш 

қондырғысы 

29,5 25,5 

бағдар 57,7 124,0 

байланыс 26,3* 30,0 

командалар және 

деректерді өңдеу 

- 41,6 

терморегуляция 14,5 35,4 

электрмен 

жабдықтау 

336,0 376,0 

конструкциясы 154,0 779,0 

Құрғақ салмақ 841,0 2868,2 

Отын 85,4** 138,0 

Балласт - 148,0 

Толтырылған ға 

салмағы 

927,0 3154,2 

Апогеялық 

қозғалтқыш 

916,0 - 

Шығарылатын 

салмақ 

1844,0 - 

Адаптер 19,5 18,1 

Адаптермен 

салмақ 

1863,0 3172,3 

 

* байланысты, командаларды және деректерді өңдеуді біріктіреді 

** 2,8 кг газды үрлеуді қамтиды 
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1-39 кестеде мысалдарда қолданылатын ҒА бағдарлау бойынша 

талаптар келтірілген (1-13 кестені қараңыз.). FLTSATCOM жүктеме үшін 

бекітілген Антенналарды пайдаланады және Антенналарды надирге бағыттау 

үшін корпустың бір ұшын бағыттайды. FLTSATCOM-да жалпақ күн 

батареялары бар, олар дененің бағыты мен Күн батареяларын айналдыру 

арқылы Күнді басшылыққа алады. Сонымен қатар, FLTSATCOM-да BS V 

түзету талабы бар. HEAO-B Күнге жақын емес орбитаның барлық бөліктеріне 

бағыттауды және ұзақ уақыт бойы дәл бағыттауды қажет етті. Сондай-ақ, ол 

орташа энергияға ие болды және орбитаны түзету талаптары жоқ. 

 

Кесте 6.8 - FLTSATCOM және HEAO-B Қозғалтқыш ішкі жүйелерінің 

сипаттамалары. 

Сипатта

масы 

FLTSATCOM HEAO-B 

Отын Біртекті отын, 

гидразин 

Біртекті отын, гидразин 

салмағы 83 кг 136,4 кг 

бак Диаметрі 0,6 м екі 

отын багы 

Диаметрі 0,74 м екі отын 

багы 

үрлеу Азот 2,8 кг Азот 3,6 кг 

бактың 

салмағы 

14,4 кг 13,3 кг 

Құбырла

р мен 

клапандар 

Оқшаулағыш клапаны 

бар орталық тарату блогы 

Орталық тарату модулі 

салмақ 7,5 кг 6,8 кг 

Қозғалтқ

ыштар 

6 тарту 4,4 Н (4 – 

орама, 8-тангаж, 8 – 

айналдыру және құру 

by v) 

4 тарту 0,44 Н 

(айналдыру-қисайту) 

12 тарту 4,4 Н (4-тангаж, 

8 – 

крен / рыскание) 

қуатты 

тұтыну 

40 Вт (каталитикалық 

матрица және құбыр 

жылытқыштар) 

17,4 Вт 

салмақ 7,6 кг 5,5 кг 

 

FLTSATCOM және HEAO-B екеуі де үш оське бағытталған ҒА. Екі ға да 

корпуста нығайтылатын пайдалы жүктемеге ие және пайдалы жүктемені 

бағыттау үшін корпустың бағытын басқарды (кестені қараңыз. 1-13). Екі ҒА 

да күн сәулесіндегі жалпақ күн панельдерін бағыттау үшін корпустың 

бағдарының бір осін қолданды. 1 кВт-тан астам қуатты қажет ететін 

FLTSATCOM күн батареяларын екінші оське бағыттайды. 
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Кесте 6.9 - FLTSATCOM және HEAO-B үшін бағдарлау талаптары 

Талап FLTSATCOM HEAO-B 

 Пайдалы 

жүктеме талаптары 

Байланыс 

антенналары 

Рентгендік 

телескоп 

керек затқа 

бағыттау  

Надир Кез келген 

жағына қарай 

бағыттау бағыты 0,25 град 1 бұр. мин 

дәлдеу дәлдігі -  1 сағат үшін сек 

30 бұр 

басшылық 

тұрақтылығы 

- 10 град/мин 

бұрылу 

жылдамдығы 

-  шамамен күннен 

15 градус  

нақты бағыттау 

талап етілмейтін учаске 

  

Басқа талаптар   

   

күнге бағыттау Y осін ұстап тұру 

үшін айналдыру осінің 

айналасында (Z осі) 

күнге қалыпты 

Күнді ұстап тұру 

үшін орам осінің 

айналасында (X осі) 

X-Z 

жазықтықтары 

жұмыс кезінде 

бағыттау  V 

Жоғарыда 

айтылғандай, 

айналдыру осінің 

айналасында (Z осі) 

 

 

FLTSATCOM орбитаға шығару үшін қатты отынды апогеялық 

қозғалтқышты пайдаланады. Бағдарлау кезінде апогейного қозғалтқыштың 

қолдау закруткой (см. табл. 1-14 және 1-15). Айналу бағытын надирге 

бағытталған қозғалтқыш көмегімен өзгертуге болады; бұл қозғалтқыш айналу 

кезеңімен синхрондалған импульстармен жұмыс істейді. Тұрақты жұмыс және 

жұмыс кезінде v FLTSATCOM үш осьті тұрақтанды. Ол бағдарлау жүйесінің 

сезімтал элементтері ретінде Күн мен жер сенсорларын, сондай-ақ моменттер 

жасау үшін қозғалтқыштар мен шыбындарды пайдаланады. Қалыпты жұмыс 

кезінде ол гироскоптар мен күн сенсорларын моменттерді құру үшін 

шыбындар мен қозғалтқыштармен бағдарлау үшін қолданды. Оның лезде 

гироскоптары анықтамалық бағытты бұрады, ал күн жүктемесі сенсорлары 

дәл бағыттау стандартын және гироскоптардың дрейфін түзетуді бақылауға 

мүмкіндік берді. Күн қысымы FLTSATCOM үшін негізгі наразылық сәттерін 

тудырды. Гравитациялық және аэродинамикалық сәттер HEAO-B үшін 

маңызды болды. 1-40 кестеде FLTSATCOM үшін де, HEAO-B үшін де 

навигация, бағыттау және басқару (резервтеуді қоса) ішкі жүйелері 

компоненттерінің салмақ және энергетикалық сипаттамаларын береді. 
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Кесте 6.10 - Бағдарлау-басқару компоненттерінің салмағы мен қуаты 

Құрауыш FLTSATCOM HEAO-В 

Салмақ, кг Қуат,Вт  Салмақ, кг Қуат,Вт  

Датчиктер 

күн датчиктері 

жер сенсорлары 

гироскоптар 

Сигналдарды өңдеу 

электроникасы 

Маховики 

Күн батареясының 

жетектері 

Барлығы 

 

1,5 

7,2 

- 

23,8 

 

11,3(2) 

13,9(2) 

 

57,7 

 

0 

12 

- 

12,8 

 

8 

0,2(2) 

 

33 

 

1,6 

- 

19,6 (6) 

49,0 

 

53,8(4) 

- 

 

124,0 

 

0 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

201 

 

FLTSATCOM CA-да дизайнерлер бірыңғай бақылау, телеметрия және 

командалық жүйені (TT&C) құру үшін командалық беру және деректерді 

өңдеу ішкі жүйесімен байланысқан ішкі жүйені біріктірді. Бұл ҒА өте 

қарқынды емес басқару үшін тек 977 команданы пайдаланады. Телеметриялық 

талаптар – 178 бастапқы Кадрлық сөздер (жылдамдығы 0,5 с/кадр) және 

төменгі деңгейдегі 1000 сөзден аз-TT&C үшін әдеттегі минималды 

талаптар.кестеде. 1-18 және 1-20 FLTSATCOM компоненттерін сипаттайды. 

Негізгі жүктеме антеннасының мачтасының соңында орнатылған кең 

диапазонды Антенна спутникпен байланысты қамтамасыз етеді. 

HEAO-B үшін келісілген талаптар телеметрияны басқару және қалпына 

келтіру үшін ҒА-ға жиі қол жеткізуді қамтамасыз етпейтін Орбита 

параметрлерінен (төмен көлбеу орбита) туындады. Кестеде. 1-41-де 

командаларды беру және деректерді өңдеудің біріктірілген ішкі жүйесінің 

сипаттамалары келтірілген. HEAO-B маневр жасап, жердегі станцияның 

көріну аймағынан тыс жүктеме деректерін алуы керек еді. Пәрмендерді беру 

ішкі жүйесінде 256 команданы есте сақтай алатын жады бар бағдарламалық 

құрал бар. Деректер таспалы сақтау құрылғысында оларды жер үсті 

станциясымен байланыс сеансында жер үсті станциясына тастау сәтіне дейін 

қалды. 

FLTSATCOM және HEAO-B компоненттері 5 − 50°С температураны 

қажет етеді – бұл дизайнерлер үшін жиі кездесетін жағдай. Жылу балансына 

ғарышқа артық жылу шығаратын жабдық бөлігінің сыртқы панельдеріне 

компоненттерді орнату арқылы қол жеткізіледі. Айна беттері күн сәулесінің 

төмен сіңіру қабілеті мен инфрақызыл сәулеленудің жоғары эмиссиялық 

қасиеттерін қолдана отырып, радиатор ретінде қызмет етеді. Радиаторлар үшін 

пайдаланылмайтын беттер жылу оқшауланған. Ішкі жылу беруді жақсарту 

үшін ҒА ішкі беттері қара түсті, ал қорғаныс жылытқыштары аппаратура 

өшірілген немесе отын құбырлары сияқты сезімтал тораптарға орнатылған 

кезеңдерде төмен температураның алдын алады. 
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Кестеде. 1-36 кестеде FLTSATCOM және HEAO-B үшін энергетикалық 

есептер ұсынылды. 1-42-де олардың электрмен жабдықтау жүйелерінің 

сипаттамалары мен компоненттері келтірілген. FLTSATCOM дискілерді 

айналдыру және Z осінің айналасында корпустың бағыты арқылы күн көзіне 

бағытталған жалпақ күн батареяларын пайдаланады (басқару). Батареялар 

белсенді өмірдің басында 1800 Ватт шығарады. HEAO-B корпуста тұрақты 

орнатылған жалпақ күн панельдерін пайдаланады. Олар күнді дененің X-Z 

жазықтығында ұстап тұрған X осіне (орамға) бағыттау арқылы Күнді 

бағдарлады. Бағдарлау кезінде күн батареялардың қалыпты деңгейіне 75 

градусқа дейін бұрыш жасай алады. Мұндай жеткіліксіз жарықтандырудың 

орнын толтыру үшін дизайнерлер күн ағынының қалыпты төмендеуімен 1500 

Вт күн батареяларының қуатын қамтамасыз етті. 

 

Кесте 6.11 - Ішкі жүйесінің командалар және деректерді HEAO-B-де 

байланыста өңдеу 

Мінездеме Сипаттама 

Байланыс 

жиілік 

антеннаның сәулелену қуаты 

салмағы 

S-диапазоны 1,0 Вт 

2 кең  диаграммалы 

бағыт,жолақты антенналар 

16,2 кг 

Таспалы жазу құрылғысы 

жад көлемі 

деректерді беру жылдамдығы 

салмағы 

қуат (байланыс және таспалы 

ЗУ үшін) 

 

84 106 бит 

6,4 кбит/с и 128 кбит/с 

13,8 кг 

3,4 Вт в ұшу режимнде, 78,4 Вт 

– жер үсті 

Командалар және деректерді 

өңдеу командаларды  беру 

жылдамдығы  

есте сақталатын командалар 

саны телеметрия жылдамдығы 

салмағы 

қуат 

 

200 бит/с 

256 30 биттік команда 

6,4 және 128 кбит/с 

28,4 кг 

Ұшу режимінде 33 Вт және жер 

үстінде 41,6 Вт 

 

FLTSATCOM және HEAO-B екеуі де NiCd химиялық батареяларын 

пайдаланады. FLTSATCOM үшін цикл саны 1000-нан аз болды, ал үш батарея 

70% тереңдікте жұмыс істеді. Сондай-ақ, олар істен шыққан батареяларды 

тізбектен шығаруға мүмкіндік беретін электр тізбектерін айналып өтті. Үш 

HEAO - B химиялық батареялары 5000-нан астам циклдарға ие болды және 

20% разряд тереңдігінде жұмыс істеді. 

6.10 кестеде  сонымен қатар FLTSATCOM және HEAO-B-де басқару, 

коммутация және конверсия жабдықтарының, сондай-ақ электрмен 

жабдықтау ішкі жүйесінің кабельдерінің сипаттамаларын ұсынады. 

Орталықтандырылған қуат түрлендіргіші ға кіші жүйесін қайталама қуатпен 

қамтамасыз етеді. HEAO-B реттелетін күн батареясын пайдаланады, ал 
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тұтынушыларға қуат коммутациясы арнайы блоктарда жүзеге асырылады. Бұл 

блоктарда қуат түрлендіргіштері де бар. 

6.11 кестеде суретте FLTSATCOM және HEAO-B дизайны туралы 

мәліметтер келтірілген. 10-4-де FLTSATCOM дизайны ұсынылған, ал суретте. 

1-5-HEAO-B дизайны HEAO-B дизайны жартылай монококты болды, онда 

ұшырғыштар, қатты панельдер және шпангоуттар жүктемелерді қабылдады. 

Екі ға да Атлас-Центавр РН іске қосылды және шығару кезінде мәні бойынша 

сол жүктемелерге есептелді. Тасымалдау конфигурациясында екі ка диаметрі 

бірдей болды, дегенмен HEAO - B сәл ұзағырақ болды. Ұшу 

конфигурациялары өте өзгеше болды, өйткені FLTSATCOM-да үлкен күн 

батареялары мен антенналар бар. HEAO-B іс жүзінде орбитада іске қосылған 

кезде пайда болды. Бұл екі ға-да күштік конструкцияның әртүрлі жобалық 

шешімдері болды. FLTSATCOM жүктемелерді орталық цилиндрмен 

қабылдайды. Аспап бөлімі осы цилиндрдің айналасына орнатылады, ал 

ашылатын элементтер шығару кезінде бөліктің айналасына орнатылады. 

 

Жалпы жобалық деректер 

6.11-кестеде оның салмағына негізделген ҒА  өлшемдерін бағалау 

келтірілген. 1-16 және 1-17 теңдеулері ҒА-ның жалпы қуаты негізінде күн 

батареяларының ауданы мен салмағын бағалау үшін арақатынас береді. 

Кестеде FLTSATCOM және HEAO-B нақты және есептелген параметрлері 

салыстырылады. 

 

Кесте 6.12 - Электрмен жабдықтау ішкі жүйесінің сипаттамалары мен 

компоненттері 

Сипаттамалары 

мен 

компоненттері 

FLTSATCOM HEAO-B 

Күн батареялары 

белсенді өмір 

сүрудің басында 

шығу қуаты 

 

 

 

салмағы  

мөлшері 

1800 ватт күн ағынының 

қалыпты төмендеуімен 

белсенді өмірдің 

басында. 1200 Вт 7 

жылдан кейін және күн 

ағынының түсу бұрышы 

23 болған кезде,  

екі панель 2,8 м 3,8 м 

92,6 кг 

Күн ағынының қалыпты 

төмендеуімен 1500 Вт. 613 Вт 

кезінде 15. 

 

 

 

13,9 м2 

77,1 кг 

Химиялық 

батарея 

сыйымдылығы 

салмағы 

 

600 Вт*ч (24 А*ч) 

89,6 кг барлығы 

 

550 Вт*ч (20 А*ч) 

89,6 кг барлығы 

Қуатты реттеу   

түрі Реттелмейтін күн 

батареялары 

Реттелетін күн батареялары 
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салмағы 9,7 кг 33,1 кг 

қуат 12,9 Вт 26 Вт 

Қуат 

коммутациясы 

түрі салмағы 

қуат 

Орталық 

коммутациялық блоктар 

(1 ҒА үшін, 2 пайдалы 

жүктеме үшін) 29,3 кг 

4,3 Вт (ҒА шинасы) 

Орталық коммутациялық 

блок  

 

(пайдалы жүктеме үшін 1 , 1-

ҒА ) 35,5 кг 

Қуатты реттеуге қосылған 

Қуатты 

түрлендіру 

 

Түрі 

 

 

 

 

 

Салмағы 

 

Куат 

 

 

ҒА шинасына арналған 

орталықтандырылған 

түрлендіргіш, пайдалы 

жүктемеге арналған 

жеке түрлендіргіштер 

 

ҒА шинасы үшін 8,5 кг. 

Пайдалы жүктеме үшін 

78,3 кг 

ҒА шинасы үшін 14,3 Вт. 

Жүктеме үшін 192 Вт 

 

 

Түрлендіргіш орталық 

коммутация блогының бөлігі 

болып табылады, бағдарлау 

ішкі жүйесі мен командалық 

ішкі жүйелер мен 

мәліметтерді өңдеуге 

арналған жеке 

түрлендіргіштер 

 

4,6 кг – бағдарлау ішкі жүйесі 

үшін. Командалық Ішкі жүйе 

және деректерді өңдеу үшін 

3,3 кг 

Ішкі жүйелерге қосылған 

Кабель 

Самақ 

қуат 

 

72,7 кг 

24 Вт 

 

133,8 кг 

жоғары қосылған 

 

Кесте 6.13 - FLTSATCOM және HEAO-B құрылыс сипаттамалары 

Сипаттамалар FLTSATCOM HEAO-B 

Салмақ 154 кг 779 кг 

Жобалық тәсілдер: 

 

 

бастапқы 

құрылымы 

 

 

 күн батареялары 

 

 

 

 

аппаратура бөлімі 

Орталық 

цилиндр алюминий  

ұялы панельдері 

екі қанатқа 

орналастырылған 

 

Лонжерондар 

мен стрингерлері бар 

рамаға орнатылған 

ұялы панельдер 

Бөліктің 

айналасында 

бүктелген немесе 

Корпусқа 

бекітілген жартылай 

монокок алюминий ұялы 

панельдері 

Күш  жақтауына 

орнатылған ұялы 

панельдер 



92 

 

 

 

 

орналастырылатын 

элементтер 

бүктелген 

шығару 

кезіндегі аппаратура 

 

Кесте 6.14 - Расчётные и реальные размеры FLTSATCOM и HEAO-B 

Парамет

р 

Өлше

м бірлігі 

FLTSATCO

M 

HEAO-B 

Н

ақты 

Есептел

ген 

На

қты 

Есептел

ген 

Нақт

ы 

Есептелген 

Нақ

ты 

Есептелге

н 

Толтыры

лған ҒА 

салмағы 

кг  92

7 

 3154 

ҒА қуаты 

мерзімнің 

басында 

белсенді өмір 

сүру 

Вт  18

00 

 1500 

Бүктелге

н ҒА бөлігінің 

көлемі 

м3 м3 9,2

7 

 

5,0 

28,

2 

31,5 

- 

- 

37,8 

- 

- 

Сызықты

қ мөлшері 

диаметрі 

ұзындығ

ы 

 

м м 

 

2,9 

 

2,4 

5,1 

 

4,4 

 

2,7 

6,8 

Корпус 

ауданы 
м2 8,5 12,

3 

19,2 18,1 

Күн 

батареяларыны

ң ауданы 

м2 

 

 

18 21,

5 

15 13,9 

Күн 

батареяларына

н корпусқа 

дейінгі 

қашықтық 

м 5,9 5,2 қолда

нылмайды 

қолд

анылмайд

ы 

Инерция 

моменттері 

Кг*м2     

Көлік 

жағдайындағы 

  

88

 

91

 

Imin 

 

1963
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ға- апогеялық 

қозғалтқыштың 

отынымен 

1,3 6,4 6783,2 ,1 

- 

апогеялық 

отынсыз 

қозғалтқ

ыш 

  82

8,5 

Imin 

6783,2 

4860

,9 

ҒА 

Жұмыс 

жағдайындағы  

- IXX 

 34

53,3 

33

88,9 

  

- IYY  93

5,3 

82

5,8 

  

 

 
 

 

Сурет 1.4 - FLTSATCOM  құрлысы       Сурет 1.5-  HEAO-B құрлысы 
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