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Кіріспе
«Ғарыштық жүйелерді жобалау» оқу құралында Ғарыштық техника
және технологиялар мамандықтары студенттеріне, магистранттарына Ғарыш
аппараттарын жобалау пәні бойынша дәрістердің қысқа мазмұны берілген.
Әр дәрісте тақырыптың негізгі сұрақтары мен олардың логикалық
байланысы және құрылымдық тұтастығы көрсетіледі. Сондықтан «Ғарыштық
жүйелерді жобалау» оқу құралы студенттің дәрістік сабақтар, аудиториядан
тыс өзіндік жұмыстар сияқты оқу іс-әрекеті үшін бағыттаушы құрал болып
табылады.
«Ғарыштық жүйелерді жобалау» оқу құралы Ғарыштық техника және
технологиялар мамандықтары студенттеріне, магистранттарына арналған. Оқу
құралында кейбір бөлімдерді ғана тереңірек қарастырылады.
«Ғарыштық жүйелерді жобалау» оқу құралы техникалық жоғары оқу
орындарындағы болашақ маманға негізгі базалық білім береді. Студенттердің
инженерлі-техникалық ойлау қабілеті мен әлемнің заманауи жаратылысғылыми бейнесі жөнінде жалпы түсінігін қалыптастырады және дамытады.
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1 Жер үсті жүйесін жобалау
Gary G. Whitworth, Applied Physics Laboratory
Жер үсті жүйесі: 1) ғарыш сегментінің жұмысын қамтамасыз етеді
(ғарыш аппараттары және олардың пайдалы жүктемелері) және 2) ғарыш
аппараттарының бортында жиналған және жерде қабылданған, мақсатты
деректерді ғарыш жүйелерін пайдаланушылар арасында таратады. 1.1 кесте де
осы функциялардың орындалуын ұйымдастыруға жер үсті жүйесінің
функциялары тізімделген және тиісті нұсқалар берілген.
Ғарыш аппараттарының пайдалы жүктемелерін және олардың жұмысын
қамтамасыз ету үшін, жер үсті жүйесі аппараттарды басқаруы, олардың ішкі
жүйелерінің жағдайын қадағалауы, олардың орбитадағы жағдайын қадағалауы
және осы датчиктің мәліметтері бойынша олардың бағытын анықтауы қажет.
Жер үсті жүйесі бортқа басқару командасын бере отырып, ғарыш аппаратын
және оның аспаптарын немесе пайдалы жүктемені басқарады. Пассивті
бақылау әдістерін қоспағанда (мысалы көрсетілген функцияларды орындау
үшін радар немесе лазер сәулесін шағылыстыру арқылы) жер үсті жүйесі
телеметриялық деректерді және пайдалы жүктеме деректерін пайдаланады.
Мысалы, жер үсті жүйесі орбитадағы ғарыштық аппарат параметрлерін
нақтылау үшін, борттағы радар деректерін пайдалана алады.
Жер үсті станциялары (ground stations) ғарыш аппаратының бортынан
пайдалы жүктеме деректерін қабылдайды және оларды пайдаланушыларға
береді. Сонымен қатар, жер үсті жүйесі пайдаланушыларға қажет болуы
мүмкін телеметрия мен бақылау деректерін шығарады. Көптеген ғарыш
жүйелері пайдаланушылардың талаптарына сәйкес деректерді тарату және
ғарыш аппаратын басқару функцияларына өзгерістер енгізуге мүмкіндік
береді.
Жер үсті жүйелері (ground systems) жер үсті станциялары мен басқару
орталықтарынан тұрады, олар ғарыш аппараттары мен деректерді
пайдаланушылардың жұмысын қамтамасыз ету үшін бірлесіп қолданылады.
1.1 суретте элементтердің өзара әрекеттесуін көрсетілген. Әдетте, жер үсті
жүйесі ғарыш аппаратын басқару орталықтары пайдаланушылардан алған
өтінімдер негізінде басқарады. Байланысқан спутниктерді қоспағанда,
пайдаланушылар командаларды ғарыш аппаратының бортына тікелей
бермейді, өйткені бүкіл ғарыш аппаратының жағдайы оның жекелеген
аспаптары мен жүйелерінің жағдайына айтарлықтай тәуелді.
1.1 кесте - Жер үсті жүйелерінің функциялары мен конфигурациясының нұсқалары
Конфигурация нұсқалары және әсер етуші
Негізгі
Функциялары
факторлар
критерийлер
Байланыс құрылымы:
Құны.
Радиобайланысты
түзу аралық
Қиындық.
қолдау
станциялар арқылы.
Уақтылығы.
ҒА саны және орбиталық конфигурация.
Пайдаланушы
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Жер
үсті
станцияларының
саны
мен
орналасуы:
қолданыстағы немесе жаңа
мамандандырылған немесе қолданылатын
ғарыш жүйелері пайдаланатын
стационарлық немесе жылжымалы.
Деректерді беру жылдамдығы.
Жер үсті станциясының конфигурациясы:
Антеннаның мөлшері және оның айналу
жылдамдығы.
Жер аралық байланыстың қажеттілігі
Модельдеу және тексеру
ҒА
және
пайдалы
жүктемені басқаруды
қамтамасыз
ету.
Командаларды
беру.
Орбита параметрлерін
анықтау
Телеметриялық
деректерді өңдеу. ҒА
және ПЖ жағдайын
бақылау. ҒА бағдарын
анықтау
Деректерді беру
Пайдалы
жүктеме
деректерін беру. ҒА
телеметриялық
деректерін
және
пайдалы
жүктемені
беру. Деректерді өңдеу.
Пайдаланушылар
арасында
деректерді
тарату
Басқа функциялар
Ғарыш
жүйесінің
жұмысын қолдау
Жабдықтар
мен
құралдарға
қызмет
көрсету

лар
үшін
ашықтық.
Дайындығы.
Сенімділік.
Өміршеңдігі.
Икемділік.

ҒА саны және орбиталық конфигурация.
Бақылау әдістері:
Қашықтық пен жылдамдық, антенналардың
көру бұрыштары, сыртқы желі ғарыш
аппаратының дербестігі. Имитация және тексеру
ҒА саны (деректерді өңдеу бойынша жұмыс
көлемін анықтайды)

Пайдаланушылардың саны мен орналасуы.
Жүйелік байланыс ішіндегі талаптар.
Деректерді өңдеу мүмкіндіктері:
мультиплекстеу және демультиплекстеу, кодтау
және декодтау, шифрлау және де шифрлау,
деректерді қысу, деректерді сақтау және
мұрағаттау. Уақыт белгілерін қою сапаны
бақылау. Имитация және тексеру
Ғарыш сегментін пайдалану. Жер үсті жүйесін
пайдалану
Материалдық-техникалық
Ауыстыру немесе жөндеу

қамтамасыз

ету.

Пайдаланушыларға да, операторларға да ашық бола отырып, ғарыш
аппараттарына оңай қол жетімді, сенімді қол жетімділікті қамтамасыз ету
үшін жер үсті жүйесі қажет. Бірақ іс жүзінде ашықтық деңгейі мен құнын
бірлесіп оңтайландыруға тура келеді. Мысалы, іс жүзінде біз деректердің
бұрмалануына немесе жоғалуына және пайдаланушының деректерді алудағы
кідірісіне жол бермейміз. Бұл кідірістер нақты уақыт режимінде бірнеше
секундтан бірнеше секундқа дейін және жазылған деректер үшін бірнеше
күннен бірнеше аптаға дейін өзгеруі мүмкін. Ғарыш аппаратын және пайдалы
жүктемені қолдауды қамтамасыз ету үшін бізге ғарыш аппаратымен
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байланыстың ықтимал сеанстарының ұзақтығы мен санын және байланыстың
болмауына байланысты тәуекелмен оны қадағалау мүмкіндіктерінің санын
оңтайландыру қажет болуы мүмкін.
Неғұрлым күрделі жер жүйелері аз болғандықтан, біз мүмкіндігінше
қарапайым жүйені жасауымыз керек, бірақ ол барлық алдыңғы талаптарға
жауап береді. Ғарыш жүйесін әзірлеу кезінде біз ғарыш сегменті мен жер үсті
жүйесінің күрделілігін минималды құны бойынша ең жоғары өнімділікке
дейін оңтайландыру үшін бірнеше итерация жасауымыз керек.

1.1 сурет - Ғарыш сегменті, жер үсті жүйесі және пайдаланушылар
арасындағы байланыс.
Пайдаланушылар жер үсті жүйесіне өтінімдер беру арқылы ғарыш
жүйесіне әсер етеді.
1.1 Жер үсті жүйесін жобалау процесі
1. 2 кестеде жер үсті жүйесін дамыту процесін қарастырады және әр
қадамды сипаттайтын бөлімдерге сілтемелер беріледі. Әзірлеу процесі-бұл
терациялық процесс, қадамдар ғарыш аппараты мен жер үсті жүйесінің
қиындықтарының оңтайлы үйлесіміне жеткенге дейін қайталанады. Әрбір
итерация кезінде мыналарды ескеру қажет:
- ғарыш аппараттарының талап етілетін көріну аймақтары мен
пайдаланушылардың қажеттіліктеріне, оңтайландырылған тұрақтылыққа, қол
жетімділікке және жұмыс жиілігіне негізделген жер үсті станцияларының
орналасуы. Мамандандырылған жер үсті жүйелері үшін жаңа орындарды табу
керек, ал қол жетімді жер станцияларын ғарыш аппараттары қолдана отырып,
қолайлы станцияларды табу қажет болады;
- сапа мен тиімді изотропты сәулелену қуатын анықтайтын деректерді
беру жылдамдығы. Мамандандырылған жер үсті станциялары үшін
антенналар мен жоғары жиілікті жүйелерді егжей-тегжейлі қарауды жоғарыда
көрсетілген екі параметрді анықтағанға дейін кейінге қалдыру қажет.
Қолданыстағы жүйе үшін қолда бар арналардың жеткілікті екендігін анықтау
және қажет болған жағдайда деректерді беру жылдамдығын құру қажет;
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- өңдеу қай жерде жүргізілетінін анықтауға мүмкіндік беретін деректерді
өңдеуге қойылатын талаптар. Егер деректерді өңдеу оЗТы белгілі болса, онда
аппараттық бағдарламалық жасақтамамен кез-келген талапты қолайлы
бағамен орындауға болады. Деректерді өңдеуді жердегі станцияда емес,
Орталық станцияда орындау туралы шешім басқару орталықтарының
орналасуын таңдауды анықтайды;
- жер жүйесіндегі элементтер мен мамандандырылған жүйе үшін
пайдаланушылар арасындағы байланыс. Қолданыстағы жер жүйелерін
пайдалану кезінде, бәрі шешілген жерде деректерді өңдеу құралдары мен
жұмыс жиілігі талап етілгенге сәйкес келетініне көз жеткізу керек.
1. 2 кесте - Жер үсті жүйесін әзірлеу процесі (сипаттаманы мәтіннен қараңыз)
Қадам
Бөлім
Жер үсті станцияларының саны мен орналасуын белгілеу
1.2, 1.5
"Төмен" арнасы бойынша деректерді беру жылдамдығын орнату
1.3, 1.5
Талап етілетін сапа деңгейін және тиімді изотропты-сәулеленетін
1.4, 15.2
қуатты анықтау
Деректерді өңдеу талаптарын анықтаңыз
1.3, 1.5
Деректерді өңдеу орнын орнатыңыз
1.5
Ғарыш аппаратын басқару орталығының, пайдалы жүктемелерді
1.2, 1.3
басқару орталығының және жүйені басқару орталығының орналасқан
жерін анықтау
Байланыс арналарын анықтаңыз және таңдаңыз
1.2, 1.3
Қызметтік жер үсті жүйелерінің толық немесе ішінара
1.4
пайдаланылуын бағалау
Қажет болса, итерацияны орындаңыз

1.2 Жер үсті жүйесінің негізгі элементтері
1.2 суретте Жер үсті жүйесі ғарыш жүйесінің элементтерінен және
көмекші құралдардан тұратындығын көруге болады. Ғарыш жүйесінің
элементтері (mission elements) ғарыш сегментін басқарады немесе деректерді
өңдейді. Көмекші құралдар (facility elements) ғарыш жүйесі элементтерінің
жұмысын қамтамасыз етеді немесе басқа қосалқы функцияларды орындайды.
Ғарыш жүйесінің элементтері ретінде көмекші құралдар аппараттық
құралдарды, бағдарламалық-аппараттық құралдарды және бағдарламалық
қамтамасыз етуді қамтиды (осы тарауда неғұрлым жиі қолданылатын атаулар
мен қысқартулар пайдаланылатын болады). Жер үсті станцияларының
персоналы физикалық компоненттерді пайдалануды жүзеге асырады және
олардың іс-қимылын үйлестіреді.
Жер үсті станциясы-бұл ғарыштық сегментті басқаруға арналған, әдетте
жүктеме туралы мәліметтерді қабылдауға арналған жер үсті байланыс құралы.
1.3 cуретте «Келесі компоненттері» бар, типтік жер станциясы көрсетілген.

9

1. 2 сурет - Жер үсті жүйесінің элементтері
Антенналық жүйе (antenna system) антеннаны (antenna) және тірекбұрылмалы құрылғыны (mount), тиісті электромеханикалық жетектерді
(electro-mechanical actuators), пульттерді (consoles) және жоғары жиілікті
сигналдарды жоғары жиілікті жабдыққа жіберетін антеннаны, толқындарды
және фидерлерді басқаратын электрондық servo тізбектерін (servo circuitry)
қамтиды. Антенна қабылдау жабдығымен бірге арна бойынша төмен түсетін
жиіліктегі сапа бойынша талаптардың орындалуын қамтамасыз етеді. Сондайақ, Антенна таратушы жабдықпен жұмыс істейді және арна арқылы жоғары
қарай тасымалдаушы жиілікте талап етілетін тиімді изотропты-сәулеленетін
қуатты қамтамасыз етеді. Антеннаның тірек-бұрылмалы құрылғысы қажетті
бұрылу бұрыштарын қамтамасыз етуі керек. Жер орбитасына жақын жерде
тірек-бұрғыш құрылғы барлық көрінетін жарты шардың көрінісін қамтамасыз
етуі керек. Сонымен қатар, ол қажетті айналу режимдерін қамтамасыз етуі
керек, мысалы, бағдарламалық бақылау режимі және автоматты бақылау.
Автоматты бақылау (autotracking) антеннаны бағыттау үшін ғарыш
аппаратынан алынған сигналдарды пайдалануды білдіреді. Бұл жағдайда
антенна жүйесі, әдетте, бақылауды жүзеге асыратын компоненттер
пайдаланатын бағыттау координаттарын тұрақты анықтауды қамтамасыз
етеді.
Қабылдағыш жабдық (receive rf equipment) әдетте антеннаның фидерлік
трактілеріндегі шығынды барынша азайтатындай етіп оЗТаластырылған
тіреулерде болады. Қабылдағыш жабдық антеннадан тасымалдаушы жиілікте
сигнал алады, жиілікті интерстициальды жиілікте төмендетеді және жүктеме
мен телеметрия мен бақылау деректерін беретін бастапқы сигналды алу үшін
сигналды демодуляциялайды.
Телеметрия,
бақылау
және
басқару
жүйесінің
жер
үсті
компоненттерінен бақылау және басқару сигналдарын алатын таратушы
жабдық (transmit rf equipment) оларды модуляциялайды және арна арқылы
жоғары қарай сигнал шығарады. Таратушы жабдық антенна жүйесіне жақын
оЗТаласқан тіректерде де болады. Ғарыш аппараттары байланысқан жағдайда
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таратушы жабдық бұдан басқа оның тасымалдаушы жиілігінде
пайдаланушылардың сигналдарын жоғары модульдейді.
Қабылдау жабдығы де сигналдарды модуляциялағаннан кейін, деректерді
өңдеу жабдығы (mission data recovery equipment) пайдаланушылар оларды жер
үсті жүйесінің басқа элементтеріне бермес бұрын пайдалы жүктеме деректерінің
сапасын бақылайды. Әдетте, деректерді өңдеу жабдықтары бөлек орналасады,
бірақ кейде оларды қабылдау жабдықтарымен бірге орналастыруға болады, бұл
олардың арасындағы деректерді беруді жеңілдетеді.
Пайдаланушы интерфейсі (data user interface) деректерді өңдеу жабдығы
мен пайдаланушыларды байланыстырады. Егер жер үсті жүйесінің барлық
элементтері мен пайдаланушылары бір жерде оЗТаласса, онда пайдаланушы
интерфейсі жер үсті станциясы мен пайдаланушылар құралдары арасындағы
деректерді беру қолмен немесе электронды байланысы болып табылады.
Телеметрия, бақылау және басқару жүйесінің жабдықтары (Telemetry,
Tracking, and Command (TT&C)) алынған телеметрия мен бақылау деректерін
өңдейді және таратады. Сондай-ақ, ол пішімдейді, дұрыстығын тексереді және
берілген командалар мен бақылау сигналдарын уақыт бойынша реттейді.
Әдетте, телеметрия, бақылау және басқару жүйесінің жабдықтары бақылау
сигналдары мен антеннаны бағыттау бұрышындағы деректерді өңдейді және
пайдаланушыға ғарыш аппараттарының ауқымы, радиалды жылдамдығы және
орналасуы туралы мәліметтер береді. Телеметрия, бақылау және басқару
жүйесінің функциялары әдетте жоғары автоматтандырылған, өйткені олар
жылдамдық пен дәлдікті қажет етеді.
Жер үсті станциясын басқару орталығы (station control center) жер
станциясындағы элементтердің конфигурациясын басқарады және оларды бір
тұтасқа біріктіреді. Жүйені басқару орталығының командалары бойынша жұмыс
істей отырып, жердегі станцияны басқару орталығы ғарыш жүйесін
пайдалануды қамтамасыз ету үшін жердегі станцияны конфигурациялайды.
Жер үсті жүйесін пайдалану іс-қимылдарды уақытша үйлестіруді талап
етеді, осыған сәйкес жүйе элементтерінің бірі ғарыш жүйесінің талаптарын
орындау үшін жеткілікті дәлдікке ие уақыт синхронизаторы болып табылады.
Синхронизатор көрші элементтер арасындағы сымды байланыс желілері арқылы
уақыт сигналдары мен тірек жиіліктерін жүйенің басқа элементтеріне береді (1.3
сурет). Синхронизатордың дәлдігі бірнеше миллисекунд және одан жоғары.
Әдетте, екінші импульстар кез-келген әмбебап уақыт шкаласы бойынша
көрсетілген дәлдікке синхрондалады, мысалы, әмбебап синхрондалған уақыт
(UTC). Ғарыш аппараттары уақытты дәлірек жеткізе алады, мысалы, GPS
жүйесінің спутниктері уақытты бір микросекундтан жоғары нүктелерге
синхрондауға мүмкіндік береді.
Әдетте жер үсті жүйелерінде басқару орталықтарының үш түрі бар. Ғарыш
аппаратын басқару орталығы (Spacecraft Operations Control Center (SOCC))
ғарыш аппаратының платформасын және платформа мен пайдалы жүктемеге
ортақ жүйелерді бақылайды және басқарады, төменде қарастырылған пайдалы
жүктеменің басқару орталығын басқаратын пайдалы жүктеме құралдарынан
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айырмашылығы. Ғарыш аппаратын басқару орталығы аппарат платформасының
телеметриялық деректерін, ал қажет болған жағдайда бүкіл ғарыш аппаратының
бағдары мен динамикасына әсер етуі мүмкін телеметриялық деректер мен
аспаптар деректерін талдайды. Ғарыш аппаратын тікелей басқаратын жер үсті
жүйесінің жалғыз элементі ретінде ол жүктемені басқару орталығының ғарыш
аппараттарын басқаруға қол жетімділігін үйлестіреді және басқарады. Атап
айтқанда, жүйенің жұмыс жоспарларын, ғарыш аппаратының жағдайын және
аппарат бортындағы қалған аспаптардың жағжайын қарағаннан кейін ол
пайдалы жүктеменің жекелеген аспаптарын басқаруға аЗТалған пайдалы
жүктемені басқару орталығының өтінімдерін бекітеді.
Қарапайым ғарыш аппараттары үшін ғарыш аппаратын басқару орталығы
пайдалы жүктемені басқару орталығының функцияларын да орындайды. Екінші
жағынан, егер ғарыш сегменті өте күрделі болса, бізге бірнеше ғарыш
аппараттарын басқару орталықтары қажет болуы мүмкін. Күрделі ғарыштық
сегменттің мысалы қарқынды және тұрақты бақылауды қажет ететін және жер
үсті жүйелері бірнеше ғарыш жүйелерін пайдаланушыларға қызмет көрсететін
бірнеше күрделі ғарыш аппараттары бола алады (1.3 бөлімін қараңыз). Сонымен
қатар, резервті қамтамасыз ету үшін, қауіпсіздікті қамтамасыз ету мақсатында,
немесе басқа да саяси себептер бойынша бізге бір немесе бірнеше ғарыш
аппаратын басқару орталықтары қол жеткізе алады.

1.3 сурет - Уақыт синхронизаторы дәл уақыт пен анықтамалық жиілікті беру арқылы жер
жүйесінің элементтерін синхрондайды

Ғарыш аппаратын басқару орталығы жабдықтар мен персоналдан
тұрады. Жабдыққа жабдықтар мен деректерді басқару пульттері, басқару
жабдықтары және тиісті коммуникациялар кіреді. Жабдық, әдетте,
автоматтандырылған және компьютерлерді қолдануға негізделген, бұл жоғары
жылдамдықты қамтамасыз етеді, бірақ адам кез-келген уақытта ғарыш
аппаратын басқара алады.
Пайдалы жүктемені басқару орталығы (Payload Operations Control
Center (POCC)) Телеметрия деректерін және жүктеме құралдарының мақсатты
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деректерін талдайды және осы құрылғыларды басқару мүмкіндіктерін береді.
Берілетін командалардың құрамы ғарыш аппаратын басқару орталығының
қатысуымен жүйені басқару орталығының мақұлдауына байланысты болады.
Ғарыштық басқару орталығы сияқты, жүктемені басқару орталығы да
компьютерлермен басқарылады, ал операторлар байланыс өткізу процесін
бақылайды.
Егер бірнеше борттық құрылғылар мұқият тәуелсіз бақылауды қажет
етсе немесе қажетті сенімділік пен өміршеңдікті қамтамасыз ету қажет болса,
біз жүктемені басқарудың біЗТеше орталықтарын қолдана аламыз. Сонымен
қатар, кейде жеке құрылғыларды басқару орталықтарын осы құрылғылардың
өндірушілеріне немесе пайдаланушыларына жақын орналастыру қажет.
Жүйені басқару орталығы (Mission Control Center (MCC)) ғарыш
сегменті үшін де, жер үсті жүйесі үшін де ресурстарды бөлуді
конфигурациялау және жоспарлауды қоса алғанда, бүкіл ғарыш жүйесін
басқарады және бақылайды. Ол жерүсті жүйесінің элементтері мен деректерді
пайдаланушылар үшін қажетті ақпаратты, мысалы, ғарыш аппаратының
орбитасы бойынша деректерді, жер үсті станциясының радио көру аймағында
ғарыш аппаратының өту уақыты мен бұрыштарын қалыптастырады және
береді. Жүйені басқару орталығын жүктемені басқару орталықтары мен
ғарыш аппараттарының орташа жақындығынан тыс орналастырған дұрыс,
бірақ ғарыш жүйесінің талаптары немесе басқа себептер жүйені басқару
орталығының басқа орналасуын талап етуі мүмкін, осылайша жер жүйесін
қиындатады.
Жүйені басқару орталығының орналасуы қауіпсіздік, өміршеңдік және
саяси немесе әкімшілік себептерге байланысты таңдалады. Олардың сыртында
сенімділік тұрғысынан бірнеше жүйені басқару орталықтары қолданылады:
біреуі негізгі, ал қалғандары резервтік. Егер жер үсті жүйесі
пайдаланушылардың бірнеше ғарыш жүйелеріне қызмет етсе, онда бұл
жүйелердің әрқайсысында арнайы жүйені басқару орталығы болады. Әдетте,
бірақ әрқашан емес, бұл орталықтар бір жерде орналасқан. Ғарыштық жүйенің
негізгі жүйесін басқару орталығы басқа жүйені басқару орталықтарының
жанында болуы мүмкін, бірақ міндетті емес.
Өндіріс құралдарына ғимараттар мен алаңдар, қызметкерлерге арналған
коммуналдық қызметтер және қауіпсіздік жүйесі кіреді. Әдетте қолданыстағы
коммуналдық қызметтер пайдаланылады және күтпеген жағдайлар
туындаған кезде резервтік қаражат жасалады. Қауіпсіздік пен өмір сүру үшін
қаражат автономды болуы мүмкін. Өндіріс құралдары өте қымбат
болғандықтан, мамандандырылған құралдарды құру немесе қолданыстағы
жүйелерді пайдалану туралы шешім қабылдау қажет (1.4 бөлімін қараңыз).
Дайындық - бұл ғарыш жүйесіне қызмет көрсету үшін жер жүйесі қол
жетімді уақыттың пайызы. Қажетті дайындық деңгейі техникалық қызмет
көрсету кезінде істен шыққан бөліктерді ауыстыру жүргізілетінін немесе
оларды жөндеу жүргізілетінін анықтайды. Дайындықтың қажетті деңгейін
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қамтамасыз ету көбінесе ыстық резервті қолдануды талап етеді (кез келген
уақытта қуатталған және жұмысқа дайын).
1.5 cуретте қарапайым элементтерді жер жүйесіне орналастыруды
көрсетеді, онда барлық пайдаланушылар орналасқан, бұл олардың арасындағы
байланыс арналарын пайдалану қажеттілігін жояды. Мұндай жүйе
ресурстарды бөлу кезінде төмен орбиталарда бірнеше ғарыш аппараттарына
қызмет көрсетуді немесе геостационарлық орбитада орналасқан ғарыш
аппараттарына тұрақты қызмет көрсетуді қамтамасыз ете алады. Оның
артықшылықтарының бірі-оны жоспарлау кезінде қақтығыстарға әкелместен
бір ғарыш жүйесі қолдана алады. Сонымен қатар, ол ықшам және автономды,
бұл жүйенің жұмысын және оны басқаруды жеңілдететін элементтер
арасындағы жергілікті байланыс арналарын ғана пайдалануға мүмкіндік
береді.
Өкінішке орай, жердегі қарапайым жүйеде айтарлықтай кемшіліктер
бар. Мысалы, біреуі жер станциясы төмен жер орбиталарында орналасқан
ғарыш аппараттарының көріну уақытын өте аз қамтамасыз етеді, өйткені өту
(ғарыш кемесі жер станциясының радио көру аймағында болатын уақыт)
бірнеше минутқа созылады және экваторлық емес орбиталар үшін жиі
болмайды. 1.5 бөлімде көрсетілгендей, бұл жердің кез келген нүктесінен
ғарыш аппаратының орбита орамының көрінетін бөлігінің ең үлкен мөлшері
20% - дан аспайды, ал еңкею үшін 25-тен жоғары 30° көрінетін бұрылыстар
саны 20 айналымдардың жалпы санының 30%. Ерекшелік - полярлық
орбиталар, олардың әр бұрылысын полярлық жер үсті станцияларынан көруге
болады. Тағы бір кемшілігі-жүйенің ғарыштық байланыс каналдарымен
бірнеше байланыс жолдарын қамтамасыз ете алмауында.

1.4 сурет - Қарапайым жер жүйесі элементтерінің типтік орналасуы
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Жүктемені басқару орталықтарының санына байланысты толық алынған аймақ 100ден 500 м2-ге дейін болуы мүмкін. Қызметкерлер үшін қызметтердің үлкен көлемін
қамтамасыз ету қажеттілігі жердегі жүйенің қашықтағы элементтерінің ауданын едәуір
арттыруы мүмкін. Толық сипаттама мәтінде келтірілген.

1.2.1 GEOSAT - "қарапайым" жүйе
Жоғарыда айтылғандай қарапайым болса да, қарапайым жер жүйесінің
жақсы көрнекі мысалы. GEOSAT жер жүйесі 1.6 суретте көрсетілген. Бір
жердегі станцияның және бір жерде орналасқан барлық элементтердің
көмегімен ол тек бір ғарыш кемесіне қызмет етеді. 1985 жылы ұшырылған
мұхиттың осы ғарыштық бақылау аппаратынан деректерді және телеметрияны
қалпына келтіру S-диапазонында, басқару-ӨЖЖ-диапазонында жүзеге
асырылады, бақылау доплерлік ӨЖЖ-Маяк көмегімен жүзеге асырылады.
Жерүсті жүйесі телеметрия, пайдалы жүктеме және басқару деректері
бөлігінде ғарыш аппаратын толық қамтамасыз етеді. Жер үсті жүйесі
TARNET бақылау станцияларының бүкіл бейбіт жүйесін қолданатын бақылау
жабдықтарын қоспағанда Лорел, Мэрилендегі Джон Хопкинс қолданбалы
физика университетімен бір шатырдың астында орналасқан.
Жер үсті жүйесінің функционалды диаграммасы, оның үш сегменті
үзіліссіз сызықтармен бөлінген: ғарыш аппараттарын сынау құралдары,
компьютерлік жүйенің сандық блоктары, сегменттердің бөлінуі мен атаулары,
жер бетіндегі GEOSAT жүйесінің сипаттамаларына сәйкес келеді. Нүктелік
сызықтармен бөлінген қабаттасатын блоктар жер үсті жүйесінің негізгі
компоненттерінің функциялары қалай бөлінетінін көрсетеді, ал кейбір
функциялар бір-біріне сәйкес келеді. Мысалы, кадр синхронизаторы және
бөлу құрылғысы деректерді алу кезінде де жұмыс істейді, телеметрия,
бақылау және басқару жүйелері жұмыс істеп тұрған кезде де, компьютерлік
жүйе бірнеше негізгі компоненттерге қызмет етеді. Сонымен қатар,
қарапайым жер жүйелерінде ғарыш аппараттарын басқару орталығы,
жүктемені басқару орталығы және жүйені басқару орталығы біріктірілген.
Кейбір функциялар әлі қарастырылмағанына назар аударыңыз, атап айтқанда,
бұл деректерді өңдеу жабдықтары мен пайдаланушы интерфейсі
функцияларына қатысты, олардың талаптары біздің қарапайым жер үсті
жүйесі қамтамасыз ете алмайды.
1.3 Типтік жер жүйесі
Нақты ғарыш жүйесіне қызмет көрсету үшін жер үсті жүйесі, әдетте,
әртүрлі орбиталарда орналасқан бірнеше ғарыш аппараттары үшін бір уақытта
үлкен көріну аймағын қамтамасыз етуі керек, дайындықтың, қауіпсіздіктің
және әскери жүйелер мен тіршіліктің жоғары деңгейіне ие болуы керек.
Мұндай жүйе бірнеше конфигурациядағы көптеген элементтерді қамтиды. 1.7
суретте көрсетілген нақты жүйе, әуе кемесінің бортында, кеме немесе жерде
орналасуы мүмкін стандартты станцияларды және аз қуатты қосалқы
станцияларды қамтиды. Бұл қосалқы станциялар стандартты станциялардың
15

көру аймағындағы бос орындарды толтырады және стандартты
станциялардың
жабдықтарына
ұқсас
жабдықты
пайдаланады,
радиолокациялық бақылауды, телеметрияны және пайдалы жүктеме
деректерін қабылдауды қамтамасыз етеді және командалардың берілуін
қайталайды.
Нақты жер үсті жүйесінде бір-бірінен бөлек орналасқан бірнеше басқару
орталықтарын пайдалануға болады. Осылайша, суретте көрсетілгендей, кейбір
жүктемелерді басқару орталықтары ғарыш аппараттарын басқару
орталығының жанында орналасқан, ал кейбіреулері ғарыш аппараттарын
басқару орталығынан алшақ орналасқан. Сұлбада ғарыш аппаратын
басқарудың бас орталығы мен жүйені басқарудың бас орталығы біріктірілген,
ал резервтік орталықтар басқа жерде орналасқан. Бірнеше басқару
орталықтарын қолдану жүйенің жұмыс істеуінің әртүрлі кезеңдерінде бас
орталықтың функцияларын әртүрлі орталықтарға беруге мүмкіндік бере
отырып, жүйенің резервтік деңгейін, өміршеңдігі мен икемділігін арттырады.
Мәселен, ғарыш аппараттарын басқарудың қашықтағы орталықтарының бірі
ұшыру және бастапқы тексерулер кезінде негізгі болуы мүмкін, өйткені ол
ғарыш айлағына немесе имитаторларға жақын болуы мүмкін.
Географиялық алшақтық және жүйенің көптеген элементтері оның
дамуын едәуір қиындатады. Мысалы, жүйенің әрбір қашықтағы элементінде
жоғарыда сипатталғанға ұқсас синхрондалған уақыт жүйесі болуы керек.
Сонымен қатар, таратылған жүйе әртүрлі әкімшілік құрылымдары бар
бірнеше өндірістік кәсіпорындарды, күрделі техникалық қызмет көрсету және
логистикалық жүйелерді және сенімді байланыс арналарын жердегі жүйенің
қашықтағы элементтеріне енгізу қиын элементтерді қажет етеді. Осылайша,
Шығыс Африкадағы бақылау станциясы жердегі станциялардың көріну
аймақтарындағы үлкен емес, бірақ өте маңызды алшақтықты жабуға арналған,
ол атқаратын функциялары үшін өте қымбат болуы мүмкін.

1.5 сурет - Типтік жер жүйесінің схемасы
Қашықтағы жер үсті станциялары, резервтік орталықтар мен басқару және
пайдаланушылар арасындағы деректер әртүрлі байланыс арналары арқылы беріледі
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(байланыс арналары мәтінде қарастырылады). Жердегі станциялардағы стандартты
мүмкіндіктер, шектеулі мүмкіндіктері бар қосалқы станциялармен толықтырылады

1.3.1 Байланыс каналдары
Жер үсті жүйелеріне жүйенің кеңейтілген элементтері мен жеткілікті
өткізу қабілеті бар пайдаланушылар арасындағы алыс байланыс арналары
қажет. Бұл байланыс каналдары жердегі байланыс каналдарын (электрлік,
жердегі ультра қысқа және оптикалық) және спутниктік каналдарды да
қолдана алады. Егер байланыс каналдары жер үсті жүйесінің бөлігі болмаса,
онда олар әдетте жазылымға немесе жалға беріледі.
Жер үсті жүйесі элементтерінің орналасуын таңдағанда байланыс
каналдарының әртүрлі нұсқаларын бағалаймыз. Мысалы, біз телефон желісін
қолдана алу үшін ғарыш аппараттарын басқару орталығын немесе жүйені
басқару орталығын қаланың жанында орналастыра аламыз, бірақ радионың
кедергісін азайту үшін жер үсті станцияларын, аз елді мекендерде
оЗТаластырған жөн. Бірақ бұл жағдайда шалғай аудандарда жаңа
мамандандырылған байланыс құралдарын құру өте қымбатқа түсуі мүмкін.
Қазіргі уақытта халықаралық, коммерциялық, отандық және әскери
байланыс арналары қол жетімді болғандықтан, біз спутниктік байланыс
арқылы жердегі жүйенің қашықтағы элементтері мен пайдаланушылар
арасындағы байланысты қамтамасыз етуді жөн көреміз. Олардың жоғары
мүмкіндіктерінің арқасында байланыс спутниктері жер үсті жүйелерінің
барлық дерлік интерконтитентальды элементтері мен бір континентте
орналасқан қашықтағы элементтердің байланысын қамтамасыз етеді.
Ғаламдық жүйелер бірнеше релелік бөлімдер мен бірнеше байланысқан
спутниктерді қажет етуі мүмкін. Мысалы, Үндістандағы жер станциясы
халықаралық спутник арқылы АҚШ-та орналасқан ғарыш аппараттарын
басқару орталығымен байланыста бола алады.
1.3.2 Көмекші функциялар
Сонымен қатар, алынған деректердің жылдам таралуын қамтамасыз ету
үшін аз жады бар жер үсті станциясы үшін деректерді сығуды қолдануға
болады.
Уақыт белгілерін енгізу (time tagging) деректер ағынына уақытша
ақпарат қосуды білдіреді. Егер ғарыш аппаратының бортына уақытша
белгілер салынбаса, онда жердегі станция немесе деректерді өңдеу жабдығы
деректерді жазу алдында немесе оларды пайдаланушыларға беру алдында
деректерге уақытша ақпаратты енгізуі мүмкін. Әдетте уақытты бірнеше
жолмен қосуға болады. Деректерді қабылдау уақытына сәйкес жердегі
станцияның уақыты бойынша уақыт белгілерін қоюға болады, бұл ретте, ең
болмағанда, жабдықтағы белгілі кідіріс уақытына түзетулер енгізуге болады.
Деректерді алудың нақты уақытын бағалау үшін неғұрлым күрделі жүйелерде
біз үздіксіз бола аламыз. Орбита параметрлері бойынша дәуір уақытын
реттеңіз. Дәуірлер арасындағы деректерді алу уақытын интерполяциялау үшін
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уақыт шкаласы ретінде деректердің уақытын пайдалануға болады (тек орташа
емес деректерді беру үшін).
Алынған деректерді пайдаланушыларға орта есеппен жіберудің орнына,
біз барлық деректерді немесе олардың бір бөлігін деректер мұрағатына (data
storage) жазып, кейінірек жібере аламыз. Сонымен қатар, біз деректерді
берудің жоғары жылдамдығымен бастапқы жазба арқылы жоғары өткізу
қабілеттілігі бар байланыс арналарын пайдаланудан бас тарта аламыз, содан
кейін деректерді төменгі жылдамдықпен пайдаланушыға жібереміз. Барлық
жағдайларда жазба тарату кезінде деректердің жоғалуынан қорғайды. Бұрын
жазба магниттік таспада жасалған, бірақ қазір оптикалық дискілер үлкен
көлемде ақпаратты сақтау мүмкіндігінің арқасында магниттік таспаны
ығыстырып тастады.
Деректер сапасын бақылау (data quality monitoring) ғарыш аппаратынан
қабылданатын болжамды бит топтарының немесе сигнал нысандарының
деректерін тексеру арқылы ғарыш аппараты мен жерүсті станциясы
арасындағы байланыс сапасын бақылауды білдіреді. Мысалы, деректерді
тікелей беру кезінде бит қателерінің жиілігін анықтау үшін кадрлық
синхрондау сөздерін қолдануға болады. Бұл жағдайда деректерді беру кезінде
қолданылатын жер үсті жүйесінің барлық элементтерін бақылауға болады.
Мұндай деректерді өңдеу жұмыстарын жер үсті жүйесінің кез-келген
элементі орындай алады. Бір немесе екі жер үсті станциялары бар шағын
жүйелерде, әдетте, деректер жер үсті станциясында өңделеді және тікелей
пайдаланушыға беріледі. Осылайша, деректер ағынын компоненттерге бөлу
және жердегі станциядағы деректерді қысу арқылы пайдаланушылармен
байланыс арналарының өткізу қабілеттілігінің талаптарын төмендетуге
болады. Сондай-ақ, деректердің қауіпсіздігін бақылауға, деректерді алғаннан
кейін және демодуляциядан кейін жинақталған бұрмалауларға жол бермеу
үшін деректерді өңдеу арқылы шу/сигнал қатынасын сақтауға болады. Жер
үсті станциясы, әдетте, деректерді сақтайды, сонымен қатар уақыт белгілерін
қосады, өйткені осы кезеңде деректер уақыт кідірісі бойынша ең аз
белгісіздікке ие.
Жер үсті станциясы әдетте деректерді өңдеуді жақсырақ орындайды,
дегенмен, деректерді беру үшін бірнеше жер станциялары бар, жер жүйесі
барлық станциялар мен жеті қолданушы арасында байланыс аЗТаларын қажет
етеді, бұл кейде мүмкін емес. Сондықтан көбінесе жер үсті станциялары
деректерді кез-келген орталық станцияға жібереді (мысалы, ғарыш
аппараттарының басқару орталығы), тек кейбір өңдеу жұмыстарын
орындайды,
мысалы,
жазба,
ал
орталық
станция
деректерді
пайдаланушыларға жібереді. Мұндай сұлба жердегі станцияның жабдықтарын
азайтады, басқаруды орталықтандырады және пайдаланушыларды икемді
қызметтермен қамтамасыз етеді. Ол, әдетте, басқа жағдайларда талап
етілетіннен гөрі жоғары жылдамдықты қамтамасыз ете алатын жер үсті
станциялары мен орталық станция арасында мамандандырылған байланыс
арналарын қажет етеді.
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Модельдеу/тексеру жүйелері (simulation/verification systems, Sim/Ver)
модельдеу сигналдары мен деректерін қолдана отырып, жердегі жүйенің
дайындығын тексереді. Тексерулер белгілі бір уақыт аралығында, өту алдында
немесе өткеннен кейін немесе техникалық қызмет көрсетуден немесе жүйені
жаңғыртудан кейін жүргізілуі мүмкін. Модельдеу/тексеру жүйелері жердегі
жүйенің жеке элементтерін тексеріп қана қоймай, бүкіл жүйені
автоматтандырылған түрде тексере алады. Бірақ модельдеу/тексеру
жүйелерінің бұл түрі жер үсті жүйесінің маңызды буыны болып табылатын
элементтерде ғана қолданылады.
1.3.3 Ғарыш аппараты дербестігінің әсері
Ғарыш аппаратының дербестігі, ғарыш аппаратын басқару орталығының
пайдалы жүктемені басқару орталығының және жерүсті жүйесін бақылау және
басқару жабдығының міндеттерін әлеуетті түрде жеңілдетуі мүмкін. Бірақ
ғарыш аппараты жүйелері астындағы болжамсыз іркілістер мен
ақаусыздықтар, соның ішінде автономды жүйелердегі іркілістер мен
ақаусыздықтар бізді ғарыш аппараты кіші жүйелерінің функцияларын
қайталау үшін, тіпті қажет болмаса да, жерүсті жүйесінің элементтерін
пайдалануға мәжбүр етеді. Мысалы, борттық уақыт синхронизаторы деректер
пайда болған кезде уақыт белгілерін деректерге енгізе алады, бірақ жақын
болашақта уақыт белгілерін енгізу үшін жер үсті жүйесінің мүмкіндігі
резервтік нұсқа ретінде сақталуы мүмкін.
1.3.4 DMSP жүйесі
Қорғаныс метеорологиялық спутнигі бағдарламасы (DMSP) әдеттегі
таратылған жер үсті жүйесінің мысалы болып табылады. Жерді қашықтықтан
зондтау спутниктерін төмен орбиталарда пайдалану есебінен ол АҚШ
Қорғаныс министрлігін маңызды және метеорологиялық деректермен
қамтамасыз етеді. 1.8 суретте осы жүйенің негізгі элементтері көрсетілген.
"Жоғары" желісі бойынша байланыс жасау үшін ғарыш аппараты Lдиапазонды (1750...1850 МГц) пайдаланады, ал "төмен" желісі бойынша
байланыс үшін – S-диапазоны (2200...2300 МГц). Байланыс желілері бойынша
деректерді беру жылдамдығы – тиісінше 2 кбит/с (команда) және 1024 кбит/с
(деректер). Жердегі станцияларда DMSP бағдарламалары командалық
станциялар(CRT) деп аталады. Сонымен қатар, әуе күштерінің спутниктерін
басқару желісінің (AFSCN) қашықтан бақылау станциялары бар).
Пайдалы жүктеме деректері жер үсті станцияларынан DMSP орталық
станцияларына спутниктер мен жер үсті байланыс арналары арқылы
жіберіледі. Бұдан әрі ұқсас байланыс желілері бойынша деректерді өңдеудің
үлкен орталықтарына – АҚШ ӘТК океанографиялық орталығына және АҚШ
ӘӘК метеорологиялық орталығына беріледі. Бұл жүйе сондай-ақ жекелеген
пайдаланушылар деректерді ғарыш аппаратынан тікелей алатын жүйенің
мысалы болып табылады. Бүкіл әлем бойынша орналасқан кемелердегі
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терминалдар мен құрлықтағы жылжымалы терминалдар жергілікті жерлерде
пайдалану үшін метеорологиялық мәліметтерді алады.
1.4 Мамандандырылған жүйені құрудың баламалары
Мамандандырылған жер жүйесін құрудың орнына қолданыстағы жер
желілерінің кейбір немесе барлық элементтерін пайдалануға болады. Көптеген
коммерциялық және әскери жер үсті жүйелері бірнеше ғарыш жүйесіне
қызмет ете алмайды, және олар ғарыштық жүйелерді пайдаланушыларға
қызмет көрсету үшін қол жетімді. Мұндай қызмет көрсету (service-provided)
сұлбасында қабылдаушы жер үсті жүйесі пайдаланушының жер үсті
жүйесінің көп бөлігін қамтамасыз етеді.

Monterey, CA

Бүкіл әлем бойынша База ВВС Falcon, CO
Шартты белгілер:
Жерүсті байланыс каналдары
Domsat байланыс каналдары
DMS спутнигі арқылы бір жақты байланыс каналдары
DMS спутнигі арқылы екі жақты байланыс каналдары
1.6 сурет - Жердегі DMSP жүйесі
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Жеке жер станциялары, басқару және басқару орталықтары мен орталық
станциялар арасындағы байланыс үшін, сондай-ақ үлкен әскери деректер
орталықтарына деректерді беру үшін жүйе жердегі байланыс арналары мен
Domsat қолданады. Кемелердегі терминалдар мен жылжымалы терминалдар
деректерді DMSP спутнигінен тікелей алады.
Бірақ қолданыстағы конфигурациялар барлық мүмкін ғарыш
жүйелерінің талаптарын қанағаттандыра алмайды, сондықтан қабылдаушы
жүйелер, әдетте, пайдаланушы жүйелерінің барлық мүмкін талаптарын
қанағаттандыру үшін белгілі бір жолмен конфигурацияланады.
Әдетте,
толық
функционалды
қабылдау
жүйелері
барлық
пайдаланушылар пайдаланатын жер үсті жүйесінің барлық қажетті
элементтерін қамтамасыз етеді. Негізгі байланыс арналары жердегі
станцияларды жүктемені басқару орталықтары, пайдаланушылардың ғарыш
аппараттарын басқару орталықтары және жүйені басқару орталығы
орналасқан Орталық станциямен байланыстырады. Бұл орталықтар үшін
жабдық пен персоналды қабылдаушы жүйе немесе пайдаланушылар жүйесі
қамтамасыз ете алады. Орталық станцияда сонымен қатар қабылдаушы
жүйенің ғарыштық басқару орталығы және жүйені басқарудың негізгі немесе
резервтік орталығы болуы мүмкін.
Осындай қызмет көрсету сұлбаларында қосымша гибридті сұлбалар
қолданылуы мүмкін, онда пайдаланушы жүйелерінің мамандандырылған
элементтері де, бір немесе бірнеше қабылдаушы жүйелердің элементтері де
қолданылады. Шын мәнінде, қызмет көрсету жүйелерінің көпшілігінде жер
үсті жүйесінің жеке модификациялары және пайдаланушы жүйелерінің жеке
маңызды элементтерін немесе осы элементтердің бөліктерін құру қажет
Мұндай жүйелер мамандандырылған жүйелерге қарағанда кейбір
артықшылықтарға ие. Мысалы, олар, әдетте, айтарлықтай ақша үнемдейді
және белгілі бір шығындар кестесіне ие. Тағы бір артықшылығы-жоғары,
болжамды сенімділік пен дайындық. Қызмет көрсету жүйелерінің
көпшілігінде жоғары өміршеңдік бар (бірақ жүйеге қойылатын талаптар
болмауы мүмкін), өйткені олар көптеген географиялық тұрғыдан бөлінген
объектілерден тұрады, бұл оларды әскери мақсатта пайдалануға тартымды
етеді.
Бірақ қызмет көрсету жүйелерінің кемшіліктері де бар. Мысалы,
пайдаланушы жүйесін қолданыстағы жер үсті жүйесінің мүмкіндіктеріне
келтіру пайдаланушының бүкіл ғарыш жүйесінің тиімділігінің төмендеуіне
әкелуі мүмкін. Қабылдаушы жүйенің ресурстарын басқа жүйелермен бөлісу,
мысалы, ғарыш жүйесінің салыстырмалы маңыздылығына, белгілі бір
оқиғалардың маңыздылығына және қабылдаушы жүйенің жердегі
объектілерді бақылау деңгейіне негізделген іс-әрекеттерді үйлестіруді және
басымдықтарды бөлуді талап етеді. Әдетте, басымдықтар келісімшартта
көрсетілген.
Біріктірілген жер үсті жүйелерінің ықтимал нұсқаларын бағалау үшін
ғарыш жүйесінің негізгі параметрлеріне қойылатын талаптарды айқындау,
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содан кейін оларды қабылдаушы кандидат жүйелердің тиісті параметрлерімен
салыстыру қажет. Мамандандырылған жүйелердегідей, ғарыш жүйесі мен
қабылдаушы жүйені жоспарлаушылар арасындағы зерттеулер мен кеңестер
арқылы талаптарды қабылдаушы жүйелердің параметрлеріне мүмкіндігінше
реттеуге тырысу қажет. Жоғары тиімділікке қол жеткізу үшін барлық мүмкін
нұсқаларды бір уақытта бағалау қажет. Сонымен қатар, егер мүмкін болса,
мамандандырылған жүйе мүмкін нұсқалардың бірі болса, мамандандырылған
жер үсті жүйесінің жобасын әзірлеу сатысында біріктірілген жүйелерді
бағалау қажет.
Біріктірілген жер үсті жүйелеріне бағалау жүргізу кезінде
пайдаланушылардың ғарыш жүйелері параметрлерінің шекараларын,
пайдаланушылардың қандай жабдықты қамтамасыз етуі тиіс екенін және
пайдаланушылардың жер үсті станцияларына тарату пункттеріне қол
жеткізуінің қандай деңгейін анықтау қажет. Сондай-ақ, қабылдаушы жүйенің
жүктелуі, жұмыс істеу мерзімі және жаңғыртылуы мәселелерін қарастыру
қажет. Сондай-ақ, тағы бір маңыздылықты салыстыру қажет: қабылдаушы
жүйені жалға алудың белгілі құны және мамандандырылған жер үсті жүйесін
құру және қызмет көрсету құны.
1.4.1 АҚШ Әскери-теңіз күштерінің (NNSS) спутниктерінің
навигациялық жүйесі
Жердегі қызмет көрсету жүйесінің мысалы ретінде АҚШ ӘТК (NNSS)
спутниктерінің навигациялық жүйесі болып табылады. АҚШ Әскери-теңіз
күштерінің астронавтика тобы (NAG) басқаратын бұл жер үсті жүйесі АҚШ
Әскери-теңіз күштерінің навигациялық жерсеріктеріне қызмет көрсетеді және
басқарады. Transit жүйесі деп аталатын ғарыш сегменті полярлық
орбиталардағы бірнеше спутниктерден тұрады, олар АҚШ Әскери-теңіз
кемелеріне, сондай-ақ әлемдегі мыңдаған азаматтық және коммерциялық
пайдаланушыларға ауа-райының барлық навигациясын қамтамасыз етеді. Жер
үсті жүйесі басқа спутниктерге де қызмет етеді және оларды шектеулі көру
аймағын қажет ететін болашақ ғарыш жүйелеріне қызмет көрсету үшін
пайдалануға болады. Бұл жер үсті жүйесі өте жинақы, негізінен АҚШ-тың
континентальды бөлігімен шектелген және мамандандырылған қызметтерді
ұсынады. Сондықтан пайдаланушылардың спутниктері жер үсті жүйесінде
қойылған шектеулерді ескере отырып жасалуы керек.
1.4.2 АҚШ ӘСКЕРИ-ӘУЕ КҮШТЕРІ (AFSCF) спутниктерін басқару
желісі
Жер үсті қызмет көрсету жүйелерінің тағы бір мысалы – АҚШ әуе
күштері басқаратын негізгі жер үсті жүйелерінің бірі-АҚШ әуе күштерінің
спутниктік басқару желісі (AFSCF). Оның құрамына бүкіл әлем бойынша
орналасқан қашықтықтан бақылау станциялары (Remote Tracking Station
(RTS)) деп аталатын жеті жер үсті станциялары кіреді. Жеті станцияның бесеуі
қосарланған және екі ғарыш аппараттарына уақытша қызмет көрсете алады.
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DCSC, WESTAR, RCA және ANIK сияқты байланыс спутниктері арқылы
станциялар екі орталық станциямен Калифорниядағы Sunnyvale (CSTC)
Біріккен жерсеріктік сынақ орталығымен және Falcon әуе күштері негізіндегі
Біріккен жерсеріктік басқару Колорадо орталығымен (CSOC). Ғарыш
аппаратын басқару орталығы, пайдалы жүктемелерді басқару орталығы және
пайдаланушылар жүйесін басқару орталығы, әдетте, орталық станциялардың
бірінде орналасқан.
AFSCN станцияларының негізгі параметрлері мен орналасуы 1.4
кестеде келтірілген. Ғарыш аппараттарымен байланысты қамтамасыз ету үшін
әрбір станция 18 м және 14 м параболалық антенналармен, жоғары жиілікті
жабдықпен және телеметриялық деректерді, бақылау деректерін, командалықбағдарламалық ақпаратты және пайдалы жүктеме деректерін өңдеуге қажетті
жабдықпен жабдықталған. Ғарыш аппараттары бар радиоаЗТалар жүйесі
Ғарыш-Жер S-диапазонының (Space-Ground Link Subsystem (SGLS)*)
байланыс арналары жүйесі ретінде белгілі. "Төмен" байланыс аЗТалары 1,024
Мбит/с дейінгі жылдамдықпен телеметрия мен жүктеме деректерін беруді
қамтамасыз ете алады. "Жоғары" байланыс арналары командалық ақпаратты 2
кбит/с жылдамдықпен жіберуге мүмкіндік береді. Көптеген RTS станциялары
ғарыш аппараттарынан 5 Мбит/с дейінгі жылдамдықпен S диапазонынан тыс
деректерді қабылдауды қолдайды.
1.4.3 жерсеріктік деректерді бақылау және ретрансляциялау жүйесі
(TDRSS)
Бұл сөзбе-сөз жердегі қамтамасыз ету жүйесі болмаса да, TDRSS (NASA
Tracking and Data Relay Satellite System) қазіргі уақытта NASA спутниктері
үшін қамтамасыз ету жүйесі болып табылады. 80-ші жылдардың ортасына
кіргеннен кейін, ол жердегі бақылау және деректерді беру желісінің көп
бөлігін алмастырды (Ground Space Tracking and Data Network). Ол үш
геостационарлық релелік спутниктен тұрады және геостационарлықтан төмен
биіктіктегі орбиталарда орналасқан 20 жерсерікке қызмет ете алады, S
диапазонындағы арналар арқылы біЗТеше рет қол жетімділікті және S
диапазонында және Ku диапазонында арна арқылы жалғыз қол жетімділікті
қамтамасыз етеді. Бірнеше қолжетімділік 2106,4 МГц ("жоғары" сызығы) және
2287,5 МГц ("төмен"сызығы) жиіліктерінде бір уақытта бірнеше
жерсеріктермен байланысты қамтамасыз етуге мүмкіндік береді. S
диапазонындағы арна арқылы жалғыз қол жеткізу 2025 жиіліктерінде тек бір
спутникпен байланыс орнатуға мүмкіндік береді...2120 МГц ("жоғары"
сызығы) және 2200...2300 МГц.
Бірнеше қол жеткізу арналары ғарыш аппараттарымен ұзақ уақыт бойы
жоғары жылдамдықпен және деректерді берумен байланысты қамтамасыз
етеді. Олар TDRSS жүйесімен сәуленің электронды қалыптасуына негізделген
және бір ғарыш аппаратын екіншісінен ажырату үшін жалған кездейсоқ
кодтарды қолданады. Бір қол жеткізу арналары қысқа уақыт аралығында
ғарыш аппараттарымен жоғары жылдамдықпен байланыс орнатуды
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қамтамасыз етеді. Осы сияқты арна бірнеше қол жетімділік туралы, сонымен
қатар бір қол жеткізу арналары үшін релелік спутниктер пайдаланушының
ғарыш кемесі мен Нью-Мексикодағы White Sands-те орналасқан жер
станциясы арасында сигналдар жібереді. Жүйе телеметрия деректерін,
бақылау және басқару деректерін және жүктеме деректерін беруді қамтамасыз
етеді, бірақ пайдаланушының ғарыш кемесі жүйенің стандартты талаптарына
сәйкес келуі керек және бортта стандартты телеметрия, бақылау және басқару
"Жоғары" арнасындағы бит бойынша қателік жиілігіне 10-5-ке тең жету
үшін қажет ғарыш аппараты қабылдағышының сапасы көрсетілген. 1.10
суретте "Төмен" арнасындағы биттер бойынша қателік жиілігіне 10-5-ке тең
жету үшін қажет ғарыш аппараттарының таратқышының тиімді изотроптысәулеленетін қуаты берілген. 1.10 суретте "Қабылданатын қуат" термині
TDRSS спутнигінің антеннасын күшейту коэффициентін есепке алмай,
пайдаланушының ғарыш аппаратынан TDRSS спутнигінің бортында алынған
сигналдың қуатына (дБВт) сәйкес келеді. Басқаша айтқанда, бұл тарауда
қарастырылған тарату шығындарын алып тастағанда, пайдаланушының
ғарыш аппараттарының дБВт сигналының қуаты. "Кодталған деректер" 1/2
коэффициенті бар жинақтау коды арқылы кодталған деректерге сәйкес келеді.
Жерде TDRSS станциясы-бұл телеметриялық деректерді, бақылау және
басқару деректерін және жүктеме деректерін бөлісудің аралық буыны. Ол
командалық ақпаратты алады және телеметрия мен жүктеме деректерін
NASCOM желісі арқылы жүктемені басқару орталығына, ғарыш аппараттарын
басқару орталығына және пайдаланушы жүйесін басқару орталығына
жібереді. TDRSS жүйесі пайдаланушыларға басқару орталықтарын ұсынбаса
да, ғарыштық ұшу орталығында стандартты басқару орталықтарын (NASA-да
жүктемені басқару орталықтары деп аталатын) пайдалану туралы келісуге
болады. Гринбелт қаласындағы Годдард, Хьюстондегі Джонсон атфндағы
Мэриленд ғарыш орталығы, Техас (бұл жүктеме басқару орталықтары барлық
үш негізгі басқару орталықтарын біріктіреді). Сонымен қатар, ғарыш
жүйесінде басқа жерлерде мамандандырылған басқару орталықтары болуы
мүмкін, бірақ кез-келген жағдайда олар көрсетілген түйіндерге қажетті
байланыс аЗТаларына ие болуы керек.
TDRSS желісін пайдалануға келісім-шарт жасасу жөніндегі техникалық
бөлшектер мен ақпаратты NASA құжатынан табуға болады [Goddard Space
Flight Center, 1984].
1.5 Жобалау кезінде ескерілуі тиіс негізгі факторлар
Жер үсті жүйесін жобалау кезінде ескерілуі керек екі негізгі факторғарыш аппараттарының қажетті көріну аймақтары және пайдаланушылардың
қызығушылықтарының саны, орналасуы және әртүрлілігі. Бұл жерде осы екі
фактор жер үсті станцияларының, жүктемені басқару орталықтарының және
ғарыш аппараттарын басқару орталықтарының, сондай-ақ жер үсті жүйесі мен
пайдаланушылардың жеке элементтерін біріктіретін байланыс арналарының
санын, орналасуын және күрделілік деңгейін анықтайды.
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1.5.1 Ғарыш аппаратының талап етілетін көріну аймақтары
Ғарыш аппаратының талап етілетін көріну аймақтары осы ғарыш
жүйесіне қызмет көрсету үшін қажетті антенналар мен жер үсті
станцияларының санын едәуір шамада айқындайды. Бұл жағдайда көру
аймақтары байланыс сеанстарының жиілігін және ғарыш аппараты жер үсті
жүйесімен байланыста болуы тиіс уақыт пайызын анықтайды.
Геостационарлық орбиталар үшін бір жер үсті станциясы ғарыш
аппараттарының 100% көрінуін қамтамасыз ете алады. Бірақ жер бетіндегі
орбиталардағы ғарыш аппараттары көптеген жер үсті станцияларын тартуды
қажет етуі мүмкін, өйткені әр жер станциясы шектеулі уақыт аралығында
ғарыш аппаратымен байланыста бола алады. Көрсетілген уақыт шектеулері
онда есептеу мысалында спутниктің жердегі станцияның радиокөру
аймағында болатын уақыты 12,3 минутты құрайды.
Көрінудің осындай қысқа уақыты жердегі станциялар басқару
командаларын тапсыруы және ғарыш аппаратынан деректерді қабылдауы тиіс
уақытты қатаң шектейді. Сондықтан, деректерді беру жылдамдығы бір өту
үшін берілетін деректердің көлеміне байланысты таңдалады. Көптеген ғарыш
аппараттары үшін командалық ақпарат пен телеметрия көлемі өте аз, бұл
оларды төмен жылдамдықпен, әдетте секундына бірнеше килобиттен
аспайтын жылдамдықпен жіберуге мүмкіндік береді. Осы жылдамдықта
командалық ақпарат бірнеше секундта беріледі. Бірақ жазылған жүктеме
деректерін қалпына келтіру көбінесе жоғары жылдамдықпен жасалуы керек.
Осылайша, шектеулі көріну уақыты "Төмен" байланыс арнасының
сипаттамаларына қатаң шектеу қояды.
Біз бұл талапты келесі мысалда қарастыра аламыз. Ғарыш кемесі
жүктеме мәліметтерін 1 Мбит/с жылдамдықпен жинайды (Жерді
қашықтықтан зондтау ғарыш аппараттары үшін орташа жылдамдық) және
оларды әр айналымда жердегі станцияға тастайды делік. Содан кейін
деректерді берудің қажетті жылдамдығы жазылған жүктеме деректерінің
жалпы көлемінің оларды қалпына келтіру уақытына қатынасы ретінде
есептеледі (12,3 мин):
(105 мин  1  10 6 бит / с)
= 8,54  10 6 бит / с
12,3 мин

Бұл деректерді берудің өте жоғары жылдамдығы. Деректерді беру
уақыты аз болған кезде беру жылдамдығы одан да жоғары болуы керек, бұл
"Төмен" байланыс арнасының одан да жоғары сипаттамаларын қажет етеді.
Тек бірнеше жердегі станцияларды пайдалану телеметриялық
деректерді қабылдау, командалық ақпаратты беру және нақты уақыт
режимінде пайдалы жүктеме деректерін қабылдау үшін ғарыш
аппараттарының көрінуін айтарлықтай төмендетеді. Бір өту үшін берілетін
телеметриялық мәліметтер мен командалық ақпараттың көлемі, әдетте, аз
болғандықтан, олар үшін өту ұзақтығы жүктеме деректері сияқты маңызды
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емес. Алайда жиі байланыс сеанстарына қажеттілік және ғарыш аппаратының
бортындағы есте сақтау құрылғысының жеткіліксіз көлемі (ғарыш
аппаратының дербестігі) және пайдалы жүктеме деректерін нақты уақыт
режимінде беру қажеттілігі жерүсті станцияларының көбірек санын тартуды
талап етуі мүмкін.
Мамандандырылған жер үсті жүйесінде, әдетте, жер бетінде біркелкі
бөлінген жер үсті станциялары бола алмайды, бірақ жер үсті қызмет көрсету
жүйелерін пайдалану арқылы станциялардың санын көбейтуге болады. Қалай
болғанда да, мүмкін жер үсті станцияларының шектеулі санына және олардың
орналасуына қатаң географиялық және саяси шектеулерге байланысты ғарыш
аппаратымен байланыс сеанстарының қажетті санын оңтайландыру қажет.
1.5.2
пайдаланушылар
саны,
олардың
орналасуы
және
қызығушылықтарының әртүрлілігі
Пайдаланушылардың талаптары деректерді тарату жүйесінің күрделілік
деңгейін анықтайды. Көбінесе пайдаланушыларға ғарыш аппаратынан
алынған мәліметтер ағынының жеке бөліктері қажет, оларды өңдеу талаптары
әртүрлі болуы мүмкін, сондықтан деректерді өңдеу тиімді және икемді болуы
керек. Деректерді өңдеу және тарату жүйесін дамытудың әдеттегі тәсілі-бұл
пайдаланушыларға деректерді тарату үшін қажет өңдеу функциясының ағын
сұлбаларын құру. Әрбір блок-сұлбаларының кірісіне ғарыш аппаратынан
алынатын деректер ағыны беріледі. Біз әр блок арқылы деректердің өтуін
қадағалаймыз, кез-келген пайдаланушының деректері пайдалануға дайын
жерлерде тармақтар жасаймыз және қосымша өңдеудің қандай түрін жүргізу
керектігін көрсетеміз. Блок- сұлбаларында, сондай-ақ әрбір блоктың кірісі мен
шығсындағы деректерді беру жылдамдығы көрсетіледі. Ағын сұлбаларының
шығысынан алынған деректерді беру жылдамдығы байланыс арнасының
өткізу қабілетін анықтайды.
1.11 суретте ғылыми ғарыш аппараттарына тән деректерді өңдеудің
блок- сұлбалары көрсетілген, оның үш ғылыми құралының деректері бір
ағынға біріктіріліп, бір жерге жіберіледі. Сұлбаларда үш қолданушы бар деп
болжайды, олардың әрқайсысы құрылғылардың біреуінің барлық деректерін
және басқа екі құрылғы деректерінің аз бөлігін алады. Блок-сұлбаларында
байланыс арналарын қамтамасыз ететін деректерді өңдеу және жылдамдық
функциялары көрсетілген. Мәліметтерді өңдеудің егжей-тегжейлі дизайнның
келесі кезеңдерінде жасалады.
Пайдаланушылардың орналасуы және олардың қызығушылықтарының
әртүрлілігі, деректерді жер үсті станциялары немесе орталық станция
өңдейтінін анықтайды. Бұдан басқа, деректерді өңдеу жабдығын құру және
оған техникалық қызмет көрсету құнына байланысты, байланыс арналарының
санын, өткізу қабілетін және күрделілік деңгейін оңтайландыруды жүргізу
қажет. Кішігірім жер үсті жүйелері үшін деректерді тікелей жер үсті
станцияларында өңдеу және тарату тиімдірек болады, бірақ неғұрлым күрделі
жүйелер үшін деректер әдетте орталық станцияда өңделеді және таратылады.
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Көбінесе ғарыш аппараттарының осы құрылғыларының біріктірілген
ағынын бөлу және әртүрлі пайдаланушылар арасында тарату қажет. Барлық
байланыс арналарының өткізу қабілеті блок-сұлбаларда келтірілген. Блоксұлбаларының сипаттамасы мәтінде келтірілген.
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2 Ғарыштық аппараттың компьютерлік жүйелері
L. Jane Hansen, Microcosm корпорациясы, Inc.
Craig H. Pollock, TRW корпорациясы, Inc.

Осы тарауда ғарыштық негіздегі компьютерлік жүйелердің
параметрлерін анықтау және әзірлеу, компьютерлік жүйені әзірлеуге
қойылатын талаптардың орындалуын бағалау мәселелері қарастырылады,
бүгінгі күні қолданылатын аспаптық құралдар мен күрделі бағдарламалықаппараттық кешендерді әзірлеу әдістемесі сипатталады. Көптеген ғарыш
аппараттары борттық компьютерлерді пайдаланбай немесе үлкен, кіші
мамандандырылған компьютерлерді пайдаланбай да сәтті ұшады. Алайда,
перспективалық технологияларды қолданумен және бағдарламалықалгоритмдік қамтамасыз етуді стандарттаумен бірге борттық компьютерлер
ғарыш аппараттарының сипаттамалары мен функционалдығын едәуір
жақсарта алады. Мысалы, бұрын жер станциясындағы құралдарда деректерді
кейінгі өңдеу режимінде шешілген ғарыш аппаратын орбиталық
пайдаланудың көптеген күрделі міндеттері енді ғарыш аппаратының
бортында шешілуі мүмкін. Борттық компьютерлер біз басқа жолмен шеше
алмайтын бірқатар мәселелерді бірнеше және сенімді шешуді қамтамасыз ете
алады. Сонымен, ғарыштық аппаратты орбиталық пайдалану процесінде
борттық компьютердің бағдарламалық-алгоритмдік қамтамасыз етілуін
ауыстыру көп шығынды қажет етпейді, екі себепке байланысты. Біріншіден,
біз жердегі борттық бағдарламалық-алгоритмдік қолдауды жаңарта аламыз,
содан кейін маңызды өзгерістер енгізу үшін ғарыштық аппараттың борттық
компьютерін қайта бағдарламалай аламыз. Екіншіден, біз барлық орбиталық
топтастырылған ғарыш аппараттары үшін бірнеше бірдей бағдарламалық
модульдерді ең аз шығынмен жасай аламыз, өйткені кез-келген
бағдарламалық-алгоритмдік қамтамасыз ету үшін мерзімді шығындар әдетте
үлкен болмайды.
Қазіргі ғарыш жүйелерінде есептеу жүйелері мен кешендер ғарышта да,
жерде де қолданылады. Борттық бағдарламалық-алгоритмдік қамтамасыз ету
ғарыш аппаратының бортында құрастырылған (ағылш. on-board software)
компьютерлердің құралдарында пайдаланылады. Құрылған компьютерге
(ағылш. embedded computer) әдетте иерархияның жоғары деңгейлі есептеу
жүйесінің бөлігі болып табылады. Жалпы алғанда, ендірілген жүйелер нақты
уақыт режимінде басқаруды және жоғары сенімділікті қажет етеді. Ғарыш
аппаратының бортында шешілетін функционалдық міндеттер, әдетте, ғарыш
аппаратының борттық жүйелеріне навигацияны, тексеруді, борттық
жабдықтың жұмыс қабілеттілігін және ғарыш аппараты конструкциясы
элементтерінің жай-күйін бақылауды, командалық-бағдарламалық ақпаратты
өңдеуді, ғарыш аппаратының астындағы борттық қамтамасыз етушілердің
жұмысын басқаруды, пайдалы жүктеменің борттық аппаратурасының
жұмысын басқаруды және ғарыш аппаратының жер үсті қызметтерімен
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байланысын қамтамасыз етуді қамтиды. Борттық компьютер ғарыш
аппаратының бортында қызметтік функцияларды орындайды. Демек, ғарыш
аппаратының борттық жабдығының әрбір компонентімен үйлесімді болуы
тиіс. Жер үсті станциясы құралдарында шешілетін функционалдық
міндеттерге әдетте деректерді өңдеу және сығымдау, ғарыш жүйесін
пайдаланушылармен интерфейстерді қолдау, ғарыш аппаратының ұшуын
басқару үшін командалық-бағдарламалық ақпаратты қалыптастыру және
бортқа беру, борттық жабдықтың жұмыс істеу процестері мен жұмыс істеу
жағдайын және ғарыш аппараты конструкциясы элементтерінің жағдайын
қашықтықтан (телеметриялық) бақылау, ғарыш аппаратының бортындағы
ықтимал штаттық емес жағдайларды болдырмау бойынша шешімдерді
қабылдау және іске асыру кіреді (толығырақ бұл мәселе Vick және
Ramamoorthy [1984]) жұмысында қарастырылған.
Ғарыш кешенінің есептеу құралдарының маңызды аспектілері
интерфейстер мен үйлесімділік екенін ескеріңіз. Ғарыш кешенінің есептеу
жүйесінің құрамына компьютердің аппараттық және бағдарламалық
құралдарын құру, біріктіру және сынау үшін қажетті әзірлеу құралдары мен
операциялық орта да кіреді:
1 – ғарыш аппаратының бағдарын бақылау және басқару жүйесіне
аЗТалған сыртқы бағдарлау датчигі;
2 – ғарыш аппаратын басқарудың борттық жүйесінің компьютері;
3 – ғарыш аппаратының пайдалы жүктеме датчигінің компьютері;
4 – борттық антенна;
5 – ғарыш аппаратының пайдалы жүктеме датчигі;
6 – борттық жергілікті есептеу желісі;
7 – сыйымдылығы жоғары есте сақтау құрылғысы;
8 – ғарыш аппаратының ұшуды траекториялық өлшеу, телеметриялық
бақылау және командалық басқару жүйесіне аЗТалған;
9 – ғарыш сегменті;
10-жер сегменті;
11-диалогтық.
Кез-келген есептеу жүйесінің құрамына аппараттық құралдар,
бағдарламалық-алгоритмдік қамтамасыз ету және құжаттама кіреді.
Бағдарламалық-алгоритмдік қамтамасыз ету, өз кезегінде, екі санатқа
бөлінеді: Операциялық жүйе (жүйелік бағдарламалық қамтамасыз ету) және
қосымшалар (қолданбалы бағдарламалық қамтамасыз ету). Қолданбалы
бағдарламалық жасақтама (ағылш. application software) - бұл белгілі бір
ғарыштық жоба үшін ерекше және компьютердің өзі емес, негізінен
пайдаланушының мүддесі үшін мәселелерді шешуді қамтамасыз етеді.
Жоғарыда аталған екі санаттың бағдарламалық және алгоритмдік қамтамасыз
етілуі тапсырыс бойынша да, стандартты, коммерциялық тұрғыдан да қол
жетімді болуы мүмкін. Есептеу жүйесінің аппараттық құралдары сериялық
(ағылш. off-the-shelf) болуы мүмкін, бұл өндіріспен әзірленетін немесе
тапсырыспен әзірленетін жабдықты (ағылш. custom developed), білдіреді бұл
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көбінесе жабдықтың бір немесе екі түрін білдіреді. Ғарыштық негізделген
есептеу жүйелері көбінесе ғарыштық жобаның нақты міндеттерін бірегей
операциялық ортада жүзеге асыруды қамтамасыз ету үшін арнайы жобалауды
қажет етеді. Ғарыштық жоба міндеттерінің құрамын кеңейтуге қарай біз
жобаның жаңа міндеттерін іске асыруды қамтамасыз ету үшін аппараттық
құралдар мен жүйені бағдарламалық-алгоритмдік қамтамасыз етудің
функционалдық күрделілігін арттыруға тиіспіз. Есептеу жүйесінің аппараттық
құралдарындағы негізгі инновациялар, ғарыш аппараттарының бортындағы
функционалдық міндеттердің неғұрлым толық көлемін бағдарламалық іске
асыруды қолдауға бағытталған.
Есептеу жүйесі аппараттық құралдардан, бағдарламалық-алгоритмдік
қамтамасыз етуден, олардың интерфейстерін сипаттаудан және құжаттамадан
тұрады. Аппараттық және компьютерлік жүйенің бағдарламалық-алгоритмдік
қамтамасыз ету компоненттері иерархиялық құрылымды құрайды, оның
жоғарғы жағында конфигурацияның соңғы объектілері – сәйкесінше
аппараттық және бағдарламалық-алгоритмдік қамтамасыз ету орналасқан.
Есептеу жүйесінің құжаттамасы иерархиялық құрылымға ие, бірақ оның
негізінде жоғарғы деңгейдің талаптары бар, ал сипаттамалардың егжейтегжейлі дәрежесі жоғарылаған сайын құрылым дамиды. Тиісті иерархиялық
құрылымдардың төменгі деңгейінің элементтері көрсетілген. Осы тараудың
2.1 бөлімінде салыстырмалы зерттеулер жүргізу және есептеу жүйесін
бағдарламалық-алгоритмдік қамтамасыз ету және аппараттық құралдар
арасында функционалдық міндеттерді бөлу бойынша жобалық шешімдерді
таңдау мәселелері қарастырылады.
Есептеу жүйесін жасау кезінде нақты немесе модельдік уақыт
шкаласында деректерді өңдеу керек екендігі туралы шешім қабылдау қажет.
Нақты уақыт ауқымында деректерді өңдеу (ағылш. real-time data processing)
өңдеу нәтижелерін пайдаланушыға немесе келесі процесті кідіріссіз
қамтамасыз етуді білдіреді. Әдетте, кіріктірілген немесе борттық
компьютерлер деректерді нақты уақыт режимінде өңдейді. Жер үсті
станциясының функционалдық міндеттері нақты уақытта да, модельдік
масштабта да шешілуі мүмкін. Функционалды мәселелерді уақыттың
модельдік масштабында шешу, есептеу жүйесінің дұрыс жұмыс істеуі үшін
белгіленген уақытқа дейін міндетті түрде аяқталмауы мүмкін. Мысалы,
деректерді өңдеуден кейінгі тапсырмалар модельдік уақыт есептері класына
жатады. Нақты уақыт ауқымында шешілуі тиіс жер үсті станциясының
функционалдық міндеттері, әдетте, ғарыш аппаратымен ақпараттық өзара ісқимыл жасау міндеттері болып табылады.
Ғарыштық аппараттың борттық есептеу жүйесін жобалау процесінде біз
шығындар мен қауіптерді уақытша азайту кезінде дайындық коэффициентін,
өнімділікті, жүйенің икемділігі мен сенімділігін оңтайландыруға тырысамыз.
Біздің мақсатымыз дайын жүйенің қай жерде – ғарышта немесе жерде
пайдаланылатынына қарамастан, есептеу жүйесінің мүмкіндіктері мен ғарыш
жобасының талаптарын үйлестіру болып табылады. 2.1 кестеде есептеу
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жүйесі тұжырымдамасын қалыптастыру процесінде жоғарғы иерархиялық
деңгейдің талаптар пакетін анықтаудың итеративті процесі қысқаша
сипатталған. 2.2 кестеде көрсетілген жобаның негізгі талаптарын қолдана
отырып, біз есептеу жүйесінің жобалық көрінісін бағалай аламыз және негізгі
нұсқаны таңдай аламыз. Ғарыштық жобаның талаптары, әдетте, 2.2 кестенің
сол жақ бағаны берілген есептеу жүйесіне жүйелік иерархиялық деңгейдің
талаптарын анықтайды. Жүйелік талаптар жобалау процесін жүйенің есептеу
мүмкіндіктеріне қойылатын негізгі талаптарды анықтайтын жүйелер
деңгейіне аударады; олар 2.2 кестенің орталық бағанында берілген. Есептеу
жүйесі тұжырымдамасын қалыптастырудың соңғы кезеңінде материалдықтехникалық қамтамасыз етуге жауапты персонал жүйеге қосымша талаптар
қалыптастырады, бұл өз кезегінде компьютерге қойылатын негізгі талаптарға
және тұтастай алғанда компьютерлік жүйеге жүйелік иерархиялық деңгейдің
талаптарына әсер етеді. Мұндай кері байланыс есептеу жүйесін дамыту
процесін басқаруға көмектеседі. Біз ғарыштық жобаның мақсаттары мен
шектеулеріне сүйене отырып, есептеу жүйесіне қойылатын барлық негізгі
талаптарды бағалаймыз. Бұл бізге есептеу жүйесінің жобалық көрінісінің
барлық нұсқаларын бағалауға мүмкіндік береді
Бұдан әрі мәтінде қолданылатын терминдер мен анықтамаларды
түсінікті ету үшін жеке компьютердің жеңілдетілген құрылымын
қарастырыңыз. Компьютер құрамына орталық процессор (ағылш. central
processing unit), есте сақтау құрылғысы (ағылш. memory) және енгізу-шығару
құрылғылары (ағылш. Input/output devices). Есте сақтау құрылғысы
орындалатын бағдарламалық код пен деректердің сақталуын қамтамасыз
етеді. Оперативті есте сақтау құрылғысы (ағылш. Random-access memory)
компьютердің қуат көзін өшірген кезде ақпаратты сақтамайды. Тұрақты
сақтау құрылғысы (ағылш. Programmable read only memory) ақпараттың
сақталуын қамтамасыз етеді, яғни компьютердің қуат көзі болмаған кезде де
ақпарат сақталады. Қарапайым жағдайда біз компьютерге ақпаратты тек
пеЗТетақтадан енгіземіз және оны компьютерден тек мониторға шығарамыз.
Компьютер архитектурасының күрделі нұсқалары ядроға қосылуды қамтуы
мүмкін
2.1 кестеде сипатталған итеративті жобалау процесі есептеу жүйесінің
жобалық келбеті тұжырымдамасын қалыптастыру процесінде иерархияның
жоғарғы деңгейінің талаптарын анықтайды
2.1 кесте - Есептеу жүйесін жобалау процесі
Есептеу жүйесін жобалау кезеңі
1. Жүйеге қойылатын талаптарды анықтау:
- ғарыштық жобаның мақсаттары мен міндеттерін талдау;
- функционалдық ыдыратуды жүргізу.
2. Жүйенің негізгі компоненттері бойынша талаптарды бөлу:
- жүйе архитектурасының ықтимал нұсқаларын талдау;
- жүйеде функционалдық ағындарға талдау жүргізу;
- есептеу жүйесінің құрылымдық схемасын әзірлеу.
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Сипатталған
4 тарау
4 тарау,
2.1.1
2.1.2
2.1.2
2.1.2

3. Аппараттық құралдардың жобалық бейнесін және есептеу
жүйесін бағдарламалық-алгоритмдік қамтамасыз етуді әзірлеу:
- аппараттық құралдар командалары жүйесінің құрылымын талдау
және таңдау;-бағдарламалық
- алгоритмдік қамтамасыз етуді әзірлеудің тілдік құралдарын
талдау және таңдау;
- деректерді өңдеу міндеттерінің құрамын анықтау.
4. Есептеу жүйесі мен қосалқы ортаның негізгі сипаттамаларын
анықтау:
- компьютердің функционалдық параметрлерін анықтау және оның
өнімділігін бағалау;
- Объектілік (мақсатты) аппараттық құралдарды және жабдықты
жеткізушілерді таңдау;
- есептеу жүйесін сынау және интеграциялау тұжырымдамасын
қалыптастыру;
- қажетті өндірістік қуаттарды, құрастыру және сынау
жабдықтарының құрамын, есептеу жүйесін ұзақ мерзімді
пайдалануды қамтамасыз ету жөніндегі талаптарды айқындау.

2.1.3
2.1.3
2.2.1

2.2.2
2.2.3
Бөлім 2.3
Бөлім 2.3

Мәтінді өңдеу жүйесі ретінде қолданылатын жеке компьютердің
жоғарыда келтірілген қарапайым мысалына сүйене отырып, есептеу жүйесінің
сипаттамаларын анықтаудың және оның жұмысын бағалаудың кейбір негізгі
принциптерін суреттеуге болады. Мысалы, пернетақтадағы адам
операторының теру жылдамдығы жүйеге енгізу жылдамдығын анықтайды.
Оператор минутына 100 сөз жылдамдықпен басып шығарады делік (ағылшын
тілі үшін бұл жылдамдық минутына алты жүз таңбаға тең). Стандартты
пернетақта үшін біз оның көмегімен енгізілген әр түрлі таңбалардың саны
регистрлік пернелерді ескере отырып, 256 деп қабылдай аламыз. Содан кейін
компьютерде кез-келген таңбаны көрсету үшін бір байт (8 бит) жеткілікті.
Алынған мәнді, 8 бит/таңбаны басып шығару жылдамдығына, 600
таңба/минутқа көбейте отырып, біз оператордың жұмысын қолдау үшін
есептеу жүйеміз тізбектелген жылдамдық (ағылш. serially) 4800 бит/минутқа
тең деректерді енгізу қамтамасыз етуі керек
Төмендегі кестеде жүйелік жобаны әзірлеу барысында біз бағалайтын
талаптар көрсетілген
2.2 кесте - Әзірленетін есептеу жүйесіне қойылатын негізгі талаптар
Жүйелік талаптар

Компьютерге
қойылатын талаптар
*Есептеу
жүйесін *Өнімділік
құрудың жоспар-кестесі
*жад
көлемі
мен
*жүйенің құны
құрылымы
*рұқсат етілген тәуекел
*ғарыш
кеңістігінің
*есептеу
жүйесінің иондаушы сәулеленуінің
функционалды мақсаты
әсеріне
жабдықтың
*жүйелік
жабдықтың тұрақтылығы
физикалық
*командалар жүйесінің
сипаттамалары:
құрылымы
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Қосымша талаптар
*Аппараттық
құралдардың
жарамдылығын
және
бағдарламалық-алгоритмдік
қамтамасыз етудің бағалануын
бақылау
*жүйе
жобасының
жүзеге
асырылуы
*жүйені
пайдаланудың
ыңғайлылығы
және

- Жалпы өлшемдер
-масса
-қуатты тұтыну

*эмулятордың болуы
*бағдарламалықалгоритмдік қамтамасыз
етудің болуы
*бағдарламалау
мүмкіндігі
*әзірлеу құралдары

қарапайымдылығы
* сенімділік
*икемділік •пайдалану және
сүйемелдеу ыңғайлылығы
*тораптар мен модульдердің
өзара алмастырылуы
* жөндеуге жарамдылық

Бұдан әрі, біздің есептеу жүйесі дисплейге беру үшін деректерді
дайындауды қамтамасыз етуі керек делік. Сондай-ақ, кез-келген таңбаның
дисплейінде көрсету компьютердің 10 команда орындауды қажет етеді және
әр толық сөзді көрсету үшін қосымша 100 команда қажет болады деп
санаймыз. Біз компьютердің деректерді өңдеу жылдамдығын басында бір
минут ішінде оператор енгізген таңбалар санын бір таңбаны өңдеу және
көрсету үшін компьютерге қажет командалар санына көбейту арқылы
анықтаймыз. Содан кейін біз алынған өнімге компьютерге бір сөзді өңдеу
және көрсету үшін қажет командалар санының көбейтіндісін оператор бір
минут ішінде енгізген сөздер санына қосамыз. Қарастырылып отырған
мысалда дисплейде сериялық кіріс ағынын дайындау үшін қажет және
жоғарыда сипатталған тәсілмен анықталған компьютерлік өңдеу жылдамдығы
минутына 16000 команда немесе секундына 266.7 команда құрайды. Әрі
қарай, әр команда жадтан мәліметтерді оқу үшін 5 циклды және команданы
орындау үшін тағы бір циклды қажет етеді делік. Осылайша, оператордың
басып шығару жылдамдығын қолдау үшін орталық процессор минутына
кемінде 96000 цикл немесе секундына 1600 цикл жылдамдығын қамтамасыз
етуі керек, бұл орталық процессордың сағат жиілігін 1.6 кГц-ке тең етеді. Бұл
мысал бізге компьютердің (ағылш. computer throughput), секундына өңделетін
командалар санымен өлшенеді және оның орталық процессорының
жылдамдығы (ағылш. processor speed), секундына процессор сағаттарының
санымен өлшенеді.
Кіріс деректерін сақтау және әрқайсысы 8 биттік қажетті командаларды
орталық процессорға беру үшін компьютер деректерді жадтан орталық
процессорға секундына шамамен 2214 бит жылдамдықпен беруді қамтамасыз
етуі керек. Оның ішінде кіріс деректерін сақтау үшін 80 бит/с және жадтан
іріктеу және өңдеуге арналған командаларды орталық процессорға беру үшін
2134 бит/с қажет. Біз тәулігіне 24 сағат бойы үзіліссіз максималды
жылдамдықпен басып шығаратын оператордың жұмысын қолдау үшін
қажетті жад көлемін бағалай аламыз. Қабылданған болжамдарды ескере
отырып, қажетті көлем деректерді сақтау үшін 6192000 бит және 110
команданы сақтау үшін тағы 880 бит болады. Бұл жағдайда жад көлемі
компьютердің
пернетақтасындағы
оператордың
басып
шығару
жылдамдығымен шектеледі. Осындай қиындықтарды немесе сыни
параметрлерді, яғни есептеу жүйесінің өнімділігін арттыруды шектейтін
құрылғыларды, бағдарламаларды немесе басқа ресурстарды анықтау
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жобаланған жүйеге қойылатын талаптарды анықтаудағы маңызды сәттердің
бірі болып табылады.
2.1 Жүйенің негізгі компоненттері бойынша талаптарды бөлу
1 тарауда иерархияның жүйелік деңгейінің талаптарын анықтау және
оларды ішкі жүйелер бойынша бөлу мәселелері талқыланды. Сипатталған
процесті орындай отырып, біз ғарыш аппараттарының пайдалы жүктемесінің
платформасы мен жабдықтары үшін жұмыс режимдерін анықтаймыз. Содан
кейін біз жүйелік деңгейдегі иерархтардың талаптарын және борттық есептеу
жүйесіне қойылатын талаптарды (ғарыш аппараттарының борттық
жабдықтарының элементтерінің бірі ретінде) ажыратамыз. Әрі қарай, біз
есептеу жүйесімен өзара әрекеттесетін борттық ішкі жүйелердің
интерфейстерін анықтаймыз. Осыдан кейін біз есептеу жүйесіне қойылатын
талаптарды қалыптастыруға көшеміз. Есептеу жүйесінің жобалық көрінісін
қалыптастыру үшін біз:
1. Есептеу жүйесінің жұмыс режимдері мен жай-күйін анықтау;
2. Иерархияның жүйелік деңгейі талаптарының функционалдық
ыдырауын жүргізу және оның нәтижелері бойынша Ғарыш және Жер
сегменттерінің есептеу ресурстарына қойылатын талаптарды, есептеу
жүйесінің кіші жүйелеріне қойылатын талаптарды және, ақырында, оның
аппараттық құралдарына бағдарламалық-алгоритмдік қамтамасыз етуге
қойылатын талаптарды белгілеу;
3. Есептеу жүйесінің ішкі және сыртқы интерфейстерін талдау
(ақпараттық ағындарды талдау жолымен) және жүргізілген талдау нәтижелері
негізінде итерациялық жолмен есептеу жүйесі архитектурасының ықтимал
нұсқаларын таңдау;
4. Таңдалған нұсқалардың ішінен есептеу жүйесі архитектурасының
базалық нұсқасын таңдау;
5. Оған қойылатын талаптарға және жүйенің архитектурасының
таңдалған негізгі нұсқасына негізделген есептеу жүйесінің жобалық көрінісін
қалыптастыру.
Біз жоғарыда сипатталған процестің алғашқы үш кезеңіне назар
аударамыз, өйткені олар иерархияның жүйелік деңгейінің талаптарын
талдаудан бұрын орындалады. Жоғарыда сипатталған процестің төртінші
және бесінші кезеңдері, әдетте, алдын-ала жобалау нәтижелерін бағалау
процесінде жүзеге асырылады.
Дизайн процесінде көбінесе алдыңғы кезеңдерге оралу керек, өйткені
берілген талаптар кейде қайшылықты болады. Сонымен қатар, талаптар
жеткіліксіз болуы мүмкін. Мысалы, кейде ағынның талаптарын бөлу оларды
тиісті талдаусыз жүзеге асырылады. Сипатталған процесті жүзеге асыру
барысында біз қарама-қайшылықты талаптарды түзете аламыз және
компьютерлік жүйеге қойылатын басқа талаптардың дұрыстығын тексеру
үшін сұрақтар қоя аламыз.
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2.1.1 Есептеу жүйесіне қойылатын талаптарды анықтау
Алдыңғы тарауларда талаптарды анықтау процесі тұжырымдаманы
қалыптастыру және тұтастай ғарыш жүйесінің жобалық келбеті тұрғысынан
жобалаудың басында маңызды процесс екендігі көрсетілген. Бұл есептеу
жүйесін жобалау процесіне де қатысты. Анық емес анықталған талаптар
сапалы емес өнімдердің пайда болуына әкеледі. Есептеу жүйесін әзірлеудің
кейінгі кезеңдерінде талаптарды анықтау процесінде жіберілген қателерді
түзету бұл өте үлкен шығындарды талап етеді.
Иерархияның жүйелік деңгейінің талаптарын анықтау өте күрделі
процесс, ол негізінен субъективті және көп уақытты қажет етеді. Иерархияның
жүйелік деңгейінің талаптарын анықтау мәселесін шешудің бір тәсілі 2.3
кестеде келтірілген бірқатар сұрақтарға жауаптарды талдау, бұл әртүрлі
нұсқаларды салыстырмалы зерттеу және олардың ең жақсысын таңдау
қажеттілігін дәлелдейді.
2. 3 кесте - Иерархияның жүйелік деңгейінің талаптарын анықтау
мәселесін шешуге көзқарас
Сұрақтар қою қажет
Есептеу жүйесі не істеуі
керек?
Неліктен жүйе мұны істеуі
керек?
Біз алға қойған мақсаттарға
қалай қол жеткізе аламыз
және балама тәсілдер бар
ма?
Жүйенің құрамдас
бөліктеріне қандай
функцияларды тағайындай
аламыз?
Барлық функционалдық
міндеттер техникалық
тұрғыдан іске асырыла ма?

Жобаланған есептеу жүйесі
тексеріле ме?

Бағалауға жататын жобаланатын есептеу жүйесінің
параметрлері
Жүйеге қойылатын негізгі функционалды талаптарды
анықтаңыз және бағалаңыз
Есептеу жүйесінің функционалды міндеттерінен
ғарыштық жобаның мақсаттарына кері байланыс
оЗТатыңыз. Қойылған талаптарға қарсы тұруға және
олардың дұрыстығын сыни бағалауға дайын болыңыз
Есептеу жүйесінің архитектурасының мүмкін
нұсқаларын бағалаңыз және жүйенің ақпараттық
ағындарының схемаларына кіретін интерфейстерді
түсініңіз
Жүйенің құрылымдық схемасын жасауға дайындық
ретінде есептеу жүйесінің функционалды ыдырауын
жүргізіңіз
Технологияның қазіргі деңгейі мүмкін техникалық
қауіптен асып түсетінін анықтаңыз. Ақпараттық
ағындардың мүмкіндігінше біркелкі таралуына қол
жеткізу үшін есептеу жүйесінің ақпараттық
ағындарының тізбегіндегі қиындықтарды тауып,
функционалды тапсырмаларды жүйенің құрамдас
бөліктері арасында қайта бөліңіз. Ықтимал қателер
немесе қателіктер үшін жүйенің негізгі нұсқасының
құрылымдық схемасын бағалаңыз
Жүйенің ғарыш жобасының мақсаттарына сәйкестігін
растауға мүмкіндік беретін есептеу жүйесін сынаудың
агрессивті емес әдістемесін (сынақтар жүргізу кезінде
бағдарламалар жұмысының негізгі режимін
өзгертпейтін әдістеме) әзірлеңіз. Оны"қара жәшік"
әдісімен тестілеу үшін жүйеден тыс қол жетімді
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бақылау нүктелері бар ма? ("қара жәшік" арқылы
тестілеу-бұл есептеу жүйесін тексеру әдісі, онда
шығудағы белгілі бір нәтижеге сәйкес келетін қажетті
кіріс әсерлерін анықтау үшін тек кірістер, шығулар
және олардың арасындағы белгілі байланыстар
қарастырылады)

Жобаланған жүйеге қойылатын талаптарды анықтау үшін жоғарыда
аталған мәселені шешу үшін есептеу жүйесінің күй диаграммасын (ағылшын.
computer system state diagram) жасау керек. Мемлекеттік диаграмма (ағылш.
state diagram) жүйенің рұқсат етілген күйлерін, мысалы, өшірілген күйді
немесе инициализация күйін және көрсетілген күйлерге жету үшін қажетті
жағдайларды көрсетеді. Есептеу жүйесінің жай-күйі және олардың
арасындағы ауысулар жүйеге қойылатын талаптармен және ғарыш аппаратын
пайдалану тұжырымдамасымен байланыстырылуы тиіс. Жүйенің төрт негізгі
күйі мен олардың арасындағы өтулерді қамтитын есептеу жүйесінің
қарапайым күй диаграммасының мысалы келтірілген. Қосылған және
өшірілген күйлер кез-келген техникалық жүйенің ең айқын күйлері болып
табылады, сондықтан олар бірінші кезекте күй диаграммасына енеді.
Тіпті Ғарыштық аппараттың борттық есептеу жүйесінің күй
диаграммасын жасау кезінде біз жердегі станцияның рөлін ескеруіміз керек.
Ғарыш аппаратының борттық есептеу жүйесі жай-күйінің толық диаграммасы
ғарыш аппараты ресурстарының шектеулілігіне байланысты жер үсті
станциясының бағдарламалық қамтылымына әсер ететін өтулерді қамтитын
болады. Ғарыш аппаратының борттық есептеу жүйесінің жай-күйінің
диаграммасын әзірлеу кезінде бізге ғарыш аппараты мен жер үсті станциясын
әзірлеуге қатысатын басқа ұйымдар тарапынан көмек қажет болады.
Функционалдық ыдырау
Функционалдық декомпозиция (ағылш. functional partitioning) - бұл
талаптарды, олардың ең ұсақ функционалдық компоненттеріне бөлуден
басталып, жобаланатын техникалық жүйенің бірнеше балама нұсқаларын
қалыптастырумен аяқталатын құрылымдық жобалау әдісі. Бұл әдісті қолдану
бізге "ұқсас" функционалды міндеттерді жобаланған техникалық жүйенің ішкі
жүйелеріне, ішкі жүйелердің дәстүрлі шекараларына қажетсіз етпестен
топтастыруға мүмкіндік береді. Біз ғарыш аппаратының борттық есептеу
жүйесінің функционалдық міндеттерін анықтаймыз және кіші жүйелер
бойынша топтастырамыз, сонымен бірге, мынадай талаптар мен бастапқы
деректерді басшылыққа аламыз:
1. Шешілетін міндеттердің функционалдық ұқсастығы;
2. міндеттердің технологиялық күрделілігі;
3. өңделетін деректердің түрі (Ақпаратты өңдеу немесе сигналдарды өңдеу);
4. деректерді өңдеудің шешілетін міндеттерінің жеделдігі;
5. уақыт бойынша диаграмманың және есептерді шешу өнімділігінің
талаптары;
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6. сыртқы интерфейстер бойынша талаптар;
7. деректерді сақтау жөніндегі талаптар;
8. ішкі интерфейстерге қойылатын талаптар.
Ғарыш аппаратының борттық есептеу жүйесінің функционалдық
декомпозициясын жүргізудің жалпы тәсілінің сұлбасы көрсетілген, бұл ретте
бастапқы пункт ретінде ғарыш жобасын талдау процесінің уақытша
диаграммасы пайдаланылады. Жоғарыда келтірілген сұлбаны қолдана
отырып, біз ғарыштық аппараттың борттық есептеу жүйесі мен жердегі
станцияның есептеу жүйесі арасында (бұл процесс 2-тарауда қамтылған),
сондай-ақ ғарыштық аппараттың борттық есептеу жүйесін немесе жердегі
станцияның есептеу жүйесін аппараттық және бағдарламалық-алгоритмдік
қамтамасыз ету арасында функционалды ыдырауды жүргізе аламыз.
Функционалды декомпозиция-бұл "ұқсас" функционалды міндеттерді
жобаланған техникалық жүйенің ішкі жүйелеріне ішкі жүйелердің дәстүрлі
шекараларына қажетсіз, қажетсіз әсер етпестен топтастыруға мүмкіндік
беретін құрылымдық жобалау әдісі. Функционалды декомпозиция процесінің
нәтижесі жобаланған техникалық жүйенің бірнеше балама нұсқаларын
қалыптастыру болып табылады:
1-ғарыш жобасы;
2-ғарыш жобасының міндеттері;
3-ғарыш жобасының мақсаттары;
4-жер айналуымен синхронды ғарыш аппаратының орбитасы (мысалы,
геостационарлық);
5 – жер айналуымен асинхронды ғарыш аппаратының орбитасы;
6-ғарыш жобасының сипаттамалары;
7-ғарыш жобасын талдау процесінің уақытша диаграммасы;
8-ғарыш аппаратын ұшыруға дайындау кезеңі;
9-ғарыш аппаратын жұмыс орбитасына шығару учаскесі;
10-орбитаны шығару қателерін түзету және тұрақтандыру учаскесі
2.1.2 Деректерді өңдеу архитектурасы
Сәулет (ағылш. architecture) есептеу жүйесін дамытудың негізі болып
табылады. Ол ғарыш жобасының талаптары мен оның операциялық
қажеттіліктерінің жиынтығы негізінде қалыптасады және жүйенің жобалық
келбетін құруға негіз болады. Сәулет есептеу жүйесінің құрамдас бөліктерін
және олардың иерархияның жоғарғы деңгейіндегі өзара әрекеттесуін
анықтайды. Осы кезеңде, біз орнатуымыз керек жүйенің ең көп кездесетін
сипаттамалары, бұл жергілікті есептеу желісінің түрі және жүйелік
интерфейстердің анықтамалары. Оларға желінің физикалық құрылымы немесе
деректер шиналары және протокол немесе желінің логикалық өзара
әрекеттесуінің сипаттамасы жатады. Хаттама (ағылш. protocol) - бұл желідегі
екі немесе одан да көп компьютерлер арасында немесе компьютер мен оның
перифериялық жабдықтары арасында деректерді жіберу ережелерінің
жиынтығы.
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Есептеу жүйесінің архитектурасының нұсқалары
Ғарыш аппаратының борттық есептеу жүйесі архитектурасының негізгі
үш нұсқасы ұсынылған. Жүйенің архитектурасын сипаттау үшін жүйенің
функционалдық міндеттері мен олардың арасындағы ақпараттық ағындарды
көрсететін құрылымдық сұлба қолданылады. Біз үнемі есептеу жүйесінің
жобалық келбетін және оның құрылымдық сызбасын ғарыштық жобаны сыни
қайта қарау кезеңіне дейін, жүйенің дизайны аяқталған кезде нақтылаймыз.
Деректерді өңдеу архитектурасы орталықтандырылған (ағылш.
centralized) немесе таратылған (ағылш. distributed) болуы мүмкін.
Таратылған архитектураның ең көп таралған және нұсқалары-сақиналық және
магистральдық нұсқа. Жүйелік архитектураның әр түрлі нұсқаларымен
байланысты жергілікті есептеу желісі әртүрлі физикалық параметрлерге ие.
Таратылған архитектураның нұсқалары, әдетте, көп нәрсені қолданады.
Талшықты-оптикалық байланыс желілері немесе жергілікті компьютерлік
желі арқылы ғарыш аппараттарының астындағы барлық борттарынан ақпарат
беруді ұйымдастыру үшін жеткілікті күрделі желілік хаттамалары бар
коаксиалды
кабель.
Есептеу
жүйесінің
орталықтандырылған
архитектурасының нұсқалары көбінесе, дискретті сигналдардың сымды
желілері борттық жүйелерді есептеу жүйесінің орталық процессорына тікелей
қосу үшін қолданылады. Суреттегі жазулар: 1-Орталықтандырылған сәулет.
Орталықтандырылған сәулет (ағылш. centralized architecture) есептеу
жүйесінде деректерді өңдеу құрылғылары мен әдетте орталық түйін (ағылш.
central node) жүйелері. "Жұлдыз" (ағылш. star) топологиясы деп аталатын бұл
архитектурада, жаңа деректер түйіндерін немесе орталық түйіннің
перифериялық құрылғыларын қосу, аппараттық құралдарға және негізгі
деректер торабы-орталық түйіннің бағдарламалық – алгоритмдік қамтамасыз
етілуіне әсер етеді. Сонымен қатар, орталықтандырылған архитектураны
қолдану, есептеу жүйесінің кабельдік байланыс желілерінің едәуір массасын
анықтайды, өйткені әр деректерді өңдеу торабы, әдетте, орталық деректерді
өңдеу түйінімен қайталанатын байланыс желісін қолдануды қажет етеді.
Жақсы анықталған параметрлері бар, бірнеше ішкі жүйелер бір процессормен
өзара
әрекеттесуді
қажет
еткен
жағдайда,
есептеу
жүйесінің
орталықтандырылған архитектурасы өте тиімді. Сонымен қатар, мұндай
архитектура өте жоғары сенімділікке ие – бір интерфейс арнасының істен
шығуы компьютерлік жүйенің басқа аЗТаларының жұмысына әсер етпейді.
Алайда, мұндай архитектурада концентратор рөлін атқаратын орталық
процессор, барлық «нүкте-нүкте» интерфейстерінің трафигін қолдауы керек,
бір сәтсіздік тұрғысынан сенімділік тұрғысынан өте маңызды түйіндер болып
табылады, сондықтан мұндай сәтсіздік қаупін болдырмау үшін оны жобалау
өте мұқият жүргізілуі керек.
Таратылған сәулет (ағылш. distributed architecture) негізінен орталық
түйінді – есептеу жүйесінің ақпараттық ағындарының концентраторын
қамтымайды. Бөлінген архитектураның (ағылш. busarchitecture) негізгі
нұсқасы жалпы деректер шинасын пайдаланады, барлық деректер түйіндері
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осы шинаны ортақ пайдаланады, бұл есептеу жүйесінің барлық деректер
түйіндері үшін стандартты хаттамалар мен қосылу және байланыс сұлбаларын
пайдалануға
мүмкіндік
береді.
Есептеу
жүйесінің
таратылған
архитектурасының негізгі нұсқасының кейбір түрлері "Сұрақ-Жауап" (ағылш.
command and response protocol) және жүйеде барлық деректерді өңдеу
түйіндерінің байланысын қолдауға жауапты жалғыз ішкі жүйе. Осы
хаттаманың атауынан көрініп тұрғандай, ол тек сұрау бойынша деректерді
беруді қарастырады. "Сұрақ-жауап" түріндегі хаттаманың мысалы-АҚШ-тың
MIL-STD-1553B әскери стандартымен анықталған кеңінен танымал хаттама.
Таратылған есептеу жүйесінің архитектурасының тағы бір танымал негізгі
нұсқасы-TCP/IP хаттамасы бойынша жұмыс істейтін хаттама - бұл Internet
желілері отбасында қолдануға және біртекті емес желілерді біріктіруге
арналған хаттама. Бұл хаттама желідегі трафик арбитражын дербес
қамтамасыз етеді. Таратылған архитектураның сақиналы нұсқасы (ағылш.
ringarchitecture) - деректерді беру және байланыс арнасын басқару кезінде
қақтығыстарды шешудің тағы бір нұсқасы. Таратылған есептеу жүйесінің
архитектурасының барлық нұсқалары жүйеге жаңа деректер түйіндерін
қосуды салыстырмалы түрде жеңілдетеді, бұл орталық процессорға түйіндер
санының өзгеруінің минималды әсерін қамтамасыз етеді. Алайда, есептеу
жүйесінің
архитектурасының
орталықтандырылған
нұсқасынан
айырмашылығы, таратылған есептеу жүйесінің архитектурасын қолданған
жағдайда, бір интерфейстің істен шығуы есептеу жүйесінің қалған
интерфейстеріне әсер етуі мүмкін.
Есептеу жүйесінің жалпы құрылымының бөлігі бола отырып, сәулет
топология және Хаттама тұрғысынан деректерді беру желісінің мүмкін
нұсқаларын
анықтайды.
Есептеу
жүйесінің
архитектурасының
орталықтандырылған нұсқасы, әдетте, әр деректерді өңдеу түйінін орталық
түйінмен байланыстыру үшін сериялық немесе параллель алмасу арнасы
түрінде жүзеге асырылатын дискретті немесе аналогтық интерфейсті
қолдануды қарастырады, бұл айырбастау хаттамасын іске асырудың
минималды есептеу шығындарын талап етеді. Екінші жағынан, таратылған
есептеу жүйесінің архитектурасын пайдалану шинадағы ақпарат алмасуды
басқару хаттамасының бағдарламалық қолдауымен жалпы деректер шинасын
қолдану үшін ыңғайлы болуы мүмкін. Шинаның сақиналы топологиясы,
әдетте, әр түйінге деректерді беру мүмкіндігін қамтамасыз ететін және
түйіндердің басымдылығын қамтамасыз ететін шинаның ақпараттық
алмасуын басқару үшін маркерге қол жеткізу сұлбасын қолданады, әйтпесе
маркердің эстафеталық берілісі деп аталады. Маркерді эстафеталық таратумен
желі хаттамасы (ағылш. token-passing protocol) жергілікті есептеуіш желіге
қосылған барлық компьютерлерге маркерді басқарғанға дейін ақпаратты
жіберуге мүмкіндік береді (желілік станцияға ақпараттық жақтауды жіберу
үшін желіні алуға мүмкіндік беретін алдын-ала анықталған бит комбинациясы
немесе қызметтік кадр), содан кейін маркерді келесі станцияға логикалық
сақинаға жіберіңіз). Маркер пакетінің мазмұны және оны желінің логикалық
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сақинасында беру тәртібі маркердің эстафеталық берілісі бар есептеу
жүйелерінің әртүрлі түрлері үшін айтарлықтай ерекшеленеді (Толығырақ,
Stankovic және Ramamritham жұмысында әртүрлі желілік хаттамалар мен
топологиялар қарастырылады [1988]). Гибридті (ағылш. hybrid) есептеу
жүйесінің архитектурасы бір уақытта әртүрлі деректер шинасының
құрылымын қолдана алады. 2.4 кестеде есептеу жүйесінің архитектурасының
таратылған және орталықтандырылған нұсқалары үшін мәліметтер
шиналарының кейбір стандарттары келтірілген
2.4 кестеде есептеу жүйесінің архитектурасының нақты нұсқалары үшін
деректер шиналарының стандарттары келтірілген. Әрбір стандарт жергілікті
есептеу желісінің физикалық сипаттамаларын да, деректерді беру
протоколына қойылатын талаптарды да анықтай алады
2.4 кесте - Деректерді беру шиналары стандарттарының ықтимал
нұсқалары
Сәулет нұсқасы

Деректер шинасының
стандарты
RS 422
RS 232

Орталықтандырылған
сәулет нұсқасы

MIL-STD-1553
Дискретті немесе
аналогты сигналдарды
берудің жеке желілері
RS 422
RS 232
FDDI

Сәулеттің таратылған
нұсқасы

MIL-STD-1553 А/В
MIL-STD-1773
SAE-9: маркерді
эстафеталық беру желісі

Стандарттың сипаттамасына
сілтемелер
Электрондық өнеркәсіп
стандарттарының кітапханасы
Электрондық өнеркәсіп
стандарттарының кітапханасы
Әскери стандарттар кітапханасы
Стандарттар жоқ
Электрондық өнеркәсіп
стандарттарының кітапханасы
Электрондық өнеркәсіп
стандарттарының кітапханасы
Ашық БҚ қоры (ағылш. Open Software
Foundation) немесе Osf консорциумы
Әскери стандарттар кітапханасы
Әскери стандарттар кітапханасы
Автомобиль инженерлерінің қоғамы

Ақпараттық ағындарды функционалдық талдау
Есептеу
жүйесін
жобалаудың
келесі
кезеңі-жүйенің
жеке
компоненттерінің интерфейстерін басқару тәртібін анықтау үшін ақпараттық
ағындарды талдау. Біз мүмкіндігінше қарапайым және түсінікті интерфейсті
қолданғымыз келеді, өйткені егер ақпараттың нақты түрлері жеткілікті
өңдеуден өтпеген немесе нақты жүйелерде қолданылмайтын интерфейс
компоненттері арқылы берілсе, деректерді беру баяулайды және тиімді
болмайды (бұл мәселе Yourdon жұмысында толығырақ қарастырылады
[1989]).
2.1 суретте ғарыш аппараттарының борттық жабдықтарының жұмыс
қабілеттілігін бақылау жүйелері үшін функционалды элементтер арасындағы
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интерфейстер көрсетілген ақпарат алмасу ағындарының схемасының мысалы
келтірілген.
Диаграммада
берілетін
мәліметтер
егжей-тегжейлі
сипатталмағанын, тек ішкі жүйенің функционалды түйіндерінің байланысын
көрсететінін ескеріңіз. Есептеу жүйесінің функционалды ыдырауын, оның
архитектурасының нұсқаларын салыстырмалы зерттеуді, жүйеде деректерді
өңдеу архитектурасының нұсқаларын бағалауды және ақпараттық ағындарды
талдауды жүргізгеннен кейін біз есептеу жүйесінің құрылымдық сызбасын
жасай аламыз.

2.1 сурет - Функционалды ақпарат ағындарының үлгі схемасы

2.1 сурет функционалды тапсырмалар арасындағы ақпарат ағындарын
немесе жүйелер үшін функционалды элементтер арасындағы интерфейстерді
анықтайды.
Диаграммада
берілетін
мәліметтер
егжей-тегжейлі
сипатталмайды, тек жүйелер үшін функционалды түйіндердің байланысы
көрсетілген.
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Есептеу жүйесінің құрылымдық сұлбасы және оның архитектурасының
негізгі нұсқасы
Есептеу жүйесінің құрылымдық сұлбасы (ағылш. computer system block
diagram) бізге жүйенің архитектурасының таңдалған нұсқасының нақты
орындалуын көрсетеді, деректерді өңдеу құрылғыларының түрін, олардың
санын, деректерді беру желілерін, соның ішінде таңдалған хаттама мен желі
топологиясын көрсетеді. Есептеу жүйесінің құрылымдық сұлбасы аппараттық
құралдарға, бағдарламалық-алгоритмдік қамтамасыз етуге және жүйелік
интерфейстерге қойылатын талаптарды егжей-тегжейлі әзірлеудің бастапқы
нүктесі болып табылады. Біз 2.2 суретте көрсетілген бірқатар сұрақтарға
жауап бере отырып, есептеу жүйесінің архитектурасының негізгі нұсқасын
оның архитектурасының біЗТеше мүмкін нұсқаларының арасынан таңдаймыз.
2.1.3 Есептеу жүйесінің жобалық бейнесінің базалық нұсқасын
анықтауды нақтылау
Егер ғарыш жобасының талаптарын бастапқы талдау ғарыш кемесінің
бортында деректерді өңдеуді жүзеге асыру қажеттілігін анықтаса, біз
функционалдық міндеттерді
аппараттық
құралдар, бағдарламалықалгоритмдік қамтамасыз ету және борттық есептеу жүйесінің бағдарламалықаппараттық құралдары арасында бөлуді анықтауымыз керек. Бағдарламалықаппараттық құралдар (ағылш. firmware) немесе кіріктірілген бағдарламалықалгоритмдік қамтамасыз ету ұшпайтын сақтау құрылғысында тұрақты
сақталады. Есептеу жүйесінің жоғарыда аталған компоненттерінің
әрқайсысында жеке өмірлік цикл, әзірлеу мен пайдалануға қойылатын аЗТайы
талаптар, сондай-ақ әр түрлі шығындар мен даму мерзімі бар. Есептеу
жүйесінің кейбір компоненттері тек аппараттық болып табылады: оларға
ұшуды орындау кезеңінен өткен ғарыш аппараттарының борттық
компьютерлері және олардың процессорлары, деректерді беру шиналары және
т.б. Бағдарламалық жасақтама ғарыш аппараттарының өмірлік циклі кезінде
қандай да бір дәрежеде өзгеруі мүмкін деректерді өңдеу алгоритмдерін жүзеге
асырады. Алайда, жедел жад бір ақауларға сезімтал. Инициализация немесе
шектеулі жұмыс режимі сияқты есептеу процесінің маңызды элементтері үшін
кірістірілген бағдарламалық-алгоритмдік қолдауды қолдану мүмкін шешім
болуы мүмкін. Бағдарламалық және аппараттық құралдарды пайдалану
есептеу жүйесінің бір ақауларға сезімталдығын төмендетеді, бірақ ғарыш
аппараты ұшырылғаннан кейін оған өзгерістер енгізуге болмайды.
1) есептеу жүйесінің осы архитектурасы ғарыш жобасының талаптарына сәйкес
келе ме?
2) нақты сәулет тым күрделі емес пе? Бұл тиімді ме?
3) бұл архитектура түсінікті интерфейстерді қамтамасыз ете ала ма?
4) біз белгілі бір сәулет аясында жүзеге асырылған есептеу жүйесін сынай
аламыз ба?
5) біз белгілі бір сәулет аясында жүзеге асырылған есептеу жүйесінің жұмысын
қамтамасыз ете аламыз ба?
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2.2 сурет - Есептеу жүйесінің негізгі архитектурасын таңдау процесінде қолданылатын
сұрақтар

Командалық жүйенің архитектурасы (ағылш. instruction set
architecture)-белгілі бір процессор қолданатын машиналық код пішімі; мысал
ретінде Intel корпорациясының 80х86 процессорлық командалық жүйесін
немесе MIL-STD-1750A АҚШ әскери стандартымен оЗТатылған командалық
жүйені келтіруге болады. Есептеу жүйесінің аппараттық архитектурасын
бағалау үшін біз әр түрлі процессорлардың командалық жүйелерін зерттейміз,
ең алдымен олардың архитектураларының екі түрінің артықшылықтары мен
кемшіліктерін ескере отырып: жалпы мақсаттағы командалық жүйелер
(ағылшын. general-purpose instruction set) және тапсырыспен әзірленген
командалар жүйесі (ағылш. custom instruction set). Жалпы мақсаттағы
командалық жүйелер деректерді өңдеудің барлық түрлерін қолдайды, бірақ
олар тек функционалды сипаттамалардың орташа деңгейін қамтамасыз етеді.
Тапсырыс бойынша жасалған командалық жүйелер әдетте өте жоғары.
Біз белгілі бір ғарыш жобасында мүмкіндігінше тапсырыс бойынша
жасалған командалық жүйелерді қолданудан аулақ болуымыз керек, өйткені
оларды пайдалану әдетте даму қаупімен және қайта бағдарламалаудың
жоғары күрделілігімен байланысты, мұндай командалық жүйелер
бағдарламалық жасақтамамен нашар қамтамасыз етілген. Жалпы мақсаттағы
командалық жүйелердің архитектуралары бізге алгоритмдерге оңай өзгерістер
енгізуге мүмкіндік береді, бірақ олар деректерді өңдеу мәселелерін шешудің
жылдамдығына ие, өйткені олар нақты алгоритм бойынша аЗТайы
жасалмаған. Кейбір ерекше жағдайларда, тапсырыс бойынша жасалған
командалық жүйенің архитектурасымен қамтамасыз етілген деректерді
өңдеудің жоғары жылдамдығы бізді жоғарыда аталған кемшіліктерге назар
аудармай, дәл осындай архитектураны таңдауға мәжбүр етуі мүмкін.
Жобаланған есептеу жүйесіне арналған бағдарламалық жасақтаманы
әзірлеудің тілдік құралдарын таңдау процесінде біз тағы екі негізгі нұсқамен
айналысамыз: құрастыру тілі және жоғары деңгейлі тіл. Ассемблер тілдері
(ағылш. Assembler anguages) белгілі бір компьютерді бағдарламалау үшін
қолданылатын негізгі таңбалар мен өрнектерді қамтиды, егер олар
қолданылса, бағдарламалық жасақтама жасаушысы өзі жазатын компьютердің
архитектурасы мен командалық жүйесін мұқият білуі керек. Жоғары деңгейлі
тілдер (ағылш. higher-order languages) сонымен қатар символдар мен
өрнектерді қамтиды, бірақ олар күрделі есептеулерді жүзеге асыруға
мүмкіндік береді және абстракцияның жоғары деңгейіне ие. Ассемблер
тілінде бағдарламалық жасақтама жасау бағдарламаларды жоғары деңгейлі
тілде жазылған бағдарламаларға қарағанда тезірек және ықшам етеді, бірақ
сонымен бірге олардың даму уақытын арттырады.
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2.1.4 FireSat ғарыш аппараттарының мысалы
FireSat ғарыш аппаратының мысалы есептеу жүйесінің функционалдық
ыдырауын жүргізу мәселелерін, оның архитектурасының нұсқаларын
салыстыруда және жүйенің базалық нұсқасының құрылымдық схемасын
әзірлеу технологиясында жақсы түсінуге көмектеседі. Есептеу жүйесінің
функционалды ыдырауын жүргізуден бастайық. Fire Sat ғарыш аппараты үшін
есептеу жүйесіне келесі жоғарғы иерархиялық деңгейдегі талаптарды
анықтаймыз:
- ғарыш аппаратының пайдалы жүктемесі аппаратурасының жұмыс
істеу процестерін қолдау;
- ғарыш аппаратының ұшуын басқарудың функционалдық міндеттерін
шешуді қолдау;
- ғарыш аппаратының жер үсті станцияларымен байланыс арналарын
қолдау.
Енді біз осы үш тапсырманы төменгі иерархия деңгейіндегі
тапсырмаларға бөле аламыз:
a) ғарыш аппаратының пайдалы жүктемесі аппаратурасының жұмыс істеу
процестерін қолдау;
b) пайдалы жүктеменің өлшеу аппаратурасының жұмысын қолдау;
c) пайдалы жүктеме аппаратурасын өлшеуді өңдеу;
d) пайдалы жүктеме аппаратурасының ақпаратын тақырыптық өңдеу
(жағымды өрттерді анықтау және бақылау).
Ғарыш аппаратын ұшуды басқарудың функционалдық міндеттерін
шешуді қолдау:
a) ғарыш аппаратының бұрыштық қалпын анықтау;
b) ғарыш аппаратын бағдарлау және тұрақтандыру басқармасы;
c) ғарыш аппараты орбитасының параметрлерін анықтау;
d) ғарыш аппаратының орбитасын түзету және қолдау;
e) борттық жабдықтың және ғарыш аппараты конструкциясы
элементтерінің жылу режимін басқару;
f) ғарыш аппаратының борттық жабдығын электрмен жабдықтауды
басқару.
Ғарыш аппаратының жер үсті станцияларымен байланыс арналарын
қолдау:
a) "Ғарыш аппараты – жерүсті станциясы" командалық және
телеметриялық интерфейстерді қолдау;
b) ғарыш аппаратының борттық жабдығының жұмыс қабілеттілігі мен
жұмыс істеу процестерінің жай-күйін бақылау;
c) ғарыш аппаратының бортындағы істен шығуларды анықтау және
сәйкестендіру;
d) ғарыш аппаратының борттық жабдығының істен шығуын парилдеу
және жұмыс істеу қабілетінің жай-күйін қалпына келтіру алгоритмдерін іске
асыру
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Әрі қарай, біз есептеу жүйесінің компоненттері бойынша
функционалдық міндеттердің қалыптастырылған тізімінен бөлуге көшеміз, ал
ішкі жүйелер бойынша тапсырмаларды топтастыруды әртүрлі жолдармен
жасай аламыз. Мысалы, біз жер үсті станциясының есептеу жүйесіне
ақаулықтарды анықтау, сәйкестендіру және теңестіру мәселелерін шешуді
жүктей аламыз, өйткені бұл міндеттер неғұрлым күрделі логиканы қажет етеді
– бұл ғарыш кемесінің бортындағы барлық мүмкін емес жағдайларды есепке
алу және сипаттау қажеттілігімен байланысты. Барлық басқа функционалдық
міндеттерді шешу ғарыш аппаратының борттық есептеу жүйесіне жүктелуі
мүмкін. Ғарыш аппараты орбитасының параметрлерін анықтау және басқару
әдетте жер үсті станциясының есептеу жүйесімен жүзеге асырылады, алайда
біз жұмыс істеу дербестігінің жоғары деңгейі бар ғарыш аппаратын құру
нұсқасын таңдап, осы міндеттерді шешуді ғарыш аппаратының борттық
есептеу жүйесіне жүктей аламыз, бұл жер үсті станциясын пайдалану
шығындарының деңгейін төмендетуге мүмкіндік береді.
Енді біз ғарыштық аппараттың борттық есептеу жүйесінің
архитектурасының бірнеше нұсқаларын жасай аламыз. А нұсқасы-гибридті
сәулет. Оған орталықтандырылған архитектураның фрагменті және
үлестірілген архитектураның екі фрагменті кіреді, олардың біреуі сақиналы,
ал екіншісі – деректер желісінің негізгі топологиясы. Біз Орталық
архитектураны процессорды ғарыш аппаратының бағдарын бақылау және
басқару жүйелеріне оның перифериялық жабдықтарымен – командалық және
аспаптармен және жүйелерге арналған атқарушы органдармен байланыстыру
үшін қолданамыз. Бұл сізге өңдеу уақыты бойынша маңызды ақпарат көздерін
орталық процессорға тікелей қосуға мүмкіндік береді. Орталықтандырылған
архитектураның негізгі жетіспеушілігі - қосымша перифериялық жабдықты
қосудың күрделілігі-бұл жағдайда маңызды емес, өйткені шешуге қажетті
жабдықтың құрамы А нұсқасы аясында біз жүктеме өлшеу жабдықтарын
компьютерлермен сақиналы үлестірілген архитектураға қосамыз. Мұндай
архитектура ғарыш аппаратының пайдалы жүктемесінің аппаратурасы
тарапынан есептеу ресурстарына қажеттілік артқан жағдайда жүйенің есептеу
мүмкіндіктерін ұлғайтудың қарапайымдылығын қамтамасыз етуге мүмкіндік
береді. Сақиналық сәулет сонымен қатар жүйенің резервтік процессорларын
енгізуге мүмкіндік береді. Пайдалы жүктеме жабдықтарының ақпаратын
өңдеу міндеттері ғарыш жобасының мақсатты міндеттерін сәтті орындау үшін
маңызды, сондықтан да, қарастырылып отырған ішкі жүйенің архитектурасы
ақауларға төзімді болуы керек. Біз есептеу жүйесінің ақаулыққа төзімділігін
қамтамасыз ету үшін жалғыз резервтік процессорды қолданамыз, алайда
ғарыштық жобаны жаңарту процесінде мұндай қажеттілік туындаған
жағдайда бұл мөлшерді көбейтуге болады. Сонымен, біз ғарыштық
аппараттың борттық есептеу жүйесіне шешетін мәліметтерді өңдеудің, әр
міндеті басқа міндеттерге тәуелді емес болғандықтан, біз әртүрлі процестер
арасында ақпарат алмасу үшін негізгі архитектураны қолданамыз, бұл оларды
жүзеге асырудың тәуелділігін қамтамасыз етуге мүмкіндік береді.
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Балама ретінде біз ғарыштық аппараттың борттық есептеу жүйесін құру
нұсқасын таңдай аламыз, оның құрамында тек үш негізгі жүйе бар, бұл жүйені
неғұрлым ықшам және әзірлеу мен пайдалануда қиындық тудырмайды. Бұл
жағдайда ғарыштық аппараттың борттық есептеу жүйесінің гибридті
архитектурасы ұсынылады, бірақ бұл жағдайда архитектураның стандартты
түрлерінің саны айтарлықтай аз. В нұсқасына сәйкес борттық есептеу жүйесін
құру бізге әлдеқайда арзан болады, бірақ сонымен бірге жүйе жасалғаннан
кейін жаңа талаптар мен функционалдық міндеттерді қосу мүмкіндігі
тұрғысынан айтарлықтай икемділікке ие болады. Ғарыштық аппараттың
борттық
есептеу
жүйесінің
қарастырылып
отырған
нұсқасы
орталықтандырылған сәулет негізінде қанша тұрады, содан кейін тез дамып,
қажет болған жағдайда кабельдік байланыс желілерінің күрделі жүйесіне
өзгерістер енгізіңіз.
Енді біз Fire Sat ғарыш аппараттарының борттық есептеу жүйесінің
архитектурасының екі нұсқасын қолдана отырып, 2.8 суретте көрсетілген
сұрақтарға жауап бере аламыз. Жүйе архитектурасының екі нұсқасын
салыстырмалы бағалау нәтижелері 2.5 кестеде келтірілген. Жүргізілген
салыстырмалы талдау нәтижелеріне сүйене отырып, біз В нұсқасын Fire Sat
ғарыш аппаратының борттық есептеу жүйесінің жобалық бейнесінің негізі
ретінде таңдай аламыз, өйткені ол ғарыш жобасының талаптарына жақсы
сәйкес келеді және бұл ретте А нұсқасына қарағанда қарапайым болып
табылады, 2.9 суретте келтірілген FireSat ғарыш аппаратының борттық
есептеу жүйесінің құрылымдық схемасын (В нұсқасы) біз осы тарауда
қаралатын мынадай мысалдар үшін негіз ретінде пайдаланатын боламыз. Fire
Sat ғарыш аппаратының борттық есептеу жүйесін жеңілдету желісін
жалғастыра отырып, біз оны әзірлеу үшін қолданамыз
2.2 Есептеу ресурстарын бағалау
Алдыңғы бөлімде біз есептеу жүйесіне қойылатын талаптарды анықтау
және оның архитектурасының негізгі нұсқасын қалыптастыру мәселелерін
қарастырдық. Бұл бөлімде біз есептеу жүйесінің архитектурасын егжейтегжейлі қарастырамыз. Есептердің функционалды топтары анықталғаннан
кейін есептеу жүйесінің архитектурасы таңдалғаннан кейін біз деректерді
өңдеудің қажетті міндеттерінің тізімін жасай аламыз (мәліметтер ұғымының
жалпы мағынасында), деректерге қойылатын талаптарды анықтай аламыз
және қажетті бағдарламалық-алгоритмдік қамтамасыз етудің өлшемдерін
және есептеу жүйесінің қажетті өткізу қабілетін бағалай аламыз.
Талаптардың толықтығына көз жеткізу үшін біз талаптардың
бақылануын талдаймыз. Бұл жағдайда есептеу жүйесіне қойылатын талаптар
мен оларды тудыратын талаптар арасындағы байланыс әр түрлі көздерден
алынуы керек. Есептеу жүйесіне қойылатын талаптар, мысалы, иерархияның
неғұрлым жоғары деңгейінің талаптарынан, ғарыш аппаратын пайдалану
тұжырымдамасынан немесе тасымалдағыш зымыранмен өзара іс-қимыл
жөніндегі талаптардан туынды болуы мүмкін. Сондай-ақ, біз "Алтын жалату"
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мөлшерін азайту үшін есептеу жүйесінің компоненттеріне қойылатын
талаптардың ағымын бақылауымыз керек. Иерархияның неғұрлым жоғары
деңгейінің талаптарында қандай да бір өзгерістер туындаған жағдайда,
талаптардың қадағалануының жоғары деңгейі олардың иерархияның
неғұрлым төмен деңгейінің талаптарына әсерін бағалауға және есептеу
жүйесіне жаңадан қойылған талаптарды іске асыру жолдарын белгілеуге
мүмкіндік береді. Көбінесе біз оларды енгізудің салдарын қадағалағаннан
кейін белгілі бір өзгерістерді енгізуден бас тарта аламыз. Қалай болғанда да,
бақылау бізге жобаны оған өзгерістер енгізу барысында бағалау қажет барлық
салаларды анықтауға мүмкіндік береді. Егер біз тұжырымдамалық жобаны
әзірлеу сатысында талаптарды дұрыс бөлсек, онда біз оны әзірлеу барысында
есептеу жүйесінің иерархиясының әр деңгейінде сынақтарды дұрыс және дәл
жүргізе аламыз.
2.5 кесте - FireSat ғарыш аппаратының борттық есептеу жүйесінің сәулет
нұсқаларын салыстырмалы бағалау
2. 8 суретінен
А архитектурасының нұсқасы
В архитектурасының нұсқасы
сұрақ
Есептеу
иа
иа
жүйесінің осы
архитектурасы
ғарыш
жобасының
талаптарына
сәйкес келе ме?
Нақты сәулет тым
Бұл сәулет күрделі. Бұл сенімді
Бұл сәулет қарапайым. Жаңарту
күрделі емес пе?
және ұялшақ, бірақ жүйенің
немесе кеңейту қажеттілігі
Бұл тиімді ме?
минималды талаптарына сай болу туындағанға дейін ол ғарыштық
өте қиын. Ол тиімді синхрондауды
жобаның белгіленген
қамтамасыз етеді, өйткені
талаптарына сәйкес келеді. Ол
деректер тек осы алмасуға
тиімді синхрондауды
қатысатын түйіндер арасында
қамтамасыз етеді, өйткені әрбір
беріледі. Алайда, бұл сәулет
деректер элементі тікелей қажет
керемет, сондықтан біз қалағандай
жерге жіберіледі. Бұл
тиімді бола алмайды.
архитектураның өлшемдері
қолайлы және өзі тиімді.
Бұл архитектура
Бұл архитектурадағы
Бұл архитектурадағы
түсінікті
интерфейстер түсінікті және
интерфейстер түсінікті және өте
интерфейстерді
көрнекі, бірақ олар в нұсқасына
қарапайым. Деректер ғарыштық
қамтамасыз ете
қарағанда күрделірек, бір кездері
аппараттың борттық есептеу
ала ма?
мұндай жүйені қосымша
жүйесінің әрбір ықтимал
мәліметтер мен оларды беру
компоненттерінің арасында
жолдарын қолдау үшін жаңартуға
нақты белгіленген тәсілмен
болады.
беріледі.
Біз белгілі бір
Осы архитектурада іске асырылған
Стандартты интерфейстерді
сәулет аясында
жүйені сынау күрделі және сынақ
пайдалану кезінде сынақ
жүзеге асырылған
жабдықтарының көптеген
процедурасы қарапайым болады.
есептеу жүйесін
түрлерін қажет етеді. Жүйенің
Егер барлық интерфейстер
сынай аламыз ба?
әрбір жергілікті есептеу желісі
бірдей болса, бізге сынақ
47

бақылау және эмуляция
құрылғыларын қолдануды, ал
әрбір процессор – тапсырыстық
әзірлемені және бірегей
жөндеушіні талап етеді. Бүкіл желі
бойынша жиналған деректер
талдауды қажет етеді, сондықтан
біз жүйенің кез-келген екі
элементі арасында өткен
ақпаратты талдай аламыз.

Біз белгілі бір
сәулет аясында
жүзеге асырылған
есептеу жүйесінің
жұмысын
қамтамасыз ете
аламыз ба?

Бұл жүйе өте оңай жұмыс істейді,
өйткені ол кірістірілген резервке
ие және оны оңай жаңартуға,
өзгертуге және кеңейтуге болады.
Модуль деңгейінде ауыстыруды
қажет ететін үлкен есептеу
жүйелері үшін (ғарышкерлер
немесе жерден) мұндай сәулет өте
ыңғайлы.

жабдықтарының тек бір түрі
қажет болады, мүмкін бірнеше
данада. Біз осы шектеулердің
орындалуын ескере отырып,
жүйені жобалай аламыз.
Соңында, біз деректерді
адресаттар арасында дәл тарата
аламыз, өйткені интерфейстер
Барлық түйіндерді жұптасып
байланыстырады. Деректерді
қысу минималды қажет, ал
ақпараттық ағындарды талдау
қарапайым.
Жүйе архитектурасының бұл
нұсқасы қарапайым
болғандықтан, оны пайдалану
оңай болады. Алайда
архитектураны жаңарту және
оған өзгерістер енгізу күрделі
міндеттер болады, алайда
олардың көмегімен жүйенің
функционалдығын ұзақ уақыт
сақтауға болады.

2.2.1 Деректерді өңдеу есептерін анықтау
Деректерді өңдеу есептеріне және есептеу жүйесінің интерфейстеріне
қойылатын талаптарды біз бағдарламалық-алгоритмдік қамтамасыз етуді
(ағылш. software requirement specifications) және есептеу жүйесінің
интерфейсін жасауға арналған техникалық тапсырма (ағылш. interface
requirement specifications) да қарастырамыз. Ғарыш аппаратына қойылатын
талаптарды айқындау процесінде, біз ғарыш аппараты шешуге тиіс
функционалдық міндеттерді айқындай және жіктей отырып, деректерді өңдеу
міндеттерінің тізбесін анықтаймыз. Ғарыш аппаратының бортындағы
деректерді өңдеу есептерін шешуге арналған бағдарламалық-алгоритмдік
қамтамасыз ету әдетте төрт сыныптың біріне жіктеледі: басқару жүйелері,
есептеу жүйесінің жұмысын ұйымдастыру және үйлестіру, пайдалы жүктеме
аппаратурасының мақсатты ақпаратын өңдеу және операциялық жүйе. Осы
сыныптардың әрқайсысы есептеу жүйесінің жобалық көрінісіне әсер ететін
жалпы сипаттамаларға ие.
Басқару жүйелерін бағдарламалық-алгоритмдік қамтамасыз ету
(ағылш. control system software) кіріс әсерін қабылдайды және басқару
жүйесінің күйін өзгерту арқылы оларға жауап береді. Мұндай бағдарламалықалгоритмдік қамтамасыз ету көбінесе қарқынды математикалық есептеулерді,
есептеулердің жоғары дәлдігін және шешілетін мәселелердің бірізділігін талап
етеді.
Жүйенің жұмысын ұйымдастыру мен үйлестіруді бағдарламалықалгоритмдік қамтамасыз ету (ағылш. system management software) істен
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шығуларды анықтау және алдын алу, операцияларды ұзақ мерзімді жоспарлау
(ғарыш аппаратының энергиямен жабдықтау жүйесін қайта конфигурациялау
сияқты) және пайдалы жүктеме аппаратурасын басқару сияқты міндеттерді
шешуді қамтамасыз етеді. Осы сыныпқа жататын бағдарламалық-алгоритмдік
қамтамасыз ету ақпарат пен ағындарды басқарады және осыған байланысты
қарқынды логикалық операцияларды қажет етеді. Бағдарламалық-алгоритмдік
қамтамасыз етудің осы сыныбы үшін қарапайым командалық жүйе жеткілікті
болады, өйткені жүйені ұйымдастыру және үйлестіру мәселелерін шешу
өзгермелі нүктемен есептеу операцияларын қажет етеді.
Мақсатты
ақпаратты
өңдеуді
бағдарламалық-алгоритмдік
қамтамасыз ету (ағылш. mission-data software) үлкен деректер ағындарын
өңдейді, көбінесе деректерді қабылдау жылдамдығымен түрлендіру және қысу
қажет. Қарастырылып отырған сыныртағы мәселелерді шешу көбінесе сандық
сигнал процессорлары сияқты арнайы архитектурадағы компьютерлерді және
жүктеме жабдықтары жинайтын ақпаратты сақтау үшін үлкен сыйымдылықты
сақтауды қажет етеді.
Ақырында,
операциялық
жүйені
бағдарламалық-алгоритмдік
қамтамасыз ету (ағылш. operating system software) компьютер ресурстарын
тікелей басқарады және ғарыш аппараты мен ғарыш жобасының мақсатты
міндеттері үшін ресурстардың бөлінуін қамтамасыз етеді. Бұл сыныпқа
есептеулерді ұйымдастырудың негізгі функциялары кіреді, мысалы, есептерді
жоспарлау, уақытты қолдау, үзілістерді өңдеу, ақпаратты енгізу/шығару
құрылғыларына және есептеу жүйесінің басқа перифериялық жабдықтарына
қызмет көрсету, диагностика жүргізу және кіріктірілген сынақтарды орындау
және сақтау құрылғысының ақауларын өңдеу. Бұл мәселелерді шешу кезкелген есептеу жүйесінде жүзеге асырылады. Біз көбінесе операциялық
жүйені қолданбалы бағдарламалық-алгоритмдік қамтамасыз етуге қатысты
өндірістік емес шығындар ретінде қарастырамыз.
Есептеу жүйесінің функционалды мәселелерін талдағаннан кейін біз
жүйеде деректерді өңдеу процестерінің сипатын бағалай аламыз және
стандартты процессорларды қолдана аламыз ба, алайда, біз арнайы
процестерді әзірлеуге тапсырыс беру керек пе, жоқ па, соны шеше аламыз.
Сондықтан да, белгілі бір пысықталған алгоритмдерді пайдалануға
тырысамыз, өйткені жаңа алгоритмдерді әзірлеу техникалық тәуекелді
арттырады, есептеу жүйесін әзірлеу құнын арттырады және оны жасау
мерзімін ұзартады. Деректерді өңдеу міндеттерін айқындау процесінің
құрамдас бөлігі ықтимал техникалық тәуекелді неғұрлым ертерек бағалау
және оны азайту жөнінде шаралар қабылдау болып табылады.
2.2.2 Бағдарламалық-алгоритмдік қамтамасыз ету өлшемдерін және
есептеу жүйесінің өнімділігін бағалау
Есептеу жүйесін бағдарламалық-алгоритмдік қамтамасыз етудің
мөлшері оны сақтау үшін қажетті жады сөздерінің санымен өңдеу уақытымен
өлшенеді (ағылш. processing time), ал деректерді секундына мыңдаған немесе
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миллиондаған нұсқаулармен өлшенетін есептеу жүйесі өнімділікпен (ағылш.
throughput) анықталады. Біз бірнеше себептерге байланысты бағдарламалықалгоритмдік қолдаудың өлшемдерін және есептеу жүйесінің жұмысын
бағалаймыз. Есептеу жүйесін анықтау процесін жаңа бастаған кезде, біз
ғарыштық жобаның деректерді өңдеу міндеттерін орындау үшін қандай
есептеу ресурстарын қажет ететінін анықтау үшін осы бағалауды қолданамыз.
Есептеу ресурстарының қажетті мөлшерін анықтағаннан кейін, біз
қолданылатын бағдарламалар есептеу жүйесінің аппараттық мүмкіндіктерінен
асып кетпейтініне сенімді болу үшін алгоритмдік бағдарламалық жасақтама
мен есептеу жүйесінің өнімділігін бағалауды бақылауды жалғастырамыз.
Сондай-ақ, есептеу жүйесін әзірлеу мен пайдалану шығындарын алдын-ала
анықтау үшін бағдарламалық-алгоритмдік қамтамасыз ету және есептеу
жүйесінің өнімділігі бойынша алынған бағалауды қолданамыз.
Компьютердің өнімділігі ең алдымен орталық процессордың сағаттық
жылдамдығына және қолданылатын командалық қоспаға байланысты. Егер
гипотетикалық компьютер тек бір команданы қолданса, онда оның өнімділігі
орталық процессордың сағаттық жиілігіне пропорционалды болады. Егер сол
компьютер екі команданы қолданса, олардың біреуі (А) екі, ал екіншісі (В)
жеті процессор циклын орындауды талап етсе, онда өнімділік осы
командалардың қоспасына байланысты болады. Командалар қоспасы (ағылш.
instruction mix) бағдарламалық-алгоритмдік қамтамасыз ету белгілі бір
командаларды пайдаланатын пропорция. Мысалы, егер бағдарламалықалгоритмдік қамтамасыз ету командалардың 60% (А) және командалардың
40% (В) пайдаланса, онда процессордың сағат жылдамдығы 10 МГц болатын
компьютердің өнімділігі (10/((0.6×2) + (0.4×7))) тең болады немесе секундына
2.5 миллион. Егер біз қоспадағы командалардың қатынасын керісінше
өзгертсек (яғни 40% командалар (А) және 60% командалар (В)), онда ол 10
МГц –компьютердің өнімділігі секундына 2.0 миллион нұсқаулыққа дейін
төмендейді.
Жүйеге қойылатын техникалық талаптарды бағалау-бұл есептеу
жүйесінің даму кезеңі, онда біз жүйенің есептеу ресурстарына қойылатын
талаптарды ресми түрде анықтаймыз. Шамаланған есептеулер үшін
эмпирикалық әдістерді қолдану (ағылш. rules of thumb) біз компьютердің жад
көлеміне және оның жұмысына қойылатын талаптарды жүйенің техникалық
талаптарын бағалау кезеңінде алынған бағдарламалық-алгоритмдік
қамтамасыз ету өлшемдерін және есептеу жүйесінің жұмысын бағалаудан
төрт есе жоғары қоюымыз керек. Ал, борттық есептеу жүйелерін әзірлеу
тәжірибесінен бағдарламалық-алгоритмдік қамтамасыз ету өлшемдерін және
есептеу жүйесінің өнімділігін бастапқы бағалау ғарыш аппаратын ұшыру
алдында анықталған жүйенің нақты сипаттамасынан екі есе асып түсетіні
белгілі. Бұл сәйкессіздік негізінен екі себепке байланысты: біріншіден,
бастапқы талаптар үлкен қормен белгіленеді, екіншіден, компьютерлік жүйені
дамытудың келесі кезеңдерінде бағдарламалық-алгоритмдік қамтамасыз
етудегі өзгерістер жүйенің аппараттық құралдарындағы өзгерістерге
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қарағанда оңай жүзеге асырылады. Сондай-ақ, біз мүмкін болатын
ауытқуларды түзету үшін немесе калибрлеуден кейін жүйенің функционалды
сипаттамаларын жақсарту үшін ғарыш аппаратын ұшыру кезінде жадтың
кейбір көлемін және есептеу жүйесінің жұмысын сақтауға тырысамыз.
Осылайша, біз жобаға бастапқы белгілі бір талаптарға қатысты жүйенің
функционалдық мүмкіндіктерін қамтамасыз етуіміз керек. Мұндай қордың
жоғарғы
шекарасы
бағдарламалық-алгоритмдік
қамтамасыз
ету
сипаттамалары үшін 100% және есептеу жүйесінің аппараттық сипаттамалары
үшін 50% құрайды.
Біз барлық қол жетімді жадты немесе компьютердің жұмысын
пайдалана алмаймыз. Деректерді өңдеудің асинхронды процестері, мысалы,
үзілістерді өңдеу, есептеу жүйесінің қажетті өнімділігін бағалаудағы
белгісіздікті арттырады. Сонымен қатар, біз деректерді өңдеудің жоғары
жылдамдығына қол жеткізу үшін бағдарламалық-алгоритмдік қолдауды
дамытудың арнайы әдістерін қолдануымыз керек, бұл оның құнын едәуір
арттырады (бұл мәселе Boehn [1981] жұмысында толығырақ қарастырылады.
Эмпирикалық бағалау көрсеткендей, біз әдетте есептеу жүйесінің нақты қол
жетімді өнімділігінің 70% - дан аспайтын мөлшерін қолданамыз.
Есептеу жүйесіне қойылатын техникалық талаптарды бағалау кезеңінен
кейін біз бағдарламалық-алгоритмдік қамтамасыз ету көлемін және оған
қойылатын талаптар тұрақтанған сайын жүйенің жұмысын бағалауды үнемі
нақтылаймыз. Содан кейін алынған бағалар негізінде реакция қисықтарының
(ағылш. reaction curves) графигін жасаймыз, осыдан біз бағдарламалықалгоритмдік қамтамасыз етудің тым көп өскенін анықтай аламыз.
Жүйенің есептеу ресурстарын пайдалану пайызы өлшем бірлігі ретінде
пайдаланылатын бағдарламалық-алгоритмдік қамтамасыз етуді әзірлеу үшін
реакцияның типтік қисығы көрсетілген. Бағдарламалық-алгоритмдік
қамтамасыз ету көлеміне және жүйенің өнімділігіне қойылатын талаптарды
бағалау реакция қисығынан аспайынша, бізден қандай да бір қосымша
ординарлық шаралар қабылдау талап етілмейді. Егер бағалау реакция
қисығынан жоғары болса, онда біз есептеу жүйесіне қойылатын талаптарды
төмендетіп, жүйенің резервтік мүмкіндіктерінің қажетті мөлшеріне
максималды шектеулерді жеңілдетуіміз керек немесе қол жетімді есептеу
ресурстарының санын көбейтуіміз керек.
2.6 кестеде ғарыштық аппараттың борттық есептеу жүйесін қолданбалы
бағдарламалық-алгоритмдік қамтамасыз етудің негізгі түрлері, сондай-ақ
әрбір тапсырма үшін қажетті жады көлемі мен жүйенің өнімділігін бағалау
келтірілген. Кестеде қолданбалы бағдарламалардың бірнеше түрлері үшін
қажет жады көлемінің және жүйенің өнімділігінің типтік мәндері келтірілген,
сондықтан оны есептеу жүйесінің тұжырымдамалық жобасын әзірлеу
сатысында қолдану өте ыңғайлы. Бағдарламалық-алгоритмдік қамтамасыз
етудің өлшемдері бастапқыда машиналық сөздерде бағаланады, өйткені
мұндай өлшем бірлігі бағдарламаны әзірлеудің тілдік құралдарын таңдауға
сезімтал. Алайда, алгоритмдік бағдарламалық жасақтаманы әзірлеу құнын
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бағалау модельдері, әдетте, бағдарламалардың бастапқы кодтарының
жолдарының санын өлшем бірлігі ретінде пайдалануға негізделген. 2.7
кестеде әртүрлі бағдарламалау тілдерін қолдану кезінде машиналық жады
сөздерінің санын бағдарламалардың бастапқы коды жолдарының санына
аударудың типтік коэффициенттері келтірілген. 2.6 кестеде санамаланған
функционалдық міндеттер ғарыш аппаратының борттық есептеу жүйесінің
қолданбалы бағдарламалық-алгоритмдік қамтамасыз ету сипаттамаларын
ұқсастықтары бойынша (ағылш. sizing by similarity), ол төменде осы бөлімде
қарастырылады.
Бағдарламалық-алгоритмдік қамтамасыз ету өлшемдерінің мәндері
және борттық есептеу жүйесінің өнімділігі 16 биттік машиналық сөздерді
және MIL-STD-1750A сыныбындағы командалар жүйесінің құрылымын
қолдану негізінде анықталады және бағдарламалық-алгоритмдік қамтамасыз
етуді әзірлеу үшін жоғары деңгейлі тіл қолданылады деген болжам. MIL-STD1750A сыныпты командалық жүйенің құрылымы жалпы мақсаттағы
процессорларды қолдануға бағытталғандықтан, кестеде келтірілген мәндер
басқа жалпы мақсаттағы командалық жүйелер үшін жақсы бастапқы жуықтау
болып табылады. Есептеу жүйесінің жұмысын ұқсастық әдісімен бағалау
кезінде біз кестеде келтірілген процессордың сағаттық жиілігіне өнімділік
қатынасын өзгертпеуіміз керек
2.6 кесте - Бағдарламалық-алгоритмдік қамтамасыз ету өлшемдерін
және борттық есептеу жүйесінің өнімділігін бағалау типтік қолданбалы
есептер үшін
Функционалдық міндет

Ғарыш аппаратының жер үсті
станциясымен байланыс кіші
жүйесін қолдау
Командалық-бағдарламалық
ақпаратты өңдеу
•телеметриялық ақпаратты
форматтау және беруге дайындау
ғарыш аппаратының бағдарын
басқару жүйесіне командалық
аспаптарды өлшеуді өңдеу *
бұрыштық жылдамдықты
гироскопиялық өлшегіш
•күн сенсоры
•жер көкжиегі сенсоры
•Магнитометр
•Жұлдызды датчик ғарыш
аппаратының бағдарын
басқарудың кіші жүйесінің

Өлшем, сөздерге
Бағдарлама Деректер
коды

Типтік
өнімділік,
секундына
мыңдаған
нұсқаулар

Бағдарлама
ларды
орындаудың
үлгілік сағат
жиілігі, Гц

1.0

4.0

7.0

10.0

1•0

2.5

3.0

10.0

0.8

0.5

9.0

10.0

0.5
1.5
0.2
2.0

0.1
0.8
0.1
15.0

1.0
12.0
1.0
2.0

1.0
10.0
2.0
0.01
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алгоритмдері
•кинематикалық арақатынастарды
интеграциялау
•бағдар қателіктерін анықтау
•ғарыш аппараттарының
прецессиясын басқару
•магниттік атқарушы органдарды
басқару
•аз тартқыш реактивті
қозғалтқыштарды басқару
•динамикалық шыбындарды
басқару
•күштік гироскопиялық
тұрақтандырғыштарды басқару
• Ғарыштық аппараттардың
эфемеридті болжау
Ғарыштық аппараттарды
эфемеридтерін кешендеу

2.0

0.2

15.0

10.0

1.0
3.3

0.1
1.5

12.0
30.0

10.0
10.0

1.0

0.2

1.0

2.0

0.6

0.4

1.2

2.0

1.0

0.3

5.0

2.0

1.5

0.3

15.0

10.0

2.0

0.3

2.0

1.0

3.5

2.5

4.0

0.5

•ғарыш аппараты орбитасының
параметрлерін болжамдау
ғарыш аппаратының жұмыс істеу
дербестігін қамтамасыз ету
•автономияның төмен деңгейі

13.0

4.0

20.0

1.0

2. 0

1.0

1.0

1.0

• автономияның жоғары деңгейі
ақаулықтарды анықтау
•жабдықтың күйін бақылау
•басқа да міндеттер * электр
қуатын басқару
•жылу режимін қамтамасыз ету
•Калман бойынша динамикалық
сүзу

15.0
4.0

10.0
1.0

20.0
15.0

10.0
5.0

1.2

0.5

5.0

1.0

0.8
8.0

1.5
1.0

3.0
80.0

0.1
0.01

Деректер BOEHM жұмысы бойынша берілген [1981]. Машиналық жад
сөздеріндегі бағдарламалық-алгоритмдік қамтамасыз етудің мөлшерін
анықтау бағдарламаларды жазу үшін қандай бағдарламалау тілі
қолданылғанына сезімтал. Сондықтан біз әдетте машиналық жад сөздеріндегі
бағдарламалық-алгоритмдік қамтамасыз етудің мөлшерін анықтаймыз, содан
кейін алынған бағалауды таңдалған бағдарламалау тілін ескере отырып,
бағдарламаның бастапқы код жолдарының санына аударамыз. Алынған
бағалауға біз әдетте орындалатын бағдарлама кодымен бірге компьютердің
жадында сақталатын деректерді есепке алу үшін 25% қосамыз.
Кесте
2.7 - Бағдарламаның бастапқы код жолдарының санын
машиналық жады сөздерінің санына түрлендіру
Жоғары деңгейлі бағдарламалау тілі

Бағдарламаның бастапқы код жолына 16
биттік жад сөздерінің саны
5

Фортран (англ. Fortran)
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С (англ. C)
Паскаль (англ. Pascal)
Джовиаль (англ. Jovial)
Ада (англ. Ada)

8
4
4
7

Ғарыштық аппараттың жер үсті станциясымен байланыс жүйесін
бағдарламалық-алгоритмдік қамтамасыз ету (ағылш. communication
software) ғарыш аппаратының бортына сырттан түсетін командаларды
өңдеуді, сондай-ақ оны сыртқы тұтынушыларға беру үшін бортта ақпарат
жинауды қамтамасыз етеді. 2.6 кестеде келтірілген бағалар жерден ғарыш
аппаратының бортына түсетін басқару командаларының орташа (шамамен
100) саны болжамында және оны жерге беру үшін телеметриялық ақпаратты
қолдау қажеттілігіне сүйене отырып алынды. Бұл бағалауларға процессорды
басқару міндеті кірмейді, бірақ қажет болған жағдайда ұқсастық әдісімен
тиісті мәндерді ала аламыз.
Ғарыштық аппараттың бағдарын басқарудың кіші жүйесінің
командалық аспаптарының өлшемдерін өңдеуді бағдарламалық-алгоритмдік
қамтамасыз ету (ағылш. attitude-sensor software) әртүрлі бағдар
датчиктерінен өлшеу ақпаратын өңдеуді, датчиктердің жүйелі қателіктерін
және оларды ғарыш аппаратының бортына оЗТату қателіктерін өтеуді және
өлшемдерді ішкі координаттар жүйесіне түрлендіруді қамтамасыз етеді.
Ғарыштық аппараттың бұрыштық жылдамдығының гироскопиялық
өлшегіштерінен, акселерометрлерден, күн және жер горизонты датчиктерінен,
сондай-ақ магнитометрлерден өлшеу ақпаратын өңдеу ақпаратты декодтауды
және оны калибрлеуді қамтиды. Жұлдызды сенсорлардың ақпаратын өңдеу
анықталған жұлдыздарды, жұлдызды каталогпен сәйкестендіруді қамтиды,
бұл айтарлықтай жад пен есептеу жүйесінің жұмысын талап етеді. Белгілі бір
ғарыштық жобаға тән жүктеме өлшеу жабдықтарының ақпаратын өңдеу
әдетте қосымша есептеу ресурстарын қажет етеді, сондықтан біз ұқсастық
әдісін қолдана отырып, бағдарламалық-алгоритмдік қолдаудың қажетті
көлемін және есептеу жүйесінің жұмысын бағалауымыз керек.
Ғарыш аппараттарының бағдарын басқарудың ішкі жүйесінің
функционалдық міндеттері басқарудың әртүрлі алгоритмдері мен әдістерін
енгізуді қамтиды. Кинематикалық қатынастарды біріктіру алгоритмдерін
қолдану (ағылш. kinematic integration) біз гироскопиялық датчиктермен
өлшенген оның корпусының бұрыштық жылдамдығын біріктіру арқылы
ғарыш аппараттарының ағымдағы бағытын анықтаймыз. Бағдарлау қателерін
анықтау (ағылш. error determination) алгоритмдерінің көмегімен біз
ғарыштық аппараттың ағымдағы бағыты талап етілетін бағдардан
қаншалықты ерекшеленетінін анықтаймыз. Айналу тұрақтандырылған ғарыш
аппараты үшін біз оның бағытын аппараттың прецессиясын басқару
алгоритмдерін қолдана отырып басқара аламыз. 2.6 кестеде келтірілген ғарыш
аппараттарының прецессиясын басқару алгоритмдерін іске асыру үшін жад
көлеміне және есептеу жүйесінің жұмысына қойылатын талаптар төмен
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реактивті қозғалтқыштардың көмегімен прецессияны басқаруға негізделген.
Төмен реактивті қозғалтқыштарды басқару алгоритмдерінің сипаттамалары
үш осьте тұрақтандырылған ғарыш аппараттарының бағытын реактивті
басқару жағдайына сәйкес келеді. Сонымен қатар, 2.6 кестеде динамикалық
ұшқыштарды, күштік гироскопиялық тұрақтандырғыштарды және магниттік
атқарушы органдарды басқару алгоритмдерін іске асыру үшін жад көлеміне
және есептеу жүйесінің өнімділігіне қойылатын талаптар көрсетілген.
Ғарыштық аппараттың борттық есептеу жүйесінің функционалдық
міндеттерінің осы санатына ғарыш аппараттарының эфемеридтерін есептеу
міндеттері кіреді, оларды біз бастапқы ақпарат кестелері мен қисық сызықты
жуықтау әдістерін қолдана отырып немесе айтарлықтай күрделі навигациялық
алгоритмдерді қолдана отырып жүзеге асыра аламыз. Ғарыш аппаратының
орбитасын болжау алгоритмдері ғарыш аппаратының координаттары мен
жылдамдығын біріктіруге негізделген.
2.6 кестеде ғарыш аппаратының қызмет етуінің дербестігін қамтамасыз
ету алгоритмдерін іске асыру үшін есептеу жүйесінің жады көлемі мен
өнімділігіне қойылатын талаптар келтірілген. Дербестіктің төмен деңгейі
жүйенің жер үсті станцияларымен байланыс сеанстарынан тыс ғарыш
аппаратының жұмыс істеу процестерін қолдаудың ең аз деңгейін талап ететін
қарапайым ғарыш жүйелеріне сәйкес келеді. Егер ғарыш жүйесі ғарыш
аппаратының қызмет етуінің кеңейтілген дербестік деңгейін қолдауды талап
етсе, дербестікті қамтамасыз ету алгоритмдерін іске асыру үшін жады
көлеміне және есептеу жүйесінің өнімділігіне қойылатын талаптар
айтарлықтай артады.
Істен шығуды анықтаудың функционалдық міндеттері (ағылш. fault
detection) ғарыш аппаратының қызмет етуінің дербестігін қамтамасыз ету
міндеттерімен тығыз байланысты. Жай-күйді бақылау міндеттері ғарыш
аппаратының борттық жабдығының істен шығуын немесе жұмыс істеуінің
қолайсыз жағдайларын анықтауды қамтамасыз етеді. Ғарыш аппаратының
борттық жабдығының жай-күйін бақылау алгоритмдерін іске асыруға
арналған есептеу жүйесінің жады көлемі мен өнімділігіне қойылатын талаптар
ғарыш жүйесінің сипаттамаларына байланысты өте кең шекте өзгеруі мүмкін.
Ақаулықтарды жою мәселелерін шешу үшін деректерді өңдеу, әдетте,
борттық есептеу жүйесінің жадында алдын-ала жасалған осал кестелерге
байланысты, оларда ақаулық процедураларының сипаттамалары бар,
сондықтан деректерді сақтау үшін үлкен жад ресурстары қажет.
Электр қуатын басқарудың функционалдық міндеттері (ағылш. power
management) борттық жабдық және жылу режимін (ағылш. thermal control)
қамтамасыз ету борт жабдықтары мен ғарыш аппараты конструкциясының
элементтері борттық есептеу жүйесінің құралдарында жиі іске асырылатын
қосалқы міндеттер болып табылады. Электр қуатын басқару міндеті аясында
борттық компьютер, әдетте, борттық батареяларды зарядтау және разрядтау
процестерін басқарады және ғарыш аппаратын электрмен жабдықтау ішкі
жүйесінің
Шығыс
шинасындағы
кернеуді
бақылайды.
Белсенді
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термореттеудің міндеттеріне борттық жабдықтың және ғарыш аппараты
конструкциясы элементтерінің температурасын бақылау және басқару кіреді.
Операциялық жүйенің функциялары үшін қажетті
есептеу ресурстарын бағалау
Жад көлеміне және есептеу жүйесінің жұмысына қойылатын
талаптарды анықтаған кезде, операциялық жүйенің функционалдық
міндеттерін орындау үшін біз 2.8 кестеде келтірілген деректерді негізгі немесе
орта ретінде қолдана аламыз. Нақты есептеу жүйесінің әр компонентінің
қажеттіліктері 2.8 кестеде келтірілген мәндерден жоғары немесе төмен болуы
мүмкін болғандықтан, біз жоғарыда келтірілген және ондағы бағаларды
икемді түрде қолдануымыз керек. Атқарушы жүйе (ағыл. executive), яғни
ядро режимінде жұмыс істейтін операциялық жүйенің бөлігі, кейде диспетчер
немесе супервайзер деп те аталады, операциялық жүйенің қолданбалы
бағдарламалары мен басқа да функционалдық міндеттерін іске қосуды
жоспарлап, басқаратын операциялық жүйе кодының бөлігі болып табылады.
Атқарушы жүйенің құрамына үзілістерді өңдеу, жоспарланған уақыт немесе
үзілістер негізінде тапсырмаларды жоспарлау және орындау, есептеу
ресурстары мен компьютердің жадын басқару, бір сәтсіздіктерді болдырмау
қызметтері кіреді.
Ақпаратты енгізу-шығару драйвері (ағылш. I/O handler) ақпараттың
орталық процессорға және одан жылжуын басқарады, сонымен қатар кезкелген нақты Енгізу-шығару интерфейсі үшін деректерді пішімдеуді
қамтамасыз етеді. Керісінше, құрылғы драйвері (ағылш. device driverнемесе
device handler) орталық процессор мен компьютердің кез-келген
перифериялық жабдықтары арасындағы интерфейстер мен деректерді беру
процестерін басқарады. Нақты уақыт ауқымында жұмыс істеуге бағытталған
операциялық жүйенің ядросы (ағылш. run-time kernel) әдетте жоғары деңгейлі
бағдарламалау тілдерін қолдайды. Мысалы, ол деректерді ұсыну, сақтау,
оңтайландыру және пішімдеу мәселелерін шешуге, деректердің кіріс немесе
шығыс ағындарын басқаруға, ерекше жағдайларды немесе қателерді өңдеуге,
сонымен қатар басқа бағдарламалармен, соның ішінде әртүрлі бағдарламалау
тілдерінің қоспасын қолданатын бағдарламалармен өзара әрекеттесуге және
есептеу жүйесінің басқа компоненттерімен өзара әрекеттесуге мүмкіндік
береді.
Өлшемдері мен борттық есептеу жүйесінің өнімділігін бағалау 16 биттік
машина сөздерін және MIL-STD-1750A сыныпты командалық жүйенің
құрылымын қолдану негізінде анықталған. MIL-STD-1750A сыныпты
командалық жүйенің құрылымы жалпы мақсаттағы процессорларды
қолдануға бағытталғандықтан, кестеде келтірілген мәндер басқа жалпы
мақсаттағы командалық жүйелер үшін жақсы бастапқы жуықтау болып
табылады. Егер операциялық жүйеге тапсырмаларды қосымша жоспарлау
жүктелсе және есептеу жүйесінің компоненттері арасында хабар алмасу
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қарқындылығы жоғарыласа, операциялық жүйенің жадқа және есептеу
жүйесінің жұмысына қажеттіліктері артады
2.8 кесте - Типтік операциялық жүйе үшін бағдарламалық-алгоритмдік қамтамасыз
ету
Функционалдық міндет

Орындау жүйесі

Өлшем,
сөздерге
Бағдар Дерек
лама
тер
коды
3.5
2.0

Өнімділік,
секундына
мыңдаған
нұсқаулар

Пікірлер

0.3×n

мұнда n-секундына
жоспарланған
тапсырмалар саны,
әдетте n = 200.
өнімділік мәні ядроны
қолдана тын
функционалды
есептерде ескерілген
m- жүйе бір секундта
өңдейтін деректер
сөздерінің саны
өнімділікті бағалау
көрсетілген
тапсырмалар 0.1 Гц
жиілікте іске қосылады
деген болжамға
негізделген
өнімділік мәні осы
утилиталарды
қолданатын
қолданбалы есептерде

Нақты уақыт режимінде
жұмыс істеуге бағытталған
операция лық жүйенің
ядросы
Енгізу-шығару драйверлері

8.0

4.0

Пікірлерді
қараңыз

2.0

0.7

0.05×m

Кіріктірілген тестілеу және
диагностикалық
бағдарламалар

0.7

0.4

0.5

Математикалық утилиталар

1. 2

0.2

Пікірлерді
қараңыз

Утилиттер (ағыл. utilities) - бірнеше функционалды мәселелерді шешу
үшін қолданылатын бағдарламалық процедуралар. Мысалы, бір компьютерде
жұмыс істейтін қолданбалы бағдарламалық-алгоритмдік қамтамасыз етудің
әртүрлі компоненттері математикалық утилиталар (ағылш. math utilities).
Мұндай утилиттердың мөлшері және оларды бағдарламалық қамтамасыз
етудің күрделілігі осы компьютердің қолданбалы бағдарламалық-алгоритмдік
қамтамасыз етілуінің құрамына және осы қолданбалы бағдарламалар
ұсынатын математикалық функцияларына қойылатын талаптар деңгейіне
байланысты. Егер мұндай утилиттерді немесе ішкі бағдарламаларды
компьютердің процессоры қамтамасыз етсе, онда бұл жағдайда олар
кіріктірілген функциялар (ағылшын. built-in functions) деп аталады. АҚШ-тың
MIL-STD-1750A әскери стандартымен анықталған процессор командалық
жүйелерінің құрылымын пайдалану жағдайында орын алады.
Кіріктірілген тест бағдарламасы (ағылш. built-in test) компьютер
компоненттерін бастапқы, кезеңдік немесе үздіксіз тестілеу міндеттерін
шешуді қамтамасыз етеді және атқарушы жүйенің немесе компьютердің
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кіріктірілген бағдарламалық қамтамасыз етуімен орындалады. Тесттік
бағдарламалық
жасақтамадан
айырмашылығы,
диагностикалық
бағдарламалық қамтамасыз ету (ағылш. diagnostic software) сәтсіздіктерді
анықтап қана қоймай, олардың локализациясын қамтамасыз етеді.
Диагностикалық бағдарламалық жасақтаманың ең жақсы түрлері кейбір
сәтсіздіктерден немесе сәтсіздіктерден кейінгі есептеу процесі мен
компьютердің жұмысын қалпына келтіру мәселелерін шеше алады.
Диагностикалық бағдарламалық жасақтаманың ең жақсы түрлері кейбір
сәтсіздіктерден немесе сәтсіздіктерден кейінгі есептеу процесі мен
компьютердің жұмысын қалпына келтіру мәселелерін шеше алады.
Кірістірілген бақылау мен диагностиканың функционалды мәселелерін шешу
үшін біз компьютердің кірістірілген бағдарламалық жасақтамасы үшін
қабылданған ережелерге сәйкес бағдарламалық-алгоритмдік бағдарламалық
жасақтаманы жасай аламыз. Кейде компьютер провайдері олармен тиісті
сынақ және диагностикалық бағдарламаларды жеткізеді. Егер мұндай
бағдарламалар компьютердің жеткізіліміне кірмесе, біз компьютерлік жүйені
жобалау барысында бір жағынан оның функционалды сенімділігін
арттыратын, екінші жағынан процессорға қосымша жүктеме тудыратын
компьютерді бақылау және диагностикалық бағдарламалар қажет пе, жоқ па,
соны шешуіміз керек.
Бағдарламалық-алгоритмдік
қамтамасыз
компьютердің өнімділігін бағалау процесі

ету

көлемін

және

Rullo [1980] жұмысында бағдарламалық-алгоритмдік қамтамасыз ету
көлемін және компьютердің жұмысын бағалау мәселесін шешудің біЗТеше
тәсілдері қарастырылған:
1. Ұқсастықтар мен айырмашылықтарды бағалау (ағылш. similarity and
differences estimation). Бағалаудың бұл әдісі бағдарламалық-алгоритмдік
қолдауды үлкен емес компоненттерге бөлуді, содан кейін оларды басқа
жобаларда қолданылатын ұқсас компоненттермен жеке салыстыруды
қамтиды.
2. Төменнен жоғары бағалау (ағылш. bottom-up estimation). Бағалаудың
бұл әдісі бағдарламалық-алгоритмдік қолдауды кішігірім компоненттерге
бөлуді қамтиды, олардың жад көлеміне және компьютердің жұмысына
қойылатын талаптары оңай бағаланады, содан кейін жеке компоненттер үшін
алынған бағаларды біріктіреді.
3. Жоғарыдан төмен бағалау (ағылш. top-down estimation). Бағалаудың
бұл әдісі жоғары деңгейлі бағдарламалық-алгоритмдік қолдауды басқа
жобаларда қолданылатын аналогтармен салыстыруды қамтиды.
4. Қатынас түріндегі бағалау (ағылш. ratio estimation). Бағалаудың бұл
әдісі компьютердің сипаттамаларын (ең алдымен командалық жүйенің
құрылымы және процессордың сағат жылдамдығы) анықтауды, содан кейін
ұқсас сипаттамалары бар компьютерлерді қолданған алдыңғы әзірлемелерге
58

қатысты бағдарламалық-алгоритмдік қолдаудың жады көлеміне және
компьютердің жұмысына қойылатын талаптарын бағалауды қамтиды.
5. Стандарттарды қолдануға негізделген бағалау (ағылш. standards
estimation). Бағалаудың бұл әдісі бағдарламалық-алгоритмдік қамтамасыз
етудің жад көлеміне және компьютердің жұмысына қойылатын талаптарын
бағалау үшін негіз ретінде функционалдылық пен сипаттамаларға үнемі
шығарылатын стандарттарды қолдануды қамтиды
Бағдарламалық-алгоритмдік қамтамасыз етудің жад көлеміне және
компьютердің жұмысына қойылатын талаптарын анықтаудың ең көп таралған
тәсілдері ұқсастықтар мен айырмашылықтарды бағалау және төменнен
жоғары бағалау әдістері болып табылады. Екі әдіс де бағдарламалықалгоритмдік қамтамасыз етуді үлкен емес компоненттерге бөлу мүмкіндігінің
алғы шартына негізделген.
Ғарыш жүйесін жобалау кезеңі үшін қолданбалы бағдарламалықалгоритмдік қамтамасыз ету және операциялық жүйенің ғарыш аппаратының
борттық есептеу жүйесінің жады көлеміне және өнімділігіне, сондай-ақ
есептеу жүйесінің аппараттық құралдарының сипаттамаларына қойылатын
талаптарын бағалауды алу әдістемесін пайдалануды ұсынамыз:
1. Белгілі бір борттық компьютердің көмегімен шешуге тағайындалған
барлық функционалды тапсырмаларды тізімдеңіз. Қабылданған барлық
болжамдарды құжаттаңыз.
2. әрбір функционалдық тапсырманың машиналық жадқа қажеттілігін
бағалаңыз.
а) деректерді өңдеудің ұқсас сипаттамалары және компьютердің жад
көлеміне қойылатын белгілі талаптары бар функционалдық міндеттерді
табыңыз.
b) белгілі функционалдық есептердің күрделілігін жаңа міндеттермен
салыстырыңыз. Мысалы, жаңа тапсырма есептеулердің дәлдігін талап етуі
мүмкін. Егер тапсырманың күрделілігі 25% - ға артады деп ойласақ,
командалар мен деректер жадының қажетті көлемін сол 25% - ға арттыру
қажет.
c) бағдарламалық жасақтаманы сақтауға аЗТалған командалардың жады
көлемін бағалауды қолданылатын тілдік құралдардағы айырмашылықтармен
келісіңіз. Егер белгілі функционалды есепті шешуге аЗТалған бағдарлама
құрастыру тілінде жазылған болса және жаңа ұқсас тапсырманы
бағдарламалау үшін жоғары деңгейлі тілді қолдану керек болса,
компилятордың ықтимал тиімділігін ескеруге мүмкіндік беретін
командалардың жадының қажетті көлемін 25% арттырыңыз. Егер белгілі
функционалды есепті шешуге аЗТалған бағдарлама жоғары деңгейлі тілде
жазылған болса және жаңа ұқсас тапсырманы бағдарламалау үшін құрастыру
тілін қолдану керек болса, командалардың жадының қажетті көлемін 20%
азайтыңыз. Бағдарламалық жасақтаманы әзірлеудің әртүрлі тілдік құралдарын
қолдану деректер жадының көлеміне әсер етпейді.
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3. Әр функционалды мәселені шешу үшін компьютердің жұмысына
қойылатын талаптарды бағалаңыз:
а) деректерді өңдеудің ұқсас сипаттамалары және компьютердің
жұмысына қойылатын белгілі талаптары бар функционалды тапсырмаларды
табыңыз (жад көлеміне қойылатын талаптарды бағалау үшін 2-тармақта
жасалғанға ұқсас).
b) белгілі функционалдық есептердің күрделілігін жаңа міндеттермен
салыстырыңыз. Мысалы, жаңа тапсырма қарапайым болуы мүмкін және оны
шешу үшін белгілі тапсырмамен салыстырғанда тек 50% нұсқауларды
орындауды талап етеді. Бұл жағдайда белгілі мәселені шешу үшін қажет емес
өнімділікпен салыстырғанда компьютердің жұмысына қойылатын талапты
бірдей 50% азайту қажет.
c) компьютердің жұмысын бағалауды қолданылатын тілдік даму
құралдарындағы айырмашылықтармен келісіңіз. Егер белгілі функционалды
есепті шешуге арналған бағдарлама құрастыру тілінде жазылған болса және
жаңа ұқсас тапсырманы бағдарламалау үшін жоғары деңгейлі тілді қолдану
қажет болса, компьютердің қажетті өнімділігін 25% арттырыңыз, бұл
компилятордың ықтимал тиімділігін ескермеуге мүмкіндік береді. Егер
белгілі функционалды есепті шешуге арналған бағдарлама жоғары деңгейлі
тілде жазылған болса және жаңа ұқсас тапсырманы бағдарламалау үшін
құрастыру тілін қолдану керек болса, компьютердің қажетті өнімділігін 20%
азайтыңыз.
d) нақты функционалдық міндеттерді шешу жиілігін анықтаңыз. Бұл
процесс әр түрлі көздерден ақпаратты есепке алуды және жалпылауды қажет
етеді. Әдетте, белгілі бір алгоритмді жүзеге асыру қажеттілігін анықтайтын
адам тиісті мәселенің қаншалықты жиі шешілетінін уақытша анықтау керек.
e) борттық компьютердің функционалдық мәселелерін шешуге қажетті
өнімділікті есептеңіз: ұқсас функционалдық есептер үшін өнімділік мәндерін
қолдана отырып, секунд ішінде орындалатын нұсқаулар санын анықтаңыз.
Қажет болса, утилиттерді пайдалануды және процессордың құрастырылған
функцияларын есепке алу үшін алынған өнімділік мәндерін көбейтіңіз.
4. Қолданбалы бағдарламалық және алгоритмдік қолдауды қолдану үшін
қажет барлық утилиттерді және салынған функцияларды тізімдеңіз. Мысалы,
сізге математикалық функциялардың толық кітапханасы қажет болуы мүмкін.
Әдетте, утилиттер мен кіріктірілген функцияларды орындауға арналған
компьютерлік өнімділік талаптары тиісті қолданбалы бағдарламалықалгоритмдік қолдауды орындау үшін компьютерлік өнімділік талаптарына
қосылады, алайда утилиттер мен кіріктірілген функцияларды орналастыру
үшін қажет командалар мен деректердің жад көлемі ескерілмейді. Утилиттер
мен кіріктірілген функцияларды орналастыруға арналған машина жадының
көлеміне қойылатын талаптар жоғарыда 2.8 кестеде келтірілген.
5. Операциялық жүйенің жад көлеміне және компьютердің жұмысына
қойылатын талаптарды анықтаңыз. Бұл жұмысты бастамас бұрын қолданбалы
бағдарламалық-алгоритмдік қамтамасыз етудің барлық функционалды
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есептерінің орындалатын кодының параметрлерін анықтау керек.
Операциялық жүйе тарапынан жады көлеміне және компьютердің өнімділігіне
қойылатын талаптарды бағалау қолданбалы бағдарламалық-алгоритмдік
қамтамасыз етуге арналған тәсілмен орындалады, алайда бұл ретте
күрделілікті салыстыру үшін басқа да параметрлер пайдаланылады.
Операциялық жүйе үшін күрделілік коэффициенттеріне орындалуы екінші
уақыт аралығында жоспарлануы керек тапсырмалар саны, өңделетін үзілістер
саны және кіріс/шығыс туралы ақпарат көлемі кіреді.
6. Үшінші, төртінші және бесінші кезеңдерде алынған тиісті бағаларды
қорытындылай отырып, қолданбалы бағдарламалық-алгоритмдік қамтамасыз
ету және операциялық жүйенің жады көлеміне және компьютердің жұмысына
қойылатын жалпы талаптарды есептеңіз.
7. Есептеу жүйесінің функционалдық міндеттерін болашақта кеңейту
және ғарыш аппараттарының орбиталық жұмыс кезеңінде резервті құру үшін
қажетті жад көлемі мен компьютердің өнімділігі бойынша қорларды
анықтаңыз:
a) есептеу жүйесінің функционалдық міндеттерін болашақта кеңейту
үшін қажетті жадтың көлемі мен компьютердің өнімділігі бойынша қордың
максималды мәні жүргізілген бағалаудың сапасына байланысты. Әдетте
борттық бағдарламалық-алгоритмдік қамтамасыз етуді қолдау үшін қажетті
жады көлемі мен компьютердің өнімділігі бойынша бағалар талдау сатысында
және ғарыш аппаратын іске қосқанға дейін алынған жүйелік талаптарға
қатысты екі есе үлкен алынады.
b) ғарыш жобасының нысаналы міндеттерінің сипатына және ғарыш
аппаратын
ұшырғаннан
кейін
борттық бағдарламалық-алгоритмдік
қамтамасыз ету құрамына өзгерістер енгізу ықтималдығына негізделе отырып,
ғарыш аппаратын орбиталық пайдалану кезеңінде резервтің болу қажеттілігін
анықтаңыз. Әдетте резервті қамтамасыз ету қоры жүйенің жалпы есептеу
ресурстарының 30% - дан 50% - на дейін құрайды.
8. Алтыншы кезеңде алынған бағаларды жетінші кезеңде алынған
қорлармен қорытындылау арқылы жад көлеміне және есептеу жүйесінің
жұмысына қойылатын минималды талаптарды анықтаңыз.
9. Борттық бағдарламалық-алгоритмдік қамтамасыз етудің құны мен даму
ұзақтығын бағалау үшін ғарыштық аппараттың есептеу жүйесін борттық
бағдарламалық-алгоритмдік қамтамасыз етудің бастапқы коды жолдарының
санын бағалаңыз:
a) машиналық жад сөздерінің эквивалентті санын бағалаңыз (ағылш.
equivalent words of memory)-тиісті бағдарламалар жұмысы кезінде
пайдаланылатын деректерді оЗТаластыру үшін 25% резервпен борттық
бағдарламалық-алгоритмдік қамтамасыз ету командаларын оЗТаластыру үшін
жад көлемінің бұрын есептелген бағаларын қорытындылау.
b) алынған машиналық жад сөздерінің эквивалентті санын таңдалған
бағдарламалау тіліне байланысты борттық бағдарламалық-алгоритмдік
қамтамасыз етудің бастапқы кодының бір жолына сәйкес келетін сөздер
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санына бөліңіз. Құрылған жоғары деңгейлі бағдарламалау тілдері үшін
борттық бағдарламалық-алгоритмдік қамтамасыз етудің бастапқы кодының
бір жолында машиналық жадтың бес сөзі, ал құрастыру тілдері үшін
машиналық жадтың 1.5 сөзі бар деп қабылдауға болады.
2.2.3 Есептеу жүйесінің аппараттық құралдарын таңдау
Бағдарламалық-алгоритмдік қамтамасыз ету үшін компьютерлік
жүйенің аппараттық құралдарын таңдау процесі ғарыштық ұшуларда
қолдануға білікті компьютерлік жабдықтардың қол жетімділігіне байланысты.
Бұдан басқа, борттық бағдарламалық-алгоритмдік қамтамасыз етуді әзірлеу
және пысықтау процесін қолдау үшін аппараттық құралдардың имитаторлары
немесе эмуляторлары қолжетімді болуы тиіс. Сонымен, белгілі бір жабдықты
таңдауға олардың жеткізушілерінің беделі айтарлықтай әсер етеді. Көп
жағдайда стандартты, сериялық өндірілген процессорды пайдалану құрылған
компьютерлік жүйенің құнын төмендетуді қамтамасыз етеді. Алайда, біз
әдетте белгілі бір ғарыштық жобаның талаптарын қанағаттандыру үшін
стандартты процессор деп аталатын нәрсені бейімдеуіміз керек. Егер біз
жобаның талаптарын қанағаттандыру үшін стандартты процессорды
аяқтайтын болсақ, онда бағдарламалық-алгоритмдік қолдауды әзірлеу және
жүйелік дизайнды жүргізу шығындары сериялық жабдықты таңдаудан
үнемдеуден асып кетуі мүмкін. Гибридті немесе арнайы есептеу жүйелері
олардың компоненттерін жаппай өндіру жағдайында ғана экономикалық
тұрғыдан тиімді, өйткені жеке үлгіні құру бір реттік технологиялық
шығындардың жоғары деңгейін талап етеді. 2.9 кестеде өткен жылдары
пайдаланылған ғарыштық ұшуларда қолдануға білікті жалпы мақсаттағы
біЗТеше борттық компьютерлердің сипаттамалары, ал 2.10 кестеде қазіргі
уақытта ғарыштық бағдарламаларда кеңінен қолданылатын борттық
компьютерлердің сипаттамалары келтірілген.
2.9 кестеде тізімделген компьютерлер жақында ғарыштық жобаларды
қолдау үшін қолданылған. Осы компьютерлердің көпшілігі қазіргі уақытта
ғарыш аппараттарының бортында жұмыс істейтін жаңа модификацияларда
енгізілген ұшуды пайдалану тәжірибесін берді. Жоғары деңгейлі тілдерден
бұл кестеге тек Ада және С тілдері кіреді, алайда көптеген борттық
процессорлар үшін компиляторлар басқа жоғары деңгейлі тілдерден қол
жетімді.
2.9 кесте - Бұрын ғарыштық жобаларда қолданылған борттық
компьютерлер
Дайын
даушы

Моделі

Коман
далар
жүйесі
нің
құры
лымы

Ұшу тәжіри
бесі

Сөз
жады
ның
ұзын
дығы,
бит

Көлемі,
текше
см.

Салма
ғы, кг

Қажет
ті
қуат,
Вт

Жоғары
деңгей
дегі
тілдерді
қолдау

Өндіріс,
секун
млн.
Нұс
қау
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Жад
көлемі,
Мбайт

CDC

469

тап

IBM
IBM

GPC
AP101B
(GPC)
ATAC16ms
AFC
FTSC

ITEK
Raytheon
Raytheon

16

1400

4.5

20

тап
MMP

Әр түрлі
бағдарламалар
Space Shuttle
Space Shuttle

36
32

24100
49000

26.8
216

350
650

тап

Galileo

16

12900

11.3

50

тап
тап

Аполлон
Бағыттау,
навигация
және басқару
жүйелері-

16
32

28300
42500

154
36

70
60

0.30

0.125

Ada

0.20
0.42

0.063
0.203

Ada

0.50

0.125

0.04
0.20

0.074
0.119

2.10 кестені 1992 жылдың жазындағы жағдай бойынша өндірушілерден
алынған ақпарат негізінде Microcosm, Inc корпорациясының өкілі K. Crean
құрастырған. Кестеде көрсетілген компьютерлердің барлығы дерлік жеке даму
болып табылады. Осылайша, оның көлемі, массасы және тұтынылатын қуаты
нақты қосымшалар үшін осы кестеде көрсетілгеннен өзгеше болуы мүмкін.
2.10 кесте - Қазіргі ғарыштық жобаларда қолданылатын борттық
компьютерлер
Дайын
даушы

Моделі

Коман
далар
жүйесі
нің құры
лымы

Ұшу
тәжіри
бесі

AI Tech
(Orbital
Science
Corp.)
CDC

950

M68302,
M68000

Apex,
SeaSta

444

DELCO

M3625

MILSTD1750A
Тапсырыс

Fairchild

FS1750

Fairchild

FS386

Harris
Corp.

RH3000

R3000

Honeywell

AST III

Honeywell

ASCMCPM

Honeywell

ASCMATIM

Honeywell

ASC/
PAM

MILSTD1750A
MILSTD1750A
MILSTD1750A
MILSTD-

MILSTD1750A
i80386

Сөз
жады
ның
ұзын
дығы,
бит
16

Көлемі,
текше
см.

Салма
ғы, кг

Қажет
ті
қуат,
Вт

Жоғары
деңгей
дегі
тілдерді
қолдау

Өндіріс,
секун
млн. нұс
қау

Жад
көлемі,
Мбайт

3500*

4.5*

20*

С

4

0.5

–

16

1048

3/2

12

Ada

2

3.906

Ретте
летін
үдеткіш
блогы
EUVE

16/32

20500

24.5

190

0.65

0.125

16

4693

3/6

15

Ada, C

0.44

0.141

Small
Explorer
Түрлі
бағдарла
малар
Түрлі
бағдарла
малар
Түрлі
бағдарла
малар
Түрлі
бағдарла
малар
Түрлі
бағдарла

32

10078

11.4

12

Ada, C

1.70

1.750

32

560

0.7

12

С

20

1 Гбайт
дейін

16

4921

5/2

30

Ада, С

2.5

3

16

5899

8.98

25.3

Ада, С

3

1... 5

32

5899

7.8

25

Ада, С

35

2 ... 6

16

595

0.95

5.1

Ада, С

1.6

0.5
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Honeywell

HSC

Honeywell

DSBC

IBM

AP101S
(GPC)
GVSC

IBM

1750A
MILSTD1750A
MILSTD1750A
MMP
MILSTD1750A
RISC

малар
Түрлі
бағдарла
малар
Түрлі
бағдарла
малар
Space
Shuttle
Түрлі
бағдарла
малар
Түрлі
бағдарла
малар
Space
Station

16

3700

4.5

7.0

Ада, С

1.7

1

16

1200

1.2

4

Ада, С

1.2

0.256

32

25000

115

560

1

0.5

16

1280

8.2

23

Ада

4.5

3.906

32

1850

10

25

Ада

32

17000

49

50

Ада

4.5

3.906

IBM

RAD
6000

IBM

SDP

i80386

Raytheon

Space
VAX I,
II
SQAOSP

DEC Std
032

Space
Shuttle

32

28317

41

350

Ада, С

7.1, 75

48, 192

R3000

–

32

5000

1

50

Ада

20

0.75

Rockwell

RI1750A/B

–

16

2050

2.5

6.6

Ада

1.8

3.906

SwRI

SC-1750

3350

2.5

**9/5

Ада

1.8

0.766

SC-3

Түрлі
бағдарла
малар
Space
Shuttle

16

SwRI

MILSTD1750A
MILSTD1750A
i80386

16/32

7547

6.33

15

C

2

CACHE

SwRI

SC-4

i80186

Free
Flyer

16

4075

2.4

5

C

0.5

23438*

SwRI

** SC-5

i80386

Radarsat

16/32

6088

8.6

37

C

0.8

0.328

Teledyne

TDY750

Milstar

16

39800

43.5

200

0.45

1

TRW/
Honeywell
Corp.

RH32

MILSTD1750A
Тапсыр

20

1 Гбайт
дейін

Raytheon

32 –

Ада

Жадтың қажетті көлемін және борттық есептеу жүйесінің жұмысын
бағалағаннан кейін біз аппараттық жабдықтаушылармен байланыс орнатып,
олардың өнімдерін бағалай аламыз. Әдетте жадтың қажетті көлемі мен
өнімділігі бойынша берілген жалпы талаптарға сәйкес келетін компьютерді
табу қиын болмаса да, борттық есептеу жүйесінің сыртқы интерфейстерін
анықтауда бізде көптеген проблемалар болуы мүмкін. Бұл мәселені шешу
үшін біз компьютердің интерфейсін өзгертуіміз керек немесе иерархияның
жүйелік деңгейіндегі интерфейстерге қойылатын талаптарды біз таңдаған
борттық есептеу жүйесінің аппараттық сипаттамаларына сәйкестендіру үшін
өзгертуіміз керек. Әрине, мұндай шешім борттық есептеу жүйесінің
аппараттық құралдарының құны, даму мерзімі, жалпы өлшемдері, салмағы
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және қуат тұтынуы бойынша шектеулерді ескере отырып, мүмкін нұсқаларды
салыстырмалы зерттеу нәтижелері бойынша қабылдануы керек.
2.2.4 FireSat ғарыш аппараттарының мысалы
Борттық
бағдарламалық-алгоритмдік
қамтамасыз
етуді
және
компьютердің өнімділігін орналастыру үшін жады көлемін бағалау
нәтижелері және осы бағалаулар негізінде FireSat ғарыш аппаратының
бағдарын бақылау және басқару кіші жүйесінің функционалдық міндеттеріне
қатысты борттық есептеу жүйесінің талап етілетін сипаттамаларын анықтау
нәтижелері қорытындыланады. Бағалау жүргізу үшін, ең алдымен, жүйенің
құралдарында шешілетін функционалдық міндеттердің толық тізімін жасау
қажет. Ең алдымен, ғарыш аппаратының бағдарын бақылау мен басқарудың
ішкі жүйесі үшін қолданбалы бағдарламалық-алгоритмдік қамтамасыз етудің
функционалдық міндеттерін ескеретін боламыз. Бұл мысалда біз FireSat – бұл
жердің Горизонт сенсорын, күн сенсорын және бұрыштық жылдамдықты
және объектінің бұрыштық жылдамдығын анықтау үшін гироскопиялық
бұрыштық жылдамдық өлшегіштерін қолдана отырып, үш осьте
тұрақтандырылған ғарыш кемесі деген болжамнан туындаймыз. Басқару
моменттерін құру аз тарту реактивті қозғалтқыштар жүйесімен қамтамасыз
етіледі. Бұдан әрі Fire Sat ғарыш аппаратының бағдарын бақылау және
басқару кіші жүйесінің кез келген функционалдық міндеттерін орындаудың ең
жоғары жиілігі 4 Гц-ке тең (есептерді шешу кезеңі 0.25 секундты құрайды)
деген болжам ретінде қабылдаймыз. Әдеттегідей, біз жобаланған борттық
есептеу жүйесінің Шығыс сипаттамаларына әсер ететін барлық болжамдарды
мұқият құжаттауымыз керек.
Жорамалдар:
a) объектінің бұрыштық қалпы мен бұрыштық жылдамдығын анықтау
үшін жердің Горизонт датчигін, күн датчигін және бұрыштық жылдамдықтың
гироскопиялық
өлшеуіштерін
пайдаланатын
үш
ось
бойынша
тұрақтандырылған ғарыш аппараты қарастырылады.
b) басқару моменттерін құру аз реактивті қозғалтқыш жүйесімен
қамтамасыз етіледі.
c) FireSat ғарыш аппаратының бағдарын бақылау және басқару жүйелері
бойынша кез-келген функционалды тапсырманы орындаудың максималды
жиілігі 4 Гц құрайды, ал күн сенсорының өлшемдерін өңдеу және ғарыш
аппараттарының эфемеридтерін болжау 1 Гц жиілікте орындалуы мүмкін.
d) жерүсті станциясы жаңартылған эфемеридтерді ғарыш аппаратының
бортына жиі жіберетін болады, осыған сәйкес болжаудың қарапайым
алгоритмін пайдалануға болады.
e) ол үшін MIL-STD-1750A, мақсатты компьютер қарастырылады.
f) әскери стандартына сәйкес командалар жүйесіне сәйкес келетін
трансляцияланған бағдарламалардан тұрады.
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Ескертулер:
1. N санын есептеу әдістемесі N санын анықтау үшін атқарушы жүйе бір
секунд ішінде жоспарлаған тапсырмалар саны қолданбалы функционалдық
міндеттердің санын әрқайсысын тиісті тапсырманы іске қосу жиілігіне
көбейту арқылы есептеңіз, яғни:
5 тапсырма 4 Гц жиілікте орындалуы жоспарланған, бұл секундына 20
тапсырмаға сәйкес келеді;
2 тапсырма 1 Гц жиілікте орындалуы жоспарланған, бұл секундына 2
тапсырмаға сәйкес келеді.
Барлығы секундына 22 тапсырма
Егер сенімді ақпарат болмаса, жүйелер үшін негізгі функционалдық
міндеттердің әрқайсысын шешу үш – төрт тапсырманы жоспарлауды қажет
етеді деп есептеңіз. Онда FireSat ғарыш аппаратының қаралып отырған
мысалы үшін бір секунд ішінде орындаушы жүйе жоспарлаған міндеттер
санын барынша бағалау 80-ге тең болады.
2. M санын есептеу әдісі 1 секунд ішінде өңделетін деректер сөздерінің
саны. FireSat ғарыш аппараттарының мысалында m санын есептеу үшін
бақылау және бағдарлауды басқару ішкі жүйесіне ақпарат беру жылдамдығы
бойынша келесі бастапқы деректерді қолданыңыз:
Жердің горизонт сенсоры 8 Гц жиіліктегі 20 16 биттік сөздерді, яғни
секундына 160 сөзді құрайды;
Күн сенсоры 4 Гц жиіліктегі 10 16 биттік сөздерді, яғни секундына 40
сөзді құрайды;
Гироскопиялық бұрыштық жылдамдық өлшегіші 4 Гц жиіліктегі 12 16
биттік сөздерді, яғни секундына 48 сөзді құрайды;
Бағдарлауды басқару және басқару ішкі жүйесі жылдамдығы 4 кбит/с
болатын телеметриялық ақпарат, яғни секундына 500 сөз;
Бақылау және бағдарлауды басқару жүйелерінің астындағы
элементтерді басқару үшін жерден секундына 50 сөз көлемінде командалық
ақпарат беріледі.
Барлығы-барлығы секундына 800 сөз.
Жоғарыда келтірілген ақпарат негізінде біз ғарыш аппараттарының
бағытын бақылау және басқару жүйелері үшін компьютер шешуі керек
функционалды міндеттердің толық тізімін анықтай аламыз. Атап айтқанда,
қарастырылып отырған мысалда ол жердің Горизонт өлшеуішін, күн сенсорын
және аппараттың бұрыштық жылдамдығының гироскопиялық өлшеуіштерін
қабылдауы және өңдеуі керек. Ғарыштық аппараттың ағымдағы бұрыштық
қалпын анықтау үшін кинематикалық теңдеулерді интеграциялау мәселесін
шешу немесе алгоритмдердің күрделілігі бойынша баламалы басқа әдісті
пайдалану қажет. Ғарыш аппараттарының берілген бағытын сақтау үшін біз
оның берілген тірек координаттар жүйесінен бұрыштық ауытқуларын
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анықтауымыз керек, сондықтан бізге бағдарлау қателерін анықтау міндеті
түрде қажет.
Ережені анықтау үшін ғарыш аппараттарының жер бетіндегі трассалары
бізге оның эфемеридтерін болжау міндеті түрде қажет. Егер жер үсті
станциясы жаңартылған эфемеридтерді ғарыш аппараттарының бортына жиі
жіберетін болса, біз қарапайым болжау алгоритмін қолдана аламыз. Борттық
бағдарламалық-алгоритмдік қамтамасыз етудің сипаттамаларын бағалау
кезінде қабылданған барлық болжамдарды бекітуді ұмытпаңыз.
Енді біз жоғарыда аталған барлық функционалды тапсырмаларды
орындау үшін қажет емес компьютерлік ресурстарды бағалай аламыз. Біз
жобалаған борттық есептеу жүйесінің орталық процессоры АҚШ-тың MILSTD-1750A әскери стандартына сәйкес келетін командалық жүйені қолданады
деп болжай отырып, біз 2.6 кестесіндегі деректерді қолданбалы бағдарламалар
мен олар өңдейтін деректерді сақтау үшін қажетті жад көлемін бағалау үшін
пайдалана алмаймыз. Егер 2.6 кестені пайдалану кезінде кейбір мәндер жад
көлемінің стандартты көрсеткіштерінен көп немесе аз болса, біздің
бағалауларымызды сәйкесінше түзету қажет. Ғарыш аппараттарының бағытын
бақылау және басқару жүйелері үшін функционалды мәселелерді шешу үшін
қажет борттық компьютердің жұмысын бағалау қиынырақ міндет болып
табылады. 2.6 кестеде келтірілген өнімділіктің үлгілік көрсеткіштерін
пайдалану үшін біз алдымен FireSat ғарыш аппаратының қаралып отырған
үлгісіне қатысты қолданбалы міндеттерді шешудің талап етілетін жиілігін
анықтауымыз керек. Әрбір қолданбалы есеп үшін болжамды жиіліктер 2.11
кестеде келтірілген. Тиісті есеп үшін 2.6 кестеден өнімділік көрсеткішін 0.4
коэффициентіне көбейту арқылы біз 4 Гц жиіліктегі есепті шешу үшін қажет
емес өнімділікті бағалаймыз (1.6 кестеде барлық қолданбалы есептерді шешу
жиілігі 10 Гц деп есептелген). Әрбір қолданбалы есептерді шешу үшін қажет
емес борттық компьютердің жұмысын бағалау келтірілген.
Қолданбалы функционалды есептердің толық тізімін анықтағаннан
кейін біз оларды жүзеге асыратын бағдарламалық-алгоритмдік қамтамасыз
етуге қойылатын талаптарды анықтауға көше аламыз. Ғарыш аппараттарының
бағдарын басқару және басқару жүйелеріне арналған қолданбалы
тапсырмалар синустарды, косинустарды есептеуді және матрицалық
операцияларды орындауды қажет ететіндіктен, бізге математикалық
функциялардың кітапханасы қажет болады. 2.8 кестеде жад көлеміне
қойылатын талаптар келтірілген, бірақ борттық компьютердің өнімділігі емес,
өйткені математикалық кітапхананы қолданатын функционалды тапсырмалар
мұны компьютердің жұмысына қойылатын талаптарда ескереді.
Борттық компьютер ғарыш аппаратының бағдарын бақылау және
басқару жүйелері үшін пайдаланатын бағдарламалық-алгоритмдік қамтамасыз
етудің барлық кешенін бағалауды аяқтау үшін компьютердің операциялық
жүйесі тарапынан жад көлеміне және өнімділігіне қойылатын талаптарды
ескеруіміз қажет. Бағдарламалық жасақтаманы әзірлеу үшін тозақтың жоғары
деңгейлі тілі қолданылды деп санаймыз; сондықтан операциялық жүйенің
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құрамында нақты уақыт ядросы болуы керек. Ядро тозақ тілінен кросскомпилятормен бірге келеді, сондықтан біз оны стандартты компонент
(ағылш. commercial off-the-shelf) операциялық жүйені бағдарламалықалгоритмдік қамтамасыз ету. Бізге тапсырмаларды жоспарлау мен басқаруды
қамтамасыз ететін жергілікті атқарушы жүйе қажет болады. Секундына
жоспарланған міндеттердің саны ғарыш аппаратының бағдарын бақылау және
басқару жүйелеріне қолданбалы бағдарламалық-алгоритмдік қамтамасыз
етудің функционалдық міндеттерінің санына және олардың әрқайсысының
орындалу жиілігіне байланысты. Fire Sat ғарыш аппараттарының
қарастырылған мысалы үшін біз секундына жоспарланған тапсырмалар санын
80-ге бағалаймыз. Жүйеге арналған борттық компьютер жүйелер мен деректер
шинасының интерфейсіне арналған төрт командалық құрылғыға қызмет етеді,
яғни бізге бес ақпарат енгізу-шығару драйвері қажет. Біздің компьютер өңдеуі
керек ақпарат көлемін бағалау үшін, басында ғарыштық аппараттың бағытын
бақылау және басқару жүйелері үшін әр командалық құрылғы қанша деректер
сөзін құрайтынын және бұл ақпарат компьютерге қандай жиілікпен келетінін
анықтаймыз. Содан кейін алынған нәтижеге басқару командаларын қабылдау
және жүйелер үшін телеметриялық ақпаратты беру бөлігінде іргелес ішкі
жүйелермен алмасуды қосу қажет. Fire Sat ғарыштық аппараттарының
мысалы үшін ақпаратты енгізу-шығару драйверлері секундына 800 сөзден
тұратын ақпарат ағынын басқаруы керек. Операциялық жүйенің соңғы
функционалды компоненті-кіріктірілген тест және диагностикалық
тапсырмалар және оларды жүзеге асыратын бағдарламалар. Операциялық
жүйенің әр функционалды компонентінің жад көлеміне және борттық
компьютердің жұмысына қойылатын талаптарын біз жоғарыда келтірілген
болжамдар мен болжамдарды ескере отырып, 2.8 кестенің деректері негізінде
анықтаймыз.
Осылайша, біз борттық компьютерді ғарыш аппараттарының бағытын
бақылау және басқару жүйелеріне қолдау көрсететін барлық функционалды
тапсырмалар үшін жад көлемі мен өнімділікке қойылатын талаптарды
бағаладық. Алайда, жобалаудың бастапқы кезеңінде қойылған талаптар
алдын-ала болғандықтан және дамып келе жатқан ғарыштық жоба
дамитындықтан, біз алынған бағаларға кейбір қорларды қосуымыз керек. Біз
бағалаған ғарыш аппаратының бағдарын бақылау мен басқарудың борттық
кіші жүйесін бағдарламалық-алгоритмдік қамтамасыз етуді орындайтын
нысаналы компьютерде ғарыш аппаратын орбиталық пайдалану процесінде
кіші жүйені бағдарламалық-алгоритмдік қамтамасыз етудің ықтимал
өзгерістеріне бейімдеу үшін есептеу ресурстары бойынша белгілі бір
резервтер болуы тиіс. Мұндай қорлардың қажетті мөлшері 2.11 кестеде
келтірілген. Қарастырылған мысал үшін Fire Sat ғарыш аппараттарының
борттық жадының ең аз мөлшері
Ғарыш аппаратының бағдарын бақылау мен басқарудың кіші жүйесін
бағдарламалық-алгоритмдік қамтамасыз етуді әзірлеуді жоспарлау және оны
әзірлеу құнын бағалау үшін біз ұқсас кодтың (ағылш. code) бағдарламалары.
68

Бұл бағалау әзірленуі тиіс жүйелер үшін бағдарламалық-алгоритмдік
қамтамасыз етуді ғана қамтиды, осыған сәйкес алдыңғы бағалаудан біз
операциялық жүйенің барлық қорлары мен стандартты компоненттерін алып
тастаймыз. Жүйелік талаптарды талдау кезеңінен бастап оны пайдалану
басталғанға дейін есептеу жүйесін кеңейтуге аЗТалған қорлар борттық
компьютерге қойылатын талаптарды анықтау қаупін азайтуға арналған. Олар
борттық бағдарламалардың ұқсас кодының жол санын есептеу кезінде
ескерілмегенімен, біз есептеу жүйесін құрудың күтілетін құны мен
техникалық тәуекелін анықтау кезінде осы қорларды ескеруіміз керек.
Әзірленуі тиіс бағдарламалардың көлемі командалық жадтың машиналық
сөздерінің 23.8-ін және деректер жадының машиналық сөздерінің 8.5-ін
құрайды. Құнды бағалау міндеті үшін біз 0.25 коэффициентін қолданамыз,
деректер жадының сөздерін командалардың жадының балама сөздеріне
аударамыз. Бұл коэффициент деректердің машиналық сөзін әзірлеудің еңбек
сыйымдылығы бағдарламаның орындалатын кодының машиналық сөзін
әзірлеудің еңбек сыйымдылығының шамамен 25% деңгейінде болатындығын
эмпирикалық фактіні көрсетеді. Fire Sat ғарыш аппараттарының
қарастырылған мысалы үшін командалық жадтың балама машиналық
сөздерінің жалпы саны 26.0 құрайды. Ғарыш аппаратының бағдарын басқару
және басқару жүйелері бойынша борттық бағдарламалық-алгоритмдік
қамтамасыз етуді әзірлеу үшін тозақтың жоғары деңгейлі тілін пайдалануды
ескере отырып (ол үшін 2.7 кестенің деректеріне сәйкес бағдарламаның
бастапқы кодының бір жолы командалар жадының бес машиналық сөзіне
аударылады), Fire Sat ғарыш аппаратының бағдарын бақылау және басқару
кіші жүйесін борттық бағдарламалық-алгоритмдік қамтамасыз ету көлемі
қаралып отырған мысалда тозақ тіліндегі бағдарламалардың ұқсас кодының
5200 жолына тең болады деп аламыз.
2.3 Есептеу жүйесін әзірлеу, сынау және біріктіру
Есептеу жүйесін дамыту циклінің оның тұжырымдамалық жобасына
әсері бірқатар проблемалық мәселелермен байланысты. Мысалы, біз
талаптарды анықтау процесінде аппараттық және компьютерлік жүйенің
бағдарламалық-алгоритмдік қамтамасыз етілуінің жобалық келбетін
таңдадық, бірақ сонымен бірге біз ұқсас жүйелерді әзірлеу және енгізу
тәжірибесіне сүйендік. Ғарыштық жобаның соңғы нұсқасы қол жетімді
болғанға дейін біз есептеу жүйесін дамытуды жиі бастайтындықтан, біз
жобаланған есептеу жүйесінің аппараттық құралдарын және бағдарламалықалгоритмдік қамтамасыз етуді әзірлеу, сынау және біріктірудің көптеген
аспектілерін ескеруіміз керек. АҚШ Қорғаныс министрлігінің DOD-STD-2167
стандарты, Электротехника және электроника инженерлері институтының
техникалық сипаттамалары бойынша нұсқаулық немесе АҚШ ұлттық
стандарттау институтының стандарттары сияқты бағдарламалық құралдар мен
стандарттар бізге қолданылатын әдістерді құрылымдауға және аппараттық
құралдарды әзірлеу, сынау және интеграциялау процестерін басқару мен
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техникалық бақылауды жақсартуға көмектеседі.жобаланған есептеу жүйесінің
алгоритмдік бағдарламалық жасақтамасы. Сонымен қатар, тұжырымдамалық
жобаны әзірлеу барысында ұзақ мерзімді проблемалар, мысалы, өмір сүру
шығындары назар аударуды қажет етеді. Есептеу жүйесінің қызмет ету
мерзіміне толық шығындар тұжырымдамалық жобаның, жұмыс жобасының,
іске асырудың, жүйелік интеграцияның, сынақтардың және орбиталық
жұмыстың құнын, сонымен қатар әр кезеңде қолданылатын құралдар мен
жабдықтардың құнын қамтиды. Есептеу жүйесінің құнын қорытынды бағалау
оның қызмет ету мерзімінің барлық кезеңдерін ескеруі керек.
2.3.1 Есептеу жүйесін әзірлеу
Есептеу жүйесін дамыту процесінің құрылымы және бұл жағдайда
қолданылатын әдістер жоғарыда аталғандарды қоса алғанда, бірқатар
стандарттарда сипатталған. Мемлекеттік ғарыштық бағдарламалар мен
ендірілген бағдарламалық қамтамасыз етуді әзірлеу үшін біз АҚШ Қорғаныс
министрлігінің DOD-STD-2167 стандартын жиі қолданамыз. Электротехника
және электроника инженерлері институтының және АҚШ ұлттық стандарттау
институтының стандарттары Жер бетінде коммерциялық өнімдер мен есептеу
жүйелерін
құруға
көбірек
қатысты.
Стандарттардың
әрқайсысы
бағдарламалық жасақтаманы әзірлеу процесін анықтайды және әзірленген
әдістерді, соның ішінде бағдарламаларды талдауды, бақылау мақсаттарын
және құжаттарды әзірлеудің әр кезеңінде шығарылатын түрлерін сипаттайды.
Әрбір стандарт әзірленген әрбір бағдарламаның талаптарына дәл сәйкес келу
үшін біз бейімдеуіміз керек тұжырымдаманы белгілейді. Мұндай бейімделу
түбегейлі маңызды мәселе болып табылады. Біз тиімді бағдарлама жасап,
сапалы өнім жасауымыз керек және түпкілікті жетістікке жету үшін даму
процесін басқару мен техникалық бақылауды жүзеге асыруымыз керек.
Стандарттардың нақты дамуға талаптарын сәтті бейімдеудің кілті-қажетті
құжаттаманы Мұқият теңдестіру. Бағдарламалық жасақтама жүйелері үшін
АҚШ Қорғаныс министрлігінің DOD-STD-2167 стандарты стандартта
анықталған құжаттардың әрқайсысы үшін мәліметтер нысандарын
сипаттайды. Бұл құжаттардың толық тізімі 2.11 кестеде келтірілген.
Біз бағдарламалық қамтамасыз етуді әзірлеуді автоматтандыра аламыз
және сынақтар жүргізу барысында оларға қойылған талаптардың орындалуын
бақылай аламыз, бұл жасалатын бағдарламалардың тиімділігін арттыруды
және әзірлеуге жұмсалатын шығындарды барынша азайтуды қамтамасыз
етеді. Автоматтандырылған жобалау және бағдарламалық қамтамасыз етуді
құру әдістері мен құралдары (ағылш. computer-aided software engineering) бізге
құрылымдық бағдарламалау әдістерін қолдануды автоматтандыру арқылы
осындай мүмкіндік береді.
АҚШ Қорғаныс министрлігінің DOD-STD-2167 стандартымен
анықталған құжаттама тізбесін сәтті қолдану үшін негіз оның нақты дамуға
бейімделуі болып табылады, яғни бағдарламаларды әзірлеуді басқару үшін
қажетті құжаттаманың дұрыс балансын табу. Тек осындай тепе-теңдіктің
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болуы есептеу жүйесінің дамуын таза қағазбен алмастыруға мүмкіндік
бермейді.
2.11 кесте - АҚШ Қорғаныс министрлігінің DOD-STD-2167 стандартына
сәйкес құжаттама және деректер элементтерінің сипаттамасы
Деректер элементін
сипаттау индексі
Di-CMAN-80008
DI-CMAN-80534

DI-MCCR-80012

Құжаттың атауы

Құжаттың сипаттамасы

Жүйе / сегмент ерекшелігі
Жүйенің / сегменттің
жобалық сипаттамасы

Ғарыштық жобаның талаптары
Ғарыш жобасының талаптарын іске
асыруды қамтамасыз ететін жоғары
деңгейдегі есептеу жүйесінің жобасы
Бағдарламалық-алгоритмдік
қамтамасыз етуді іске асыру

Бағдарламалықалгоритмдік қамтамасыз
етудің жобалық
сипаттамасы
Бағдарламалықалгоритмдік қамтамасыз
ету нұсқасын сипаттау
құжаты
Бағдарламалықалгоритмдік қамтамасыз
етуді сынақтан өткізу
жоспары
Бағдарламалықалгоритмдік қамтамасыз
етуді сынаудың
сипаттамасы
Бағдарламалықалгоритмдік қамтамасыз
етуді сынау нәтижелері
бойынша есеп
Есептеу жүйесі
операторының нұсқаулығы
Бағдарламалық жасақтама
пайдаланушысының
нұсқаулығы
Бағдарламалық жасақтама
жасаушының нұсқаулығы
Бағдарламалық
жасақтаманы қолдау
бойынша нұсқаулық
Есептеу ресурстарын
біріктіру процесін қолдау
құжаты
Бағдарламалық71

Бағдарламалық-алгоритмдік
қамтамасыз етудің әрбір нұсқасының
функционалдық ерекшеліктері
Есептеу жүйесін бағдарламалықалгоритмдік қамтамасыз етудің
функционалдық сынақтарын жүргізу
тұжырымдамасы
Процедуралық деңгейде
бағдарламалық-алгоритмдік
қамтамасыз етуді сынаудың қажетті
түрлерін сипаттау
Бағдарламалық-алгоритмдік
қамтамасыз етуді сынау нәтижелері
және анықталған ауытқуларды
талдау
Есептеу жүйесін пайдалану және
бақылау процедураларының
сипаттамасы
Есептеу жүйесінің бір немесе
бірнеше бағдарламасын орындау
жөніндегі нұсқаулық
Қызмет ету мерзімі ішінде
бағдарламалық-алгоритмдік
қамтамасыз етуді сүйемелдеу
жөніндегі Нұсқаулық
Тұрақты сақтау құрылғысын
бағдарламалау немесе өшірілетін
бағдарламаланатын тұрақты сақтау
құрылғысын қайта бағдарламалау
жөніндегі нұсқаулық
Есептеу жүйесінің қызмет ету
мерзімі ішінде өнімді қолдау
жоспары
Функционалдық декомпозицияны

алгоритмдік қамтамасыз
етуді әзірлеуге арналған
техникалық тапсырма
Есептеу жүйесінің
интерфейстерін әзірлеуге
арналған техникалық
тапсырма
Есептеу жүйесінің
интерфейстеріне жобалық
құжаттама
Бағдарламалық өнімнің
сипаттамасы
Бағдарламалықалгоритмдік қамтамасыз
етуді әзірлеу жоспары

және қолданылатын алгоритмдерді
сипаттауды қамтитын әзірлеуге
қойылатын талаптар
Есептеу жүйесі мен іргелес жүйелер
арасындағы ақпараттық ағындарды
анықтау
Есептеу жүйесіндегі ақпараттық
ағындарды анықтау
Бағдарламалық-алгоритмдік
қамтамасыз етудің жобалық
сипаттамасын және компоненттердің
бастапқы мәтіндерін қамтиды
Егжей-тегжейлі әзірлеу рәсімдері
және стиль бойынша нұсқаулық
(жүйелік және бағдарламалық
құжаттаманы ресімдеуге қойылатын
талаптар)

Автоматтандырылған жобалау мен бағдарламалық жасақтаманы
құрудың кейбір құралдары және олардың негізгі артықшылықтары 2.12
суретте көрсетілген. Бұл құралдар әзірлеменің бастапқы сатысында тұр,
алайда 90-оның жылдары автоматтандырылған жобалау және бағдарламалық
қамтамасыз етуді жасау құралдарының белгілі бір кемелділігін және осындай
өнімдерді жеткізушілердің едәуір көп санын көрсетуі тиіс (бұл мәселе Fisher
жұмысында толығырақ қарастырылады [1988]). Автоматтандырылған
жобалау және бағдарламалық жасақтаманы құру құралдары мен әдістері олар
жұмыс істеген сайын тиімдірек болады. Мысалы, оларды қолдану әзірлеушіге
есептеу жүйесіне арналған пайдаланушы құжаттамасын сүйемелдеу процесін
жеңілдетуге мүмкіндік береді.
Автоматтандырылған жобалау және бағдарламалық жасақтаманы құру
құралдары мен әдістері бізге даму мақсаттарының, талаптары мен
нәтижелерінің сәйкестігін бақылауға мүмкіндік береді. Бақылау, өз кезегінде,
есептеу жүйесін сынау процесінің тиімділігін арттыруға мүмкіндік береді.
Бағдарламалық жасақтаманы әзірлеу және сүйемелдеу мамандары мен
жеткізуші ұйымдар көбінесе құрылымдық бағдарламалау әдістерін
қолданудың жоғары құны мен күрделілігінен қорқады. Алайда,
автоматтандырылған жобалау құралдарын сәтті қолдану және бағдарламалық
жасақтаманы құру үшін оларды компьютерлік жүйені жасаушылардың бүкіл
тобы қолдануы керек. Бастапқы шығындардың едәуір жоғары болуын ескере
отырып, автоматтандырылған жобалау және бағдарламалық жасақтаманы
құру құралдарын қолдану үлкен есептеу жүйелерін жасау кезінде жүйенің
бүкіл қызмет ету мерзіміне шығындарды үнемдеуді қамтамасыз етеді.
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2.12 cурет - Коммерциялық қол жетімді автоматтандырылған жобалау және
бағдарламалық жасақтама жасау құралдары

Автоматтандырылған жобалау және бағдарламалық жасақтама жасау
құралдары қазіргі уақытта белсенді дамып келе жатқандықтан, бұл тізім одан
әрі үздіксіз өзгермейді (құралдар тізімі Fisher материалдары негізінде
жасалған [1988]).
Жұмыс істейтін есептеу жүйесін құру процесі біз таңдаған даму тәсіліне
және қолданылатын құралдарға байланысты. Бұл жағдайда қарапайым әдісстандартты,
сериялық
өндірілген
аппараттық
құралдарды
және
бағдарламалық-алгоритмдік жабдықты сатып алу. Өкінішке орай, есептеу
жүйесінің стандартты компоненттері көбінесе біздің талаптарды толығымен
қанағаттандырмайды. Сондықтан біз стандартты жабдықтар мен
бағдарламалық өнімдерді бейімдеп, нақтылауымыз керек. Әрбір ғарыш
жобасы үшін есептеу жүйесі өндірісінің залалсыздық нүктесі оған қойылатын
талаптардың саны мен сипатына, жүйені құру процесіне қатысатын
персоналдың біліктілігіне, стандартты жабдықтар мен бағдарламалық өнімдер
туралы біздің білім деңгейімізге және аталған жабдықтар мен өнімдердің
ғарыш
аппаратының
бортында
пайдалануға
жарамды
болып
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табылатындығына және олардың сапасы қаншалықты жоғары екендігіне
байланысты болады.
Егер біз компьютерлік жүйенің жеке даму нұсқасын таңдайтын болсақ,
жүйенің жұмыс үлгісін жасау үшін қажет жүйені әзірлеу және сынау
құралдарының қажеттілігін ескеруіміз керек. Бізге арнайы аппараттық
құралдар мен бағдарламалық-алгоритмдік қамтамасыз ету қажет болуы
мүмкін. Бір данада жасалған бірегей есептеу жүйесі үшін көмекші құралдарды
әзірлеу есептеу жүйесінің операциялық үлгісін жасаудан кем болмауы мүмкін.
Біз аталған көмекші құралдарды есептеу жүйесінің тұжырымдамалық
жобасын әзірлеу сатысында бағалап, бұл үшін қажетті құралдарды есептеу
жүйесінің пайдалану үлгісінің жалпы құнына қосуымыз керек. Біз осы
шығындардың бір бөлігін көптеген "ұқсас көшірмелерді"жасау кезінде
амортизациялай аламыз.
Есептеу жүйесін әзірлеудің аспаптық құралдарының құнын бағалау
кезінде біз келесі компоненттерді құру немесе сатып алу құнын ескеруіміз
керек:
•компиляторлар, құрастырушылар және құрастырушылар;
•жүктеушілер мен жөндеушілер;
•имитаторлар мен эмуляторлар.
Жоғарыда көрсетілгендей, ғарыштық аппаратта ұшуға жарамды
бағдарламалық-алгоритмдік қамтамасыз етуді әзірлеу кезінде біз ең алдымен
құрастыру тілін немесе жоғары деңгейлі тілді қолданатынымызды
анықтауымыз керек. Егер біз жоғары деңгейлі тілді қолдана отырып,
алгоритмдік бағдарламалық жасақтаманы әзірлеу нұсқасына тоқталсақ, біз
қандай құралдарды қолданатынымызды шешуіміз керек. Мақсатты
процессордың командалық жүйесінің құрылымына және таңдалған
бағдарламалау тіліне байланысты біз жоғарыда аталған даму құралдары
орындалатын
кросс-компиляторлардың,
құрастырушылар
мен
ассемблерлердің, сондай-ақ негізгі немесе аспаптық процессорлардың
коммерциялық қол жетімділігі мен сапасын бағалауымыз керек. Негізгі немесе
аспаптық, компьютер (ағылш. host computer) - бағдарламалық жасақтаманы
әзірлеу процесі жүзеге асырылатын есептеу машинасы. Мақсатты
компьютер (ағылш. target computer) - бұл ғарыш аппараттарының борттық
жабдықтарына салынған микропроцессор немесе жасалған бағдарламалық
жасақтама қызмет ету мерзімі ішінде жұмыс істейтін жердегі есептеу жүйесі.
Кросс-компилятор (ағылш. cross-compiler) - бұл негізгі немесе аспаптық
компьютерде орындалатын және жасалған бағдарламалық жасақтаманы
мақсатты компьютердің машиналық кодтарына таратуды қамтамасыз ететін
бағдарлама.
Ассемблер тілінде бағдарламалау жағдайында, сондай-ақ жоғары
деңгейлі тілде бағдарламалау жағдайында бізге бағдарламалық жасақтаманы
мақсатты компьютерге жүктеу және сақтау үшін жүктеушілер және олар
жасаған символдық немесе физикалық ақпарат негізінде жасалған
бағдарламалық жасақтаманың сипаттамаларын бағалау үшін түзеткіштер
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қажет. Модельдеу (ағылш. simulation) - жасалған бағдарламалық
жасақтаманың функционалды мінез-құлқының таңдалған аспектілерін оның
тұтастай жұмыс істеу процесін дәл көбейту қажеттілігінсіз модельдеу
мүмкіндігі. Өз кезегінде эмуляция (ағыл. emulation) жасалған бағдарламалық
қамтамасыз етудің бит деңгейінде жұмыс істеу процесін дәл жаңғыртуды
қамтамасыз етеді.
Аппараттық құралдардың имитаторы нақты есептеу жүйесі сияқты
әрекет ете алады, бірақ тек аппараттық эмулятор нақты есептеу жүйесімен
бірдей сигналдарды құра отырып, аппараттық құралдардың жұмысын дәл
ойнатады. Есептеу жүйесін жасау барысында қолданылатын және
қолданылатын басқа да танымал құралдар:
✓ аппараттық сынақ генераторлары;
✓ бағдарламалық жасақтаманың бастапқы кодын талдаушылар мен
оңтайландырғыштар;
✓ дерекқорды басқаруға аЗТалған құралдар мен кітапханалар;
✓ бағдарламалық жасақтаманың контексті мен логикасын талдаушы.
Есептеу жүйесін дамытудың әр кезеңі үшін біз белгілі бір құралдарды
сатып аламыз, сондықтан жүйені құрудың жалпы құнын есептеу кезінде
олардың құнын ескеруіміз керек.
2.3.2 Есептеу жүйесін сынау және біріктіру
Есептеу жүйесінің сынақтары, әдетте, оның аппараттық және
бағдарламалық жасақтамасының иерархиясының ең төменгі деңгейінен
басталады, содан кейін жоғарылайды. Есептеу жүйесінің аппараттық және
бағдарламалық жасақтамасын сынау, әдетте, тиісті жүйелерді автономды
тексерулермен және тұтастай жүйені интеграциялаумен аяқталатын бірдей
кезеңдерден өтеді. Осыдан кейін біз есептеу жүйесінің кешенді сынақтарын
өткіземіз. Сынақ кезеңінің соңында біз ғарыш аппаратын сынақтан өткіземіз,
оның барысында, жоғарыда, борттық компьютер ғарыш аппаратының борттық
жабдығының конфигурациясындағы ішкі жүйелердің біріне айналады.
Борттағы осы компьютермен бірге ғарыш кемесі орбитаға шығарылғанға
дейін борттық компьютердің аппараттық құралдарын дұрыс орнатқанымызды
анықтай алмаймыз. Қалыпты жұмыс кезінде есептеу жүйесі әдетте оның
қалыпты жұмысын жалғастыратындығын растау үшін мерзімді сынақтарды
қажет етеді. Сондай-ақ, кіріс бақылау рәсімдері аппаратта оны Тапсырыс
берушіге жеткізу процесінде туындауы мүмкін істен шығулардың болмауын
бақылауға арналған, сондай-ақ ғарыш аппаратын орбитаға шығарғаннан кейін
борттық есептеу жүйесін қайта тексеру жүйенің аппараттық құралдарында
істен шығулар болмағанын растауға арналған. Бұл тексерулер әдетте
орбиталық тексеру және калибрлеу (ағылшын. on-orbit check-out and
calibration) - ғарыш аппаратының борттық есептеу жүйесі деп аталады.
Тұтастай алғанда, Интеграция және тестілеу процедуралары жеке ішкі
жүйелердің жиынтығын иерархияның жоғарғы, жүйелік деңгейінің
талаптарын қанағаттандыратын конфигурацияға аударады. Бұл тұрғыда,
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есептеу жүйесін біріктіру және сынау әдістері жүйелік технологияның
тақырыбы болып табылады. Алайда, біз оны әзірлеу аяқталғаннан кейін
есептеу жүйесін сынақтан өткіземіз. Тесттер есептеу жүйесінің
функционалдық сипаттамаларына деген сенімділікті арттыратын барлық
процедураларды қамтиды. Бұл дегеніміз, егер біз қойылған талаптарды
қанағаттандыратын жүйені алсақ, онда көрсетілген талаптарды анықтау
аймағынан тыс жүйеде болып жатқан ештеңе, ол өзіне жүктелген
функцияларды орындаған кезде құрылған жүйенің сапасы туралы
идеяларымызға нұқсан келтірмейді. Есептеу жүйесіне қойылатын талаптарды
анықтау шеңберінен тыс сынақтар жүргізу айтарлықтай күрделі міндет болып
табылады, өйткені біз мұндай сынақтардың нәтижелерін әрқашан елестете
алмаймыз. Сынақ жүргізу, әсіресе ғарыш жүйелерінде жиі қолданылатын
күрделі бағдарламалық жасақтамасы бар есептеу жүйелері үшін жоспарлау
және дайындау тұрғысынан да, жүргізу тұрғысынан да өте күрделі. Мұндай
есептеу жүйесін сынау құны жүйені құрудың жалпы құнының жартысына
жетуі және оның қызмет ету мерзіміне шығындардың едәуір бөлігін құрауы
мүмкін.
2.3.3 Fire SAT ғарыш аппараттарының мысалы
Енді сатып алынуы керек әзірлеу, сынау және интеграциялау
құралдарының құрамын анықтауға болады. Сонымен қатар, біз олардың
бірлескен жұмысын қамтамасыз ететін құралдардың құрамы мен
сипаттамаларын таңдауымыз керек. Кейде әрқайсысы өте қымбат емес
құралдарды қолдану есептеу жүйесін құруға әкелуі мүмкін, оны пайдалану
және күту өте қымбат. Сондықтан біз бағдарламалық жасақтаманың қызмет
ету мерзімін ескере отырып, мүмкін болса, барлық басқа әсер етушілерді
ескере отырып, құралдарға қойылатын талаптарды анықтауымыз керек. Біз әр
түрлі құрал өндірушілерімен байланыс орнатып, қолайлы баға диапазонын
оЗТатуымыз керек
Құрал жасаушылардан баға ұсыныстарын жинағаннан кейін, біз жүйені
сүйемелдеуді болжаған барлық мерзім ішінде есептеу жүйесінің жалпы
құнына лицензиялық жарналарды қосқанымызға көз жеткізуіміз керек.
Мысалы, егер біз ғарыштық аппаратты орбиталық пайдалану мерзімі бес
жылға тең ғарыштық жобаға арналған кіріктірілген бағдарламалық жасақтама
кешенін әзірлейтін болсақ және оны барлық бес жыл бойы бірге алып жүруді
болжасақ, біз қолданатын аспаптық компьютер мен барлық бағдарламалық
жасақтама бес жылға лицензияланғанына және төленгеніне сенімді болуымыз
керек. Әрине, бұл ретте біз басшылыққа алуға тиіс қонымды. Егер біздің
кіріктірілген бағдарламалық жасақтама кешені Тапсырыс берушіге әзірлеу
басталғаннан кейін екі-үш жылдан кейін жеткізілсе және бес жылдық қызмет
мерзімі болса, компиляторды модернизациялау бойынша қызметтерді екі
жылға ғана төлеу орынды болуы мүмкін. Екі жылдық мерзімнің соңына қарай
біздің кіріктірілген бағдарламалық жасақтама кешені Тапсырыс берушіге
жеткізілетін болады және бізде компиляторға өзгерістер енгізуге
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мүмкіндігіміз немесе тілегіміз болмауы мүмкін. Екінші жағынан, егер біз
әзірлеу кезінде қолданатын компилятор кіріктірілген бағдарламалық
жасақтама кешенін әзірлеу басталған кезде әлі толық жұмыс істемесе,
компиляторды кешен Тапсырыс берушіге жеткізілгенге дейін немесе тіпті
ғарыш аппаратын ұшыру сәтіне дейін жаңарту өте пайдалы болуы мүмкін, бұл
бізге компилятордың жетілдірілуін пайдалануға мүмкіндік береді.
Ғарыштық аппараттың борттық есептеу жүйесін жасау үшін бізге жиі
зертханалар қажет. Ғарыш кемесінің бортында қолдануға білікті
жабдықтардың көпшілігі арнайы таза кеңістікті пайдалануды талап етеді.
Сонымен қатар, бағдарламалық жасақтама кешендерін жасау кезінде құрал
ретінде қолданылатын әмбебап компьютерлердің көпшілігі ауаны мәжбүрлеп
салқындатуды және жалған едендермен жабдықталған бөлмелерде орнатуды
қажет етеді. Сондай-ақ, жалған еденді қолдану кабельдік байланыс желілерін
төбелер арқылы төсеуді жеңілдетеді, өйткені барлық кабельдерді еденнің
астына жасыруға болады. Сонымен, сынақ жабдықтары борттық есептеу
жүйесінің аппараттық құралдарының ұшу үлгілері арнайы параметрлермен
және, әрине, сапалы тұрақтандырумен қуатты қажет етуі мүмкін. Жоғарыда
аталған барлық мүмкіндіктер есептеу жүйесін әзірлеу, сынау және біріктіру
жүзеге асырылатын ғимаратта да жүзеге асырылуы керек. Жоғарыда
айтылғандай, аталған барлық құралдар ақпаратты өңдеу және қандай да бір
проблемалар туындаған кезде талдау жүргізу үшін және есептеу жүйесінің
орбиталық пайдалану процесін сүйемелдеу үшін ғарыш жобасының бүкіл
өмірлік циклі ішінде қолжетімді болуы тиіс.
Fire Sat ғарыш аппаратының бағдарын бақылау және басқару кіші
жүйесінің функционалдық міндеттерін шешуді қамтамасыз ететін борттық
Компьютерлік бағдарламалық қамтамасыз ету үшін бағдарламалық
қамтамасыз етуді әзірлеуге арналған шығындардың толық көлемін бағалауды
жүргізуіміз қажет. 2.2 бөлімде біз ендірілген бағдарламалық жасақтаманың
нақты даму құнын бағалау тәсілін қысқаша қарастырдық; мұнда біз осы
шығындарға құралдардың құнын қосамыз. Біздің меншігімізде қажетті
ғимарат бар немесе, кем дегенде, ол сатып алынған, сондықтан оның құны
үстеме шығындар арқылы амортизацияланған деген болжамнан шығамыз.
Сонымен қатар, осы мысал үшін аталған ғимарат біздің қажеттіліктерімізді
толығымен қанағаттандырады және қайта құруды қажет етпейді деп
болжаймыз.
2.13 кестеде Fire Sat ғарыш аппаратының бағдарын бақылау және
басқару кіші жүйесінің функционалдық міндеттерін шешуді қамтамасыз
ететін борттық компьютердің бағдарламалық қамтамасыз ету құнын есептеуде
ескерілуі тиіс элементтер санамаланған. Кестеде біз қабылдаған барлық
жорамалдар тізімделгенін және ендірілген бағдарламалық жасақтаманы
әзірлеуді өте жоғары деңгейде сипаттайтынымызды ескеріңіз– бұл бағаны
бағалаумен айналысатын маманға баға құрылымының барлық болжамды
элементтерін бір уақытта көруге мүмкіндік береді. Кестеде тек бағдарламалық
жасақтаманың баға құрылымының элементтері көрсетілген. Пайдаланылатын
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құрал-жабдықтар мен қолдаудың нақты құны мақсатты компьютерге,
таңдалған бағдарламалау тіліне және ғарыштық жобаны жүзеге асыру үшін
қол жетімді негізгі құралдарға байланысты болады
Әдетте, кіріктірілген бағдарламалық жасақтаманы жасау үшін
қолданылатын құралдардың құны кірістірілген бағдарламалық жасақтаманы
әзірлеудің жалпы құнының үштен бірін құрайды. Сондай-ақ, кірістірілген
бағдарламалық жасақтаманы сынау және талдау үшін қолданылатын
құралдардың құны кірістірілген бағдарламалық жасақтаманы әзірлеу құнымен
бірдей болады деп болжаймыз. Осылайша, біз қолданылатын құралдардың
құнын қолайлы деңгейде ұстап тұру үшін бағдарламалық жасақтаманың
түрлері мен өмірлік циклінің ұзақтығын үйлестіруіміз керек. Сонымен,
бағдарламалық жасақтаманы әзірлеуді қаржыландырудың талап етілетін
көлеміне тек бағдарламалық жасақтаманы құрудың тікелей шығындары ғана
емес, есептеу жүйесін дамытудың толық құны да кіруі керек.
Оны жасау кезінде қолданылатын бағдарламалық жасақтаманы әзірлеу
құралдары мен автоматтандырылған жобалау және құру құралдары көбінесе
орбиталық пайдалану және бағдарламалық қамтамасыз етуді сүйемелдеу
процесінде қажет екенін ескеріңіз. Ғарыш жүйесінің бөлігі ретінде
бағдарламалық жасақтаманың бүкіл қызмет ету мерзімі ішінде жыл сайынғы
лицензиялық жаЗТаларды құнды есептеуге қосуды ұмытпаңыз.
2.13 кесте - Fire Sat ғарыш аппараттарының бағдарын бақылау және
басқару ішкі жүйесінің функционалдық міндеттерін шешуді қамтамасыз
ететін борттық компьютерлік бағдарламалық жасақтаманың баға
құрылымының элементтері
Қабылданған жорамалдар:
1) осы мысалда біз Fire Sat ғарыш аппаратының бағдарын бақылау және басқару кіші
жүйесінің функционалдық міндеттерін шешуді қамтамасыз ететін борттық компьютердің
бағдарламалық қамтамасыз ету құнын ғана ескеретін боламыз
2) үстеме шығыстарды бағалау негізгі қорлар мен амортизациялық аударымдардың құнын
қамтиды
3) басқа тараулар мен баға құрылымының кестелерінде есептеу жүйесін интеграциялау
процесін қолдау және жүйелік деңгейде кешенді сынақтар жүргізу құны ескерілген
Баға құрылымының элементтері:
Бастапқы кодтың 16000 жолын
- кіріктірілген бағдарламалық жасақтаманы әзірлеу
бағалау жеткізушіге жалдау
-мақсатты компьютердің құны-аспаптық есептеу
ақысы, лизинг төлемдері немесе
жүйесінің жабдықтары
пайдалану шығындары бойынша
жасалады
Бағдарламалық жасақтаманы әзірлеу құралдарының
бағалау жеткізушіге беріледі
құны:
- қолданылатын бағдарламалау тілдерін қолдау
құралдары
- қолданылатын стандартты бағдарламалық
жасақтамаға лицензиялар
Автоматтандырылған жобалау және бағдарламалық
бағалау жеткізушіге беріледі
қамтамасыз етуді құру құралдарының құны:
- талаптардың орындалуын бақылау құралдары
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-құжаттаманы автоматтандырылған дайындау
құралдары
-деректерді сығу және бағдарламалық қамтамасыз
етуді талдау құралдары
- қолданылатын стандартты бағдарламалық
қамтамасыз етуге лицензиялар
Аспаптық есептеу жүйесін қолдау:
- қолданылатын операциялық жүйеге лицензия (оны
сүйемелдеуге арналған шығындарды қоса алғанда)
- аппараттық құралдар мен байланыс құралдарын
бағдарламалық қамтамасыз ету (мысалы, жергілікті
есептеу желілері)
- өндірістік қуаттарды түрлендіру
-қолданылатын стандартты бағдарламалық қамтамасыз
етуге аЗТалған лицензиялар
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бағалау жеткізушіге беріледі

3 Ғарыштық қозғалтқыш қондырғылары
Robert L. Sackheim, TRW, Inc.
Robert S. Wolf, United States Air Force Academy
Sidney Zafran, TRW, Inc.

Ғарыштық қозғалтқыш жүйелері үш функцияны орындайды: зымыран
тасығышты және оның пайдалы жүктемесін ұшыру алаңынан Жер маңы
орбитасына көтереді; пайдалы жүктемені Жер маңы орбитасынан неғұрлым
жоғары орбиталарға немесе планеталардың орбиталарымен қиылысу
траекториясына ауыстырады; бағдарлауды басқару және орбитаны түзету
үшін тартылуды қамтамасыз етеді. 3.1 кестеде ұшудың әртүрлі фазалары
кезінде жасалатын осы жүйелердің өзіне тән функцияларының және кейбір
типтік техникалық талаптардың тізбесін көрсетеді.
Қозғалтқыш жүйелеріне қойылатын техникалық талаптарға тартым,
жалпы импульс және тапсырманың қажеттіліктерінен алынған жұмыс
циклінің сипаттамалары кіреді. Жеке жобалар жұмыс қысымы, ішкі және
сыртқы ағып кету сияқты басқа да техникалық талаптарға сәйкес келуі керек.
Басқа техникалық талаптар физикалық сипаттамаларды, жанармайды,
қысымды және массалық сипаттамаларды қамтиды. Талаптардың
құрылымына сыртқы өлшемдер, қозғалтқыштардың орналасуы және бағдар
кіреді.
Пайдалы жүктеме төмен жер орбитасына зымыран тасығышпен
шығарылғаннан кейін, жоғарғы саты көбінесе жүктемені оның жұмыс
орбитасына ауыстыру үшін қолданылады. Жоғарғы сатының дизайны, әсіресе
салмағы мен мөлшері, оның негізгі қозғалтқыш жүйесінің жұмыс
сипаттамаларына және салмақ тиімділігіне байланысты. Негізгі параметрлер:
нақты импульс, отын тығыздығы және негізгі қозғалтқыш жүйесі бөліктерінің
толық массасы. 4.1 бөлімдегі 4.5 кестеде әртүрлі зымыран тасығыштармен
пайдалану үшін қолданыстағы және жоспарланған (жақын уақытта) жоғарғы
сатылардың негізгі ерекшеліктері мен техникалық сипаттамаларын
жинақтайды.
Орбиталық маневрлер үшін қажет жылдамдықтың өзгеруі ∆V деп
аталады.
∆V-ге тән талаптармен.
3.1 кесте - Ғарыштық қозғалтқыштарға тән функциялар мен талаптар
Қозғалтқыш функциялары
Орбитаны геостационарлыққа ауыстыру
(орбитаға шығару)
Перигей үшін тарту импульсі
Апогей үшін тарту импульсі
Бастапқы айналу минутына Жер
орбитасынан жоғары орбитаға ауысу, DV
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Типтік талаптар
2400 м / с

1500-ден (төмен көлбеу) 1800 м/с-қа
дейін (жоғары көлбеу)
1-ден 60-қа дейін төмен
60-1500 м/с

Атмосферамен тежеудің өте мақысы, ∆V
Атмосферада басқарылатын түсу, ∆V
Төмен Жер маңы орбитасынан
планетарлық траекторияға кетуге
арналған тартым орбитадағы жұмыс
(орбитаны қолдау)
Айналуды тұрақтандыру
дейін айналуды бақылау –
орбитаны түзету, ∆V
Шығыс-Батыс, ∆V
бағдарлауды басқару
Өміршеңдік немесе жалтару маневрлері
(айтарлықтай ерекшеленеді)
Күннің, жердің, жұлдыздың

3 осьті тұрақтандырумен штаттық
режимді орбиталық басқару, шекті цикл

Прецессияны басқару (тек айналуды
тұрақтандыратын құрылғылар үшін)

Моментті басқару (маховикті түсіру) ∆v

3-хосты басқару пульсация,

60-500 м/с
120-150 м/с
3600-4000 м/с

минутына 60 - тан 0 - ге дейін
минутына ± 1 - ден ± 5-ке
15 - 75 м/с жылына-ұстап тұру
3 - 6 м/с жылына
45 - 55 м/с жылына150 - 4600 м/с
3 – 10% отынның жалпы
массасының- қармалуы төменгі
жиынтық импульс әдетте <5000 н - с,
1000-нан 10000-ға дейін импульстар,
импульстің ұзақтығы 0.01-ден 5.0-ға
дейін-орбиталық басқару штаттық
режиммен
100000-200000 импульстардың шекті
циклы, импульстің минималды бөлігі
0.01 н-с, импульстің ұзақтығы 0.01ден 0.25 с
Төмен жиынтық импульс, әдетте
<7000 Н-с, 1000 - нан 10000 – ға
дейін импульстар, импульстің
ұзақтығы 0.02 - ден 0.20-ға дейін
5-10 импульсті қатарынан біЗТеше
күн сайын, импульстің ұзақтығы
0.02-ден 0.10-ға дейін
10000-100000 импульс, импульстің
ұзақтығы 0.05-тен 0.20-ға дейін С

3.1 Қозғалтқыш жүйесін таңдау және мөлшерін анықтау
Қозғалтқыш жүйесі элементтерін таңдау және мөлшерін анықтау
процесі 3.2 кестеде көрсетілген. Біз негізгі техникалық талаптарды алғашқы
үш қадамда мұқият бағалауымыз керек, өйткені олар жүйенің тиімді
жұмысына, салмағы мен құнына өте жоғары әсер етеді. Төртінші қадамда біз
мүмкіндігінше көптеген қолайлы параметрлерді орнатамыз және тізімді
бірнеше пайдалы қасиеттерге дейін азайтамыз. Содан кейін бесінші қадамда
біз әр опцияның жұмысын, массасын және құнын бағалау үшін жеткілікті
бөлшектерді зерттеуді жалғастырамыз.
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3.2 кесте - Қозғалтқыш жүйесін таңдау және мөлшерін анықтау процесі
Қадам
1

2

3

4

5

6
7
8

Процестің сипаттамасы
Тізімге ғарыш аппараты қозғалтқышының тиісті
функцияларын енгізу, мысалы. орбитаға
шығару, орбитаны ұстап тұру және бағдарлауды
басқару
∆V қорын және орбиталарды шығару және
ұстап тұру үшін тарту деңгейінің шегін
анықтаңыз
Бағдарды басқарудың жалпы импульсін, тарту
деңгейлерін, жұмыс циклдерін (% қосу/өшіру,
циклдердің жалпы саны) және белсенді өмір
сүрудің қажетті мерзімін анықтаңыз
Қозғалтқыш
қондырғысының
нұсқаларын
анықтаңыз: орбитаны және бағдарды басқаруға
аЗТалған біріктірілген немесе жеке қозғалтқыш
қондырғылары жоғары немесе төмен тарту
сұйық, қатты немесе электр қозғалтқыш
технологиясы
Әр опцияның негізгі параметрлерін бағалау
орбитаны және бағдарлауды басқаруға аЗТалған
тиімді Iud отын массасы жанармай мен газдың
мөлшері үрлеу жүйенің конфигурациясы және
жабдықтар тізімін құру
Әр опция үшін толық масса мен қуатты бағалау
Қозғалтқыштың негізгі жүйесін анықтау
Нәтижелерді сақтаңыз және қажет болған
жағдайда Итерация жасаңыз

Сілтемелер
Кесте 3.1

3.3

Кесте 3.1,
11

10.3,

3.1, 3.3.5

3.1, 3.3
Кесте 3.3
Кесте 3.4, 3.6, 3.7

Кесте 3.7

3.3 кестеде негізгі талаптарды көрсетілген. Суық газдағы қозғалтқыш
жүйелері арзан, өнімділігі төмен, олар кейде ыстық газдардан аулақ болу және
сұйық, қатты жүйелердің қауіпсіздігіне қамқорлық жасау қажет болған
жағдайда қолданылады. Қатты отынға негізделген жүйелер орбитаға шығару
үшін кеңінен қолданылды, бірақ бұл қозғалтқыш жүйелері орбитаны ұстап
тұру және бағдарлауды басқару үшін басқа техникалық құралдармен
толықтырылуы керек. Сұйық жүйелер екі компонентті отынның туындысы
болып табылатын үш балама, екі режимді бір компонентті және екі
компонентті отын жүйелеріне бөлінеді. Бір компонентті отын жүйелері
орбитаны ұстап тұру және бағдарлауды басқару функцияларын сәтті
қамтамасыз етті, бірақ орбитаға шығару үшін қажет жаппай тиімді үлкен ∆V
маневрлерін қамтамасыз ету үшін тиімді емес. Екі компонентті отын жүйелері
тартымды, өйткені олар барлық үш функцияны бір жоғары тиімді жүйемен
қамтамасыз ете алады, бірақ олар тарихи қатты отынды зымыран
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қозғалтқыштарына және бір компонентті біріктірілген жүйелерге қарағанда
күрделі.
3.3 кесте - Ғарыш аппараттарының қозғалтқыш жүйелеріне алынылған
негізгі нұсқалар зымырандарға тән
Қозғалтқыш түрі

Орбитаға шығару
Перигей

Апогей

Орбитаны Бағдарлауды
ұстап тұру
басқару
және маневр
әдеттегі
жасау

Суық газ
Қатты отын

х
х

х

х

Белгіленген
деңгей Іуд, С

30 – 70
280-300

Сұйық
Бір компонентті

х

х

220 – 240

Екі компонентті

х

х

х

х

305-310

Екі режимді

х

х

х

х

313 – 322

Гибридті

х

х

х

250-340

Электрлік

х

х

х

300-3000

Екі режимді жүйелер бір немесе бірнеше жалпы жанармай бактарымен
қоректенетін моно және екі компонентті жүйелерді біріктірді. Бұл жүйелер іс
жүзінде гибридті, олар гидразинді (N2H4) бір уақытта жоғары тиімді екі
компонентті қозғалтқыштарға отын ретінде пайдаланады (т.с.с., N2O4 /N2H4)
және қарапайым төмен каталитикалық қозғалтқыштары бар бір компонент
үшін. Жалпы отын багынан Гидразин екі компонентті және бір компонентті
қозғалтқыштарды да қоректендіреді. Бұл нұсқада үлкен қысыммен
жүргізілетін үлкен ∆V үшін жоғары меншікті импульс қамтамасыз етілген
(Мысалы дөңгелектеу апогея), және бағдарлауды басқару үшін бір
компонентті қозғалтқыштардан алынған сенімді дәл минималды тарту
импульсі. Практикалық талдау оңай қол жетімді, бұзылмайтын және оңай
жұмыс істейтін отын таңдауды шектеуі мүмкін. Сондай-ақ, біз қолданыстағы
компоненттерді немесе қадамдарды біріктірудің жаңа техникалық
мүмкіндіктерін жасау үшін қажетті алдын-алу уақытын алып тастауымыз
керек. Қорытындылай келе, шамадан тыс жүктемесінің шектеулері
импульстің максималды рұқсат етілген деңгейлерін талап етуі мүмкін.
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3.2 Зымыран қозғалтқышының негіздері
Зымыран қозғалтқышын жобалаудағы екі негізгі параметр тарту және
нақты импульс. Fтарту - бұл газдарды шығаруға негізделген зымыран
қозғалтқышына қолданылатын күш мөлшері. Ол келесідей есептелуі мүмкін
F = mVe + Ae Pe − P   mVe

(3 .1 )

мұндағы Ае- сопланың шығу аймағы, Ре - сопланың шығысындағы газдың
қысымы, Р∞ - қоршаған ортаның қысымы, Ve - отынның шығу жылдамдығы, m
- отынның меншікті массалық шығыны. Бұл өрнекті анықтау арқылы тиімді
шығыс жылдамдығы ретінде анықтауға болады
С  Ve +

Ae
Pe − P 
m

(3.2)

Сонда (3.1) теңдеу төмендегідей болады:
F = mC

(3.3)

Өте үлкен биіктіктер үшін және ғарышта Р∞ нөлге тең; төмен биіктікте
зымыран қозғалтқышының күші тасымалдаушы атмосфераны тастағанша
артады.
Меншікті импульс Iм – бұл F отынның меншікті салмақтық шығынына
қатынасы mg
Iм ≡ F/ mg

(3.4)

Iм - зымыран отынының энергия мөлшері және оның қалай тиімді
пайдалана айналатындығы.
Химиялық зымыран үшін Iм бұл камерасындағы Tк температураның
шығарылған газдардың орташа молекулалық салмағына қатынасының квадрат
түбіріне тура пропорционал M
Iм = К

Тк
М

(3.5)

мұндағы K - пайдаланылған газдың нақты жылу сыйымдылығының
қатынасына және қозғалтқыштағы қысым қатынасына байланысты
пропорционалдылық константасы. Бұл маңызды тәуелділік максималды
абсолютті температураны жану өнімдерінің орташа молекулалық салмағымен
сәйкестендіру арқылы нақты импульсті барынша арттыра алатынымызды
көрсетеді.
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Қозғалтқыш қондырғысының мүмкіндіктерін сипаттаудың негізгі
критерийі ол шығара алатын ∆V жылдамдығының өзгеруі. Бұл тәуелділік
зымыран теңдеуімен анықталады:
 m0
V = gI м ln 
m −m
p
 0


m 
  gI м ln  0   gI м ln( R )

m 

 f 

(3.6)

мұндағы mf ≡ mo - mp - соңғы массасы, mo – бастапқы массасы, mp –
тұтынылатын отын массасы, R≡ mo / mf - жаппай тұтыну. Бұл теңдеу тежеу
мен ауырлық күшіне сәйкес нөлдік шығындарды болжайды және осылайша
идеалды жағдайды шектейді. Іс жүзінде қол жеткізілген ∆V аз болады.
Зымыран тасығыштың ауырлық күші мен тежелуінің жоғалуы әдетте 15002000 м / с құрайды.
Теңдеудің тағы бір формасы (3.6) берілген ∆V жылдамдығын арттыру
үшін қажетті отынның массасын анықтайды
V
−(
)
 ( IVg )


Iмg
м
m p = m f e
− 1 = m0 1 − e






(3.7)

Бұл теңдеу зымыранның кез-келген бастапқы немесе соңғы массасына
негізделген қажетті отынның массасын есептеуге мүмкіндік береді. Ең жоғары
тарту Шығыс қысымы қоршаған ортаға тең болған кезде алынады. (3.1)
теңдеуі қоршаған қысымға қарағанда үлкен Шығыс қысымымен көбірек
қысым алуға болатындығын білдірсе де, ағып кету жылдамдығы төмендейді,
бұл тартылыстың жоғалуына әкеледі. Нәтижесінде, зымыран шығаратын
шүмектер мүмкін болған кезде Шығыс қысымымен қоршаған ортаға тең
болады. Шығу қысымы сопланың кеңейту коэффициентімен басқарылады
𝜀 = Ae/At

(3.8)

мұндағы Ae-саптаманың шығу аймағы, At-саптаманың критикалық
қимасының ауданы. Кеңейту коэффициентінің жоғарылауымен саптамадан
шығатын қысым төмендейді. Сыртқы қысым жұмыс кезеңінде өзгеретін
тасымалдаушы зымыран үшін (әсіресе алғашқы қадамдар) оңтайлы Шығыс
қысымын анықтау үшін траекториялық есептеулер жасалады. Алайда,
қосымша шектеу бар саптаманың шығу конусы үшін максималды рұқсат
етілген диаметр, оны кейбір жағдайларда шектеу керек. Бұл, әсіресе,
саптаманың диаметрі төменгі сатының сыртқы диаметрінен үлкен болмайтын
алғашқы емес қадамдарға қатысты. Сыртқы қысым нөлге тең болатын
ғарыштық қозғалтқыштар үшін саптаманы кеңейту коэффициентінің өсуіне
сәйкес тарту әрқашан артады. Бұл қозғалтқыштарда саптаманың кеңею
коэффициенті әдетте ұзын саптаманың қосымша салмағы (және ішкі шекара
қабатының нақты шүмегіндегі өсу немесе үйкеліс жоғалуы) өндірілген
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қосымша тартуға қарағанда тиімділікке ие болғанға дейін артады. Зымыран
қозғалтқышының тиімділігін бағалаудың тағы бір маңызды тәуелділігі екі
негізгі индикаторды қамтиды: пайдаланылған газдың сипаттамалық
жылдамдығы және тарту коэффициенті. Жылдамдық C* - бұл жану
процесінде қол жеткізуге болатын және анықталатын энергия өлшемі
C* =

Р с Аt
m

(3.9)

мұндағы At-саптаманың мойын аймағы, Pс-жану камерасындағы қысым.
С* шамасы гидразиннің (N2H4) бір компонентті отыны үшін 1333 м/с
диапазонында қамтамасыз етіледі.
Екі компонентті отын (N2O4/MMH) үшін 1640 м/с және одан жоғары,
криогенді LO2/LH2 үшін 2360 м/с дейін. Cf тарту коэффициенті - саптаманың
сапасын сипаттайтын энергияны ағу жылдамдығына айналдыру тиімділігінің
өлшемі
Сf 

F
Pc At

(3.10)

Cf үшін мәндер 1.6 (ε=30:1 үшін) және 1.86 (ε=200:1). Осы екі
тиімділіктің нәтижесі гравитациялық тұрақтыға бөлінеді, ол белгілі бір
импульс береді:
Iм =

F
= C C f / g
mg

(3.11)

Жану камерасындағы отын мен тотықтырғыштың жануы реакцияның
газ өнімдерінің кеңеюін тудырады, содан кейін олар саптамадан шығарылады.
Камера ішіндегі қысым (Pc) мен саптаманың шығысындағы қысым (Pe)
арасындағы айырмашылық камера мен көлік құралын осы ағып жатқан
газдарға қарама-қарсы бағытта итеретін реакция тудырады. Атмосфералық
қысым (P∞) тиімді тартуды (F) төмендетеді, сондықтан зымыран қозғалтқышы
Жер атмосферасына қарағанда ғарыш кеңістігінде тиімді жұмыс істейді. Бұл
жеңілдетілген жану камерасының схемасы сонымен қатар бір компонентті
зымыран қозғалтқышын (тек бір жанармай құятын клапан мен камераның
сыртқы бөлігі катализатормен оралған) және қатты отынды зымыран
қозғалтқышын (қабылдау клапандары жоқ жерде, өйткені отын да,
тотықтырғыш та камераға алдын-ала жүктелген және тек тұтану пәрмені
бойынша жанады) көрсетеді.
3.3 Зымыран қозғалтқыштарының түрлері
Қазіргі уақытта бар ғарыштық қозғалтқыш жүйелері суық газ, химиялық
және электрлік жүйелер сияқты санаттарға бөлінуі мүмкін. Ядролық
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қозғалтқыштар, күн желкендері немесе радиациялық энергия әдістері сияқты
түрлер бір мезетте жүзеге асырылуы мүмкін, бірақ бұл ойлар осы кітаптың
шекарасынан асып түседі. 3.4 және 3.5 кестелері қозғалтқыш жүйелерінің
кейбір түрлерінің жалпы сипаттамаларын тізімдейді.
Суық газдағы двигатель тек басқарушы болып табылады, ол сығылған
газ көзі және саптама. Бұл зымыран двигательіның қарапайым түрі. Суық
газдың көптеген артықшылықтары бар, мұнда қарапайымдылық жоғары
тиімділікке қарағанда маңызды. Мұндай жүйенің мысалы ғарышкерлер
қолданатын басқарылатын маневрлік блок.
Химиялық жану жүйелері ғарыштық тапсырмалар үшін жиі кездеседі.
Оларды үш негізгі категорияға бөлуге болады: сұйық, қатты отын және
гибридті. Терминология дайындалған отынның физикалық жағдайын береді.
(ағылшын тілінде әдетте қатты отынды қолданатын зымыран қозғалтқыштары
сұйық отынды пайдаланатын motors, үлкен тартқыш қозғалтқыштар engines,
сұйық отынды пайдаланатын қозғалтқыштар thrusters деп аталады).
3.3.1 Сұйық зымыран қозғалтқыштары
Сұйық зымыран қозғалтқышы жүйесінде отын бактарда сұйықтық
ретінде сақталады және талап ету бойынша жану камерасына үрлеу газы
немесе помпамен беріледі. Екі компонентті қозғалтқыштарда отын мен
тотықтырғыш химиялық реакцияға түседі, ал бір компонентті
қозғалтқыштарда бір отын каталитикалық түрде ыдырайды. Екі компонентті
қозғалтқыштар ең жоғары нақты импульсті қамтамасыз етеді, бірақ қосымша
күрделі және қымбат жүйелерді қамтиды. 3.6 кестеде жоғарғы сатылар үшін
пайдаланылатын немесе ғарыш аппараттарының қозғалыс жүйелерінің
құрамдас бөлігі болып табылатын сұйық зымыран қозғалтқыштары
көрсетілген.
Сұйық екі компонентті қозғалтқыштар. 3.2 суретте ғарыш
аппаратының жылдамдығын өзгерту және оның орбитасын түзету үшін
пайдаланылатын екі компонентті қозғалтқыш жүйесін сұлбалық түрде
көрсетеді. Бұл жердегі зымырандық отынды пайдаланатын және ұзақ ұшуға
аЗТалған отынды ауыстыру жүйесі. Оның құрамында N2O4 отыны мен
монометил гидразинді (MMH) пайдаланатын 45кгс болатын бір радиациялық
салқындатылған, сұйық отын қозғалтқышы бар. Жанармай үшін екі мәжбүрлі
резервуар және тотықтырғыш үшін екі резервуар бар. Үрленетін газ багы
гелийді 280 кгс/см2 абсолютті қысымда сақтайды, үзілу жарғақшасымен және
сақтандырғыш клапанымен бірге төрт рет резервтелген реттеуіштің ағынын
реттейді. Бірге олар отын бактарына, тіпті бір реттегіш істен шыққаннан кейін
де, 15 кгс/см2 қысым беруді қамтамасыз етеді. Резервуарлар мен жанармай
және тотықтырғыш жанармай басқару құрылғыларын қозғалтқышқа отын
беру үшін қолдана алады. Жарылғыш мембраналар мен пироклапандар жүйе
жұмыс істеуге дайын болғанша отынды қозғалтқыштан (және жанармай
бактарынан жоғары қысымды газ) оқшаулайды. Сұйық ортаны оқшаулау
жүйенің толық сенімділігін жақсартады. Бұл жүйеде зымырандық отын мен
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газды жүйеге жүктеу үшін қолмен жүктеу және түсіру клапандары, сондай-ақ
оқшаулағыш пироклапандар мен реттегіштердің екі жағынан жүйенің ағып
кетуін тексеру үшін қол клапандары бар. Клапандарды тексеру сұйықтықтың
дұрыс бағытта ағуын қамтамасыз етеді және қозғалтқышты қоспағанда, отын
мен тотықтырғыш жүйенің кез-келген жерінде ешқашан араласпауын
қамтамасыз етеді. Қорытындылай келе, жүйенің дұрыс жұмыс істеуін
қамтамасыз ету үшін қысым түрлендіргіштері, сүзгілер, температура
датчиктері және құбырлар мен компоненттерді жылытқыштар қарастырылған.
Жүйенің тағы бір түрі цикл қондырмасының криогендік қозғалтқышын
(topping cycle engine) пайдаланады.
Жанармай алдымен жану камерасының салқындатқыш күртешесі
арқылы регенеративті салқындату деп аталатын әдіспен беріледі. Осыдан
кейін барлық жанармай жоғары қысымды алдын-ала жану камерасында
(алдын-ала камерада) тотықтырғыштың бір бөлігімен жанады. Жану өнімдері
Турбо сорғыларының қозғалтқыштарының жұмысы үшін жоғары
энергетикалық газды қамтамасыз етеді. Содан кейін турбинадан шығатын
барлық ағын негізгі жану камерасына жіберіледі, онда ол қалған
тотықтырғышпен жанады. Алдын-ала камера болғандықтан, цикл жоғары
қысыммен жұмыс істейді, бұл жану камерасының төмендеуіне әкеледі.
Алдын-ала камерада қосымша қысым төмендейді, ал турбиналар ашық цикл
қозғалтқыштарына қарағанда отын сорғылары мен тотықтырғыштың
шығысындағы қысымды қажет етеді. Сондықтан цикл қондырмасына ауыр
және күрделі сорғылар, турбиналар мен құбырлар қажет. Алайда, бұл берілген
отын комбинациясы үшін ең жоғары нақты импульсті қамтамасыз етуі
мүмкін.
3.4 кесте - Ғарыш аппараттарының қозғалтқыш қондырғыларына
алынылған зымыран отыны мен энергия көздерінің сипаттамасы
Қозғалтқыш

Сұйық газ

Отын

N2, NH3,
фреон,
гелий

Қатты

Энергия көзі

Вакуумда
ғы Ім, с

Тарту
диапазоны,
Н

Тарту
ауқым, кгс

Орташа
тығыздығы,
кг/м3

Жоғары қысым

50-75

0.05-200

0.005-25

280*, 600,
960*

химиялық

280-300

50-5*106

5-5*105

1800

Сұйық бір
компонентті
Бір компоненті

H2O2, N2H4

экзотермиялық
ыдырау

150-225

0.05-0.5

0.005-0.05

1440, 1000

Екі компонентті

O2 . RP-1

химиялық

350

5-5*106

0.5-5*105

1140 и 800
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O2 , H 2

химиялық

450

5-5*106

0.5-5*105

1140 және 70

N2O4 ,
MMH
(N2H4,
UDMH)

электрлік

300-340

5-5*106

0.5-5*105

1430 және 86
(1000, 790)

F2 және
N2H4

химиялық

425

5-5*106

0.5-5*105

1500 және
1000

OF2 және
B2H6

химиялық

430

5-5*106

0.5-5*105

1500 және
440

CIF5 және
N2H4

химиялық

350

5-5*106

0.5-5*105

1900 және
1000

Су электролизі
гибридтік

H2O>H2+O2

химиялық

340-380

50-500

5-50 1000

Электротермич
ески: омикалық

O2 және
каучук

химиялық

255

250-3.5*105

25-3.5*104

Омикалық
жылытқыш

N2, NH3

Омикалық

150-700

0.005-0.5

0.00050.05

280*, 600,
1000, 19 *

электр доғалы
жылытқыш

NH3, N2H4,
H2

450-1500

0.05-5

0.005-0.5

600, 1000, 19*

Жылытқыш
η~0.9***
электр доғалы
жылытқыш
η~0.3***

иондық
Электростатикал
ық

Hg/A/Xe/C
s

Электростатик
алық:,
η~0.75***

2000-6000

5*10-6-0.5

5*10-70.05

13500/ 440*/
2730*/ 1870

коллоидты

Глицерин

Электростатик
алық

1200

5*10-6-0.05

5*1070.005

1260

Электромагниттік

Аргон

Магнитті

2000

25-200

2.5-25

440*

магнитті
импульсті плазма

Тефлон

Магнитті

1500

5*10-60.005

5*1070.0005

2200

импульсті
индуктивті
магниттік

N2H4

Магнитті

2500

2-200

0.2-25

1000

3.5 кесте - Ғарыш аппараттарының қозғалтқыш жүйелеріне арналған
зымыран отыны мен энергия көздерінің артықшылықтары мен кемшіліктері
Қозғалтқыш түрі

Жанармай

Артықшылықтары

суық газдағы

N2,NH3, фреон, өте
қарапайым, Ең арзан ең төмен
гелий
сенімді,
тиімділік,
белгілі
бір
тиімділік
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Кемшіліктер

деңгейі
үшін
барлық жүйелердің
ең ауыры қатты
отын қарапайым
Қаттыжылытқыш

N2O2, N2H4

жоғары
тарту,
қауіпсіздік
проблемалары
сұйық

сенімді,
арзан
төмен
тиімділік
салыстырмалы
түрде
арзан
шектеулі тиімділік:
бір
компонентті
қарапайым

екі компонентті

O2 және RP-1- қарағанда
көп жоғары тиімділігі
ге O2 және H2 салмақ
жоғары Криогенді
N2O4
және тиімділік-күрделі
MMH (N2H4,
UDMH)
F2 және N2H4

күрделі
бұзылмайтын,

OF2 және B2H6

қауіпті, асқынған қауіпті,
ең
жоғары улы
тиімділігі улы,

CIF5 және N2H4 жоғары тиімділігі

жақсы
тиімділігі
күрделі ең жоғары
тиімділігі улы,
асқынған

қауіпті, асқынған

Сулы электролиз

H2O->H2+O2

жоғары тиімділігі пайдаланылмаған,
күрделі,
үлкен қуаты

Гибридті

O2
резеңке

Электротермиялық:
Омикалық

N2, NH3, N2H4, жоғары тиімділік, қарапайым
қуат
H2
төмен қуаттылық, жүйесі
химиялық
қарағанда
анағұрлым күрделі
интерфей

Электростатикалық: иондық

Hg/A/Xe / Cs

және реттелетін
тұтыну,.
уытты
емес, қайта іске
қосуға қабілетті,

тотықтырғыш отын
жүйесін
қажет
етеді, қатты отынға
қарағанда үлкен

ең
жоғары ең
үлкен
қуат,
тиімділік
төмен
тарту,
күрделі,
нашар
пайдаланылған
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Коллоидты

Глицерин

орташа
жоғары жоғары даму қаупі
тиімділік
жоғары, үлкен қуат,
күрделі

Электромагниттік:
Аргон
Магнитоплазмодинамикалық

ең
жоғары ең үлкен қуат, даму
тиімділік
қаупі
жоғары,
қымбат күрделі

Импульстік плазма

Тефлоны

жоғары тиімділік

Импульсті индуктивті

N2H4

ең
жоғары жоғары даму қаупі,
тиімділік, орташа күрделі, қымбат, ең
тарту
үлкен қуат

төмен тарту, үлкен
қуат,
ластану,
күрделі

3.6 кесте - Сұйық зымыран қозғалтқыштарының мысалдары қосымша
жаңа және егжей-тегжейлі ақпарат алу үшін біз тікелей аталған компанияға
хабарласуды ұсынамыз
Құрастыру
шы

Номинал
тарту, Н

Отын қоры

Пайдалану
ресурсы, с

Қозғалтқыш
салмағы, кг

Жағдайы

XLR-132

Rocketdyn

1.67*104

5000

51.26

әзірлеуде

5400

57.15

3.56*104
4.36*104
4.00*103
2.67*104

330338
315
320
309
340

N2 O4 /
MMH
N2O4/MMH

Transtar

Aerojet

1.67*104

Transtage
Delta-II
R-40B
OME/Ur

Aerojet
Aerojet
Marquardt
Aerojet

N2O4/A-50
N2O4/MMH
N2O4/ MMH
N2O4/ MMH

1000
1200
25.000
1200

107.95
99.79
7.26
90.72

RL 10-A

Pratt &
Whitney

7.34*104

446

LO2/LH2

400

138.35

DM/Lae
R4-d
R42

TRW
Marquardt
Marquardt

4.45*102
4.89*102
8.90*102

315
310
305

15.000
20.000
15.000

4.54
3.76
4.54

MMBPE

TRW

4.45*102

302

N2O4/N4H4
N2O4/ MMH
MON-3/
MMH
N2O4/MMH

20.000

5.22

RS-41

Rocketdyn

1.11*104

312

N2O4/MMH

2000

113.40

HS 601

ARC/LPG

4.89*102

312

N2O4/MMH

10.000

4.08

Двигатель

Менші
кті
импуль
с, с
340
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орбитаны
өзгерту
маневрі
үшін
қозғалтқы
ш
ұшуға
жарамды
(Centaur)

білікт
e ұшу
сынақтар
ына
жарамды
ұшу
сынақтар
ына
жарамды
(Peacekee
per)
ұшты

AKE
R-40B

Marquardt

4.00*103

309

N2O4/ MMH

25.000

7.26

әзірлеуінд
е білікті
(Shuttle
RCS
қозғалтқы
шынан
жаңарту)

Шаттл ғарыш кемесінің негізгі қозғалтқышы екі бөлек алдын-ала жану
камерасын қолдана отырып, циклды қондыру нұсқасын қолданады, олардың
әрқайсысы тікелей негізгі Турбо сорғысына орнатылады. Оттегі камерасы мен
Турбо сорғы оттегіне бай қоспаны күйдіреді, ол сорғыны басқару үшін
тотықтырғыш турбина арқылы кеңейеді. Содан кейін қоспасы негізгі жану
камерасына енеді, онда ол отынмен байытылған жанармай камерасы мен
араластыру турбинасының қоспасымен жанады. Шаттл ғарыш кемесінің
негізгі қозғалтқышы химиялық отынды қолдана отырып, ұшуда сыналған
басқа зымыран қозғалтқыштарының арасында ең жоғары импульсті (вакуумда
455 с) дамытады.
Кеңейту циклы біршама ерекшеленеді, бұл қозғалтқыштарда сорғы
турбиналары реактивті қозғалтқыштың салқындатқыш күртешесінде буланған
газ тәрізді отынмен басқарылады. Кеңейту циклінде жану камерасы қажет
емес.
Сұйық бір компонентті қозғалтқыштар. Ғарыш аппараттарының бағыты
мен жылдамдығын басқаруға аЗТалған қозғалтқыштың ең көп қолданылатын
түрі - бір компонентті гидразин (N2H4). Өңдеудің жоғары өнімділігі, қалыпты
сақтау жағдайындағы салыстырмалы тұрақтылық және таза ыдырау өнімдері
оны стандартқа айналдырды. Гидразин қозғалтқышындағы операциялардың
жалпы реттілігі.
Бағдарды басқару жүйесі қозғалтқыштың жұмысына сигнал берген
кезде, гидразинді қабылдау арқылы электр-соленоидты клапан ашылады. Бұл
әрекет импульсті болуы мүмкін (5 мс дейін) немесе ұзақ уақыт (тұрақты
режим).
Жанармай багындағы қысым сұйық гидразинді инжекторға жібереді. Ол
реактивті қозғалтқышқа аэрозоль ретінде кіреді және катализатор
қабаттарымен байланысады.
Катализатор қабаты иридиумға малынған алюминий тотығының
түйіршіктерінен тұрады. Shell Oil Company өндіретін ең көп дамыған
катализатор, ол Shell 405 деп аталады. Кіретін сұйық гидразин булану
нүктесінде катализатор қабатымен байланысады және ыстық газдармен
катализатор бөлшектерін қалдырады. Гидразиннің температурасы оның
ыдырау коэффициенті жоғары болған кезде химиялық реакцияның өзін-өзі
қамтамасыз ететін нүктеге дейін көтеріледі.
Айнымалы ағынын және каталитикалық камераның геометриясын
басқара отырып, әзірлеуші химиялық өнімдердің пропорцияларын,
жарамдылық температурасын, молекулалық салмағын және осылайша қажетті
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тапсырма үшін жылу мөлшерін реттей алады. Негізгі нақты импульс болатын
шағын қозғалтқыштың міндеті үшін әзірлеуші аммиактың 30-40 пайыздық
диссоциациясын қамтамасыз етуге тырысады, бұл сенімді түрде сақталуы
мүмкін ең аз пайыздық қатынас. Әдетте төмен газ температурасы қажет
болатын газ генерациясы үшін әзірлеуші аммиак диссоциациясының жоғары
деңгейін қамтамасыз етеді.
Қорытындылай келе, аз қуатты ғарыштық қозғалтқыштарда гидразиннің
ыдырау өнімдері катализатор қабатын қалдырады және тартқышты жасау
үшін жоғары кеңейту коэффициенті бар саптама арқылы камерадан шығады.
GRO ғарыш аппараттары үшін пайдаланылған бір компонентті
гидразинді жүйені сұлбалық түрде көрсетеді. Бұл ең үлкен гидразин
жүйелерінің бірі, оның құрамында шамамен 1800 кг гидразин бар және
орбитада жанармай құю үшін жасалған алғашқы осындай жүйе. Ол суық іске
қосу режимінде жұмыс істейді. Бұл операция үшін жанармай мен үрлеу газы
бір резервуарда сақталады. Жанармай резервуардан шығарылған кезде қысым
деңгейі төмендейді. Жүйеде басқару үшін 30Н максималды тартқышпен
жұмыс істейтін сегіз қозғалтқыш және орбитаны түзету және биіктікті басқару
үшін 535Н максималды тартқышпен жұмыс істейтін төрт қозғалтқыш бар.
Гидразин қозғалтқыштарының екеуі де барлық функцияларды толығымен
қайталайды. Екеуі де Shell 405 катализаторын қолданады және жоғарыда
сипатталғандай жұмыс істейді. Сондай-ақ, жүйеде серпімді диафрагмалары
бар төрт үлкен мәжбүрлі резервуар бар, олардың әрқайсысында шамамен 450
кг гидразин бар.
Жүйе толығымен екі ақаулық төзімділікке ие (Шаттл ғарыш кемесін
ұшырудың қауіпсіздік талаптары), сондықтан барлық 18 оқшаулау
клапандары үшін "Leg" ағындық сериясындағы (резервуарлар мен басқа
қозғалтқыш арасындағы) үш соленоидты оқшаулағыш клапандардан тұрады.
Олар құлыптау клапандары, өйткені олар соңғы командадан кейін болған
позицияда тұр (ашық немесе жабық), сондықтан 200 мс кезеңі бар командалар
үшін энергияны қажет етеді. Сондай-ақ, жүйеде сегіз қолмен жүктеу және
түсіру клапандары бар. Әрбір резервуарда жанармайға аЗТалған бір клапан
және гидразин мен үрленетін газды (GN2) құюға аЗТалған бір клапан бар.
GRO қозғалтқыш жүйесі сонымен қатар сүзгілер (жүйені ластанудан қорғау),
қысым датчиктері, температура датчиктері, термостатикалық басқарылатын
катализатор қабаты және сызықтық жылытқыштар сияқты әртүрлі
компоненттерге ие. Бұл жылытқыштар қозғалтқыштың белсенді қызмет ету
мерзімін арттырады және отынның қатып қалуына жол бермейді.
3.3.2 Қатты отынды зымыран қозғалтқыштары
Қатты отынды зымыран қозғалтқыштары отынды қатты күйде сақтайды.
Жанармай әдетте ұнтақты алюминий, ал тотықтырғыш-аммоний перхлораты.
Полибутадиен сияқты синтетикалық резеңке құрамында отын мен
тотықтырғыш ұнтақтар бар.
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Геосинхронды ҒА пайдаланатын бұл қозғалтқыш дөңгелек орбитаның
пайда болуына серпін береді. ҒА апогейде болғанда және осылайша кемені
жұмыс орбитасына оЗТаластырады. Ішкі дойбы жұлдыз түрінде оралған,
сондықтан қозғалтқыш жұмыс істеп тұрған кезде дойбы бетінің ауданы
салыстырмалы түрде тұрақты болады. Тұрақты жану аймағы, әдетте, жанудың
толық кезеңінде салыстырмалы түрде тұрақты қысым (және тарту) жасау үшін
қажет, әсіресе радиалды жану қозғалтқышы үшін. Қозғалтқыш басының
алдыңғы жағында немесе соңында тұтанғыш жануды бастайды. Тұтанғыш
жанған кезде қозғалтқыштың негізгі дойбысына жанып тұрған бөлшектерді
жібереді. Бұл жанып тұрған бөлшектер зымыран қозғалтқышын толығымен
тұтатады. Қатты отын қозғалтқышы әдетте бір рет іске қосылады және
жанармай болған кезде жұмыс істейді [Timnat, 1987].
3.3.3 Гибридті зымыран қозғалтқыштары гибридті
Гибридті зымыран қозғалтқышы бұл отын әртүрлі нысандарда
сақталатын қозғалтқыш. Әдетте қатты отын және сұйық немесе тотықтырғыш
газ. Гибридті зымыран қозғалтқыштарының біЗТеше тартымды ерекшеліктері
бар: а) қауіпсіз - отын мен тотықтырғыштың жарылғыш қоспасын жасау
мүмкін еместігі; б) дроссельдеу - қозғалтқыш тотықтырғыш ағынының
жылдамдығын өзгерту арқылы дроссельденуі мүмкін (максималды
динамикалық қысым кезінде жүктемені азайтуға және траекторияны
қалыптастыруға пайдалы); іске қосу алдында жүйенің жұмысын қамтамасыз
ету үшін қозғалтқыш бос (10% тарту) жұмыс істей алады; в) қайта іске қосу гибридті қозғалтқыш өшіріліп, қайта іске қосылуы мүмкін; г) сақтау - отын
сақталуы мүмкін. Көптеген тотықтырғыштар сияқты оңай; д) экологиялық
қауіпсіз – қатты отынды зымыран қозғалтқыштарынан айырмашылығы,
пайдаланылған газдарында тұз қышқылы немесе алюминий оксиді жоқ
гибридті қозғалтқыштар жасалуы мүмкін.
Гибридті қозғалтқыштар 1930 жылдары Калифорния зымыран
қоғамында құрылды. Сондай-ақ, 1940 жылдардың ортасында КалифорнияBased Pacific Rocket Society-де ағаш, балауыз және резеңке сияқты әртүрлі
отынмен сұйық тотықтырғышты қолдана отырып зерттеу жүргізілді. LOXкаучук қосылыстары ең сәтті болып шықты, олар 1951 жылғы маусымда 9 км
биіктікте ұшуда сыналды [Altman, 1981].
Франциядағы ONERA аминдік отын мен азот тотықтырғышты
қолданатын атмосфераның жоғарғы қабаттарын зерттеу үшін гибридті
зымыран қозғалтқыштарын ойлап тапты. Ұзындығы 3.3 м және салмағы 75 кг
зымыран қозғалтқышы алғаш рет 1964 жылы ұшуда сыналды, бұл рейстер 3
жылға созылды, соңында 100 км-ден асатын биіктікке жетті [Салмон, 1968].
Сонымен бірге, United Technologies және Beach Aircraft HTPB отынын
(гидроксилмен шектелген полибутадиен) және IRFNA тотықтырғышын
(ингибирленген қызыл түтін азот қышқылы) қолдана отырып, жоғары
биіктіктегі дыбыссыз ұшқышсыз нысанды ойлап тапты. Бұл әуеде ұшырылған
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Sandpiper зымыраны (кейінірек HAST деп аталды) алғаш рет 1968 жылы
ұшырылды және 150 км-ден астам қашықтыққа ие болды [Altman, 1981].
Гибридті зымыран қозғалтқыштарының технологиясы баяу дамуда. 1990
жылы жердегі сынақтарда 35000 кгс деңгейіндегі тартқышы бар
қозғалтқыштар көрсетілді [Guthrie and Wolf, 1990]. 1400000 кгс тартқышы бар
қозғалтқыштар ұсынылды, бірақ мұндай үлкен гибридті қозғалтқыштардың
алдында айтарлықтай техникалық кедергілер болуы мүмкін [Jensen, 1990]. 3.8
кестеде бірнеше гибридті зымыран қозғалтқыштарының сипаттамалары
келтірілген.
3.3.4 Электр зымыран қозғалтқышы
Электрлі зымыран қозғалтқышы пайдалы тарту жасау мақсатында
жұмыс денесін жеделдету үшін сыртқы электр қуатымен қамтамасыз етуге
байланысты. Мысалы, иондық қозғалтқышта зарядталған бөлшектер электр
өрісінің әсерінен жылдамдайды және жоғары жылдамдықпен шығады.
Керісінше, магнитоплазмодинамикалық немесе MPD қозғалтқышында
плазмалық ток тасымалдаушысы плазманы шығару үшін Лоренц үдеткішінде
пайда болған магнит өрісімен әрекеттеседі.
Электрлік зымыран қозғалтқышынан алуға болатын Шығу жылдамдығы
үшін негізгі шек жоқ (жарық жылдамдығынан басқа). Алайда, талап етілетін
энергия одан әрі үдеу мүмкін емес жерге дейін артуы мүмкін. Сондықтан
оңтайлы шығыс жылдамдығы, оңтайлы нақты импульс электрмен
жабдықтаудың ішкі жүйесіне қатты тәуелді [Stuhlinger, 1964].
Қозғалтқыш жүйесінің салмағы белгілі бір импульспен (Шығу
жылдамдығы), тарту деңгейімен және жалпы импульспен бірге өзгереді.
Отынның салмағы белгілі бір импульстің өсуімен азаяды. Энергия көзі Iм-ге де
байланысты. Осылайша, энергия көзінің салмағы нақты импульспен бірге
артады, бұл нақты Iм мәндері үшін біріктірілген жүйенің (Отын және энергия
көзі) минималды салмағына әкеледі. Көптеген жағдайларда шығындарды
үнемдеуді оңтайлы нақты импульсті аздап пайдалану арқылы алуға болады,
өйткені отын, әдетте, қуат көзіне қарағанда арзан.
Электр қозғалтқышы үшін тиімділік кинетикалық энергияның кіріс
энергиясына қатынасы ретінде анықталады. Масса шығыны тұрақты болатын
кіші уақыт аралықтары үшін біз тиімділікті η энергия қатынасы ретінде
білдіре аламыз:
=

m 2
2P

(3.12)

мұндағы η - толық тиімділік, m – массалық тұтыну коэффициенті, υ жылдамдығы, P - кіріс энергиясы. Тартылыс F =mυ және меншікті импульс Iм
= F/mg, мұндағы g – гравитациялық тұрақты екенін біле отырып, теңдеуді
төмендегі түрге келтіреміз
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Берілген (3.13) теңдеуді Iм импульсті, энергияны және жұмыс істейтін
дененің нақты массалық шығынын бағалау үшін пайдалануға болады.  типтік
мәндері 3.4 кестеге енгізілген, сонда таңдалған отын мен энергия көздері
туралы пайдалы ақпарат бар.
Жану камерасына отынды (немесе жұмыс денесін) жеткізудің
қарапайым жолы оны жоғары қысымды газбен қоймадан шығару. Балама
жүйелер басқарылатын поршень немесе турбо сорғылар сияқты сорғыларды
турбиналармен, газ қысымын күшейткіштермен немесе тікелей электр
қозғалтқыштарымен
пайдаланады.
Турбиналармен
басқарылатын
сорғылардың түйіндері ыстық газ циклынан (ең көп таралған әдіс) немесе
кейбір жағдайларда электромеханикалық дискілерден қуат алады, олар өз
кезегінде батареялармен немесе күн панельдерімен қоректенеді. Жақын
болашақта қозғалтқыш жүйелерінде газ қысымын күшейткішті қолданатын
қуат жүйесі қолданылуы мүмкін.
Жанармай құю жүйелері әдетте зымыран қозғалтқыштары үшін
қолданылады, олар төмен және орташа импульс деңгейлерін қамтамасыз етеді
(3.8 суретті қараңыз). Жанармай беру жүйесін жеңілдету үшін қозғалтқыш
жүйелерінің толық салмағын азайту керек. Көбінесе сенімділіктің
жоғарылауымен пайда болатын бұл жеңілдету ғарыш аппараттарында қолдану
үшін өте тартымды. Алайда, толық импульс және/немесе тарту талаптары
жоғарылағандықтан, жанармай бактарының салмағы тым жоғары болуы
мүмкін. Себебі, жанармай құю жүйесіне аЗТалған жанармай бактары
қозғалтқыштың жану камерасындағы қысымға қарағанда жоғары қысымға
төтеп беруі керек, сондықтан резервуарлардың салмағы сорғы жанармай
жүйелеріне қарағанда үлкен болады. Жанармай құю жүйелері жоғары тартуды
және ұзақ уақыт жануды қажет ететін тапсырмалар үшін оңай, мысалы,
зымыран тасығыштар немесе үлкен жоғарғы қадамдар [Fritz and Sackheim,
1982]. Әр түрлі нұсқалар болғандықтан, біз отынды жеткізудің ең жақсы
нұсқасын таңдау үшін жоба бойынша зерттеулермен келуіміз керек. Келесі
бөлімде қысыммен немесе сорғылармен жанармай беру жүйелерін қолдана
отырып, әдеттегі сұйық реактивті тарту жүйелерінің сызбалық диаграммалары
бар. Турбоагрегаттар туралы толығырақ талқылау Sutton-да ұсынылған [1986].
Осы сияқты жүйелер үшін жану камерасы үшін жоғары қысымды газ
тәрізді жанармай қажет. Сұйықтықты сақтау жүйелері күрделі және
сұйықтықтың газ немесе буға қарағанда резервуардан шығарылуын
қамтамасыз ету үшін нөлдік ауырлық күші бар сұйық отынды басқаруды
қажет етеді. Сұйық отынды басқару үшін олар айналмалы ҒА немесе басқа
кішкентай зымыран қозғалтқышының тұрақты жануы, мәжбүрлі итеру немесе
беттік керілу құрылғысы нәтижесінде пайда болатын жасанды ауырлықты
қолдана алады. Мәжбүрлеп шығару жүйелері барлық динамикалық жағдайлар
мен итеру кезінде ығыстыратын газды сұйық отыннан бөлу үшін белсенді
элементті (серпімді цилиндр, диафрагма, поршень немесе мембраналық
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қорап) пайдаланады. Талап бойынша бактан отын құбырларына сұйықтықтар
беріледі.
Беттік керілу жүйелері нөлдік ауырлықтағы ортадағы отынды пассивті
түрде басқарады, жанармай багының Шығыс каналдарындағы жанармай
шүмегі үшін пышақтар, экрандар немесе губкалар қолданылады. Бұл әдіспен
үрленетін газ көпіршігі әрқашан резервуардың ортасында ұсталады. Бұл
құрылғылардың барлығы сұйықтықты газдан бөлу үшін беттік керілу күшіне
сүйенеді [Мартин, 1986].
Тапсырманың нақты талаптарына байланысты ҒА бірнеше 30 тарту
модулін қолдана алады. Бұл қозғалтқыштар орбитаны түзету немесе ұстап
тұру үшін жылдамдықты басқару маневрлері үшін ұзақ, тұрақты жану
режимдерін жасай алады. Олар сондай-ақ қысқа импульстарда жұмыс істей
алады. Бағытты немесе моментті басқару үшін әрқайсысы біЗТеше
миллисекундты
құрайды.
Кейбір
мәселелерде
бағытты
басқару
қозғалтқыштары олардың белсенді өмір сүру кезеңінде миллионнан астам
импульс бере алады. Жұмыс режимдерінің кең спектрі ҒА бағдары мен
жылдамдығын басқарудың қозғалтқыш жүйелеріне қойылатын үлкен
талаптарды
қанағаттандырады.
Осылайша,
осы
қозғалтқыштарды
жасаушылар, кем дегенде, қызмет ету мерзіміне, сондай-ақ сипаттамаларға
көп көңіл бөледі. Шын мәнінде, кейбір жағдайларда абсолютті сипаттама
белсенді өмір сүру мерзімін және сенімділікті арттыру талаптарына сәйкес
келмейді. 3.10 кесте бағдар мен жылдамдықты басқарудың ұшу үшін білікті
типтік қозғалтқыштарына аЗТалған жұмыс сипаттамаларын ұсынады.
Тартылыс векторы ҒА массасының центрі арқылы көрсетілетініне
кепілдік беру үшін тартылыс векторын басқарудың кейбір әдістері
қарастырылуы мүмкін. Бұл жүйелер отын жанған сайын массалар
орталығының жылжуын ескеруі және қажетті өндірістік төзімділікке
мүмкіндік беруі тиіс. Егер реттелген тартылыс векторының әсерінен пайда
болатын моменттің бұзылуы аз болса, онда кері байланысты реттеу жүйесі
(импульсті қозғалтқыштар) оларды өтей алады. Басқа жағдайларда, зымыран
қозғалтқышының басқа тартылуын теңестіру үшін негізгі қозғалтқыш жұмыс
істеп тұрған кезде бүкіл медиа әдейі бұралуы мүмкін. Егер жоқ болса, біз
карданның суспензиясына үлкен зымыран қозғалтқышын немесе оның
саптамасын ала аламыз. Сонымен қатар, зымыран қозғалтқыштарының
біЗТеше пакеті моменттің бұзылуын өтеу үшін қысқа уақыт аралығында
сөндірілген қарама-қарсы қозғалтқыштармен негізгі импульсті қамтамасыз ете
алады.
Сол сияқты, осы бұзылуларды түзету үшін біз пакеттегі жеке зымыран
қозғалтқыштарының шектеулі дроссельдеу қабілетін қолдана аламыз.
Реактивті дефлекторлар (тұрақтандырғыштар немесе триммерлер) сияқты
тарту векторын басқарудың басқа тәсілдері атмосферадан тыс пайдалану үшін
кең таралған емес. 3.11 кестеде тартылыс векторын басқарудың әртүрлі
тәсілдерімен қол жеткізуге болатын басқару органдарының диапазоны үшін
кейбір сипаттамалық мәндер келтірілген.
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Мотор жүйелерін жобалау кезінде біз берілген тапсырма үшін ең жақсы
конфигурацияға жеткенше, жобаның ерекшеліктері мен жүйенің өлшемін
қолдана отырып, талаптарды бірнеше рет талдауымыз керек. Талаптарды
талдау пайдалану сапасын, өзара әрекеттесуді және физикалық
сипаттамаларды қамтиды. Проекторлар тапсырманың ерекшеліктері үшін
жобаның өлшемдері мен факторларын таңдап, мотор жүйелерінің әртүрлі
түрлерін зерттейді. Өлшем шегін орнатуды, өзара әрекеттесуді талдауды және
қауіпсіздік критерийлерін қолдана отырып, біз жанармай мен газдың түрлері
мен мөлшерін, сондай-ақ резервуарларды конфигурациялау әдісін,
компоненттерді, жабдықты және энергияны сәйкестендіруді (егер қолайлы
болса) анықтаймыз. Барлық опциялар тиісті диапазондар шегінде жобаның
талаптарына сәйкес келуі керек.
Қозғалтқыш жүйесі шығаратын толық импульс ҒA-на хабарлануы керек
жылдамдықтың (∆V) өсуінен, бағытты басқару жүйесі талап ететін
импульстен және ҒА салмағынан алынады. Массалар орталығы үшін рұқсат
етілген ығысу, әдетте, қозғалтқыш жүйелерінің ең үлкен көлемін алатын
жанармай бактарының (немесе қатты отынды зымыран қозғалтқыштарының)
саны мен орналасуына әсер етеді. Максималды үдеулер диапазоны
қозғалтқыш өлшемдерін анықтайды, өйткені циклдік жұмыс өнімділігі
қозғалтқыштардың түрін, жұмыс уақытын және жұмыс жылу сипаттамаларын
анықтайды. Қызмет мерзімі компоненттерді таңдауға әсер етеді. Мысалы,
қозғалтқыштар белгілі бір жұмыс мерзіміне арналған және білікті.
Қозғалтқыштардың жұмыс уақыты немесе толықтырудың максималды
аралықтары жанармай жүктемесі мен резервуардың мөлшеріне әсер етеді.
3.7 кесте - Ұшу үшін білікті, ҒА бағдары мен жылдамдығын басқару
үшін пайдаланылатын қозғалтқыштар. Қозғалтқыштың қызмет ету мерзімі
жиынтық импульс немесе импульстар саны тұрғысынан көрсетілген.
Номиналды
импульс, Н

Номиналды
импульс,
кгс

Отын

0.09-0.22

0.009-0.023

МоноН

0.09-0.67

0.009-0.068

МоноН

2.22

0.23

МоноН

4.45

0.45

МоноН

13-18

1.36-1.81

МоноН

22-36

2.27-3.63

МоноН

45-67

4.54-6.80

МоноН

Әзірлеушілер
TRW,
Olin/RRC
ERNO, Ham
Std, HAC
TRW,
Olin/RRC
Olin/RRC,
Ham Std,
TRW, SEP,
HAC,
Ham Std,
Olin/RRC
TRW, SEP,
ERNO
TRW,
Olin/RRC,
Ham Std,
HAC
Ham Std,
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Жиынтық
импульс
(103н⋅с)

Ім диапазоны, с
Тұрақты
Импульс
режим

Салмағы,
кг

4-200

205-215

110-180

0.1-0.2

90-800

285-320

250-290

0.5-0. 9

40-200

215-230

120-200

0.1-0.2

40-1100

210-230

120-210

0.1-0.2

40-1100

215-235

150-210

0.2-0.3

40-1100

215-240

120-210

0.2-0.3

40-1300

215-240

120-210

0.3-0.5

111
133

11
14

МоноН
МоноН

178-222

18-23

МоноН

445-689

45-70

МоноН

1335

136

МоноН

2669
11

272
1.13

МоноН
N2O4/MMH

22

2.27

N2O4/MMH

67
111
400-489

6.8
11
41-50

N2O4/MMH
N2O4/MMH
N2O4/MMH

445

45

N2O4/ N2H4

TRW
Olin/RRC
Ham Std
Olin/RRC,
TRW
Ham Std,
Olin/RRC,
Marquardt
Walter Kidde,
Olin/RRC
Olin/RRC
MMB
Marquardt,
ARC/LPG
Aerojet
Marquardt
ARC/LPG
MBB
TRW
Marquard
TRW

40-400
40-300

215-240
225-242

150-220
150-225

1.5-1.6
1.4

40-200

220-245

150-220

1.4-1.8

1100

225-245

150-225

1.8-2.3

2200

225-245

150-225

11.3

200
200

225-240
285

210

8.2
0.5

200-400

290

220

0.7

900
1100
9000
7000
11000
900
7000

295
300
308
305
301
309
314

220
220

1.0
1.4
4.1
4.5
4.5
3.8
4.5

3.8 кесте - Тартым векторын басқарудың кейбір типтік әдістеріне
арналған басқару органдарының сипаттамалық диапазоны
Әдісі
Кардан аспа
Пульсирлы емес
Беттік дроссельдеу
Дефлекторлары тартым (реактивті триммер
және реактивті рульдер)
Реактивті басқару жүйесі бар қозғалтқыш

Басқару органының типтік диапазоны
±7°
20-40% тартым
±10-20%
±10°
Бағдарлауды басқару коэффициенттерінің
толық диапазоны, момент (айналмалы)
және жұмыс циклі сияқты

Жанармай қоры инжекциялық дисперсияға байланысты қателерді түзету
үшін жеткілікті отынды қамтуы керек. Қажетті резервтерге маневрлердің саны
мен дәлдігі әсер етеді. Қатты отын қозғалтқышы ∆V маневрін жасаған кезде,
әсіресе Қозғалтқыш бір рет іске қосылумен шектелген болса, штаттан тыс
орындау орналасу қателері мен орбиталық жылдамдыққа әкеледі. Мысалы,
Inertial Upper Stage-де геосинхронды орын қатесі 43 км және жылдамдық
қатесі 6 м/с (Үш-сигма) бар.
Кәдімгі дизайн үшін отынның бастапқы мөлшерін кестеде келтірілген
ақпаратқа негіздейміз. Шаманы бастапқы анықтау үшін біз алғашқы екі
тармақты ғана ескере аламыз. 3.2 бөлімінде (формула 3.6) берілген зымыран
теңдеуін қолдана отырып, біз mp отынын қажетті жалпы импульстен шамамен
есептейміз
mp =

It
gI м
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(3.14)

мұндағы It - жалпы импульс, Iм - нақты импульс, g - гравитациялық
тұрақты. Отынның салмағын біле отырып, салмақты отынның тығыздығына
бөлу арқылы отын көлемін анықтай аламыз. Газ тәрізді отын үшін тығыздық
қоймадағы қысым мен максималды күтілетін температурада қабылдануы
керек.
Отынның салмағынан басқа көптеген элементтер қозғалтқыш жүйесінің
салмағына ықпал етеді. Мысалы, қозғалтқыштар, бактар, сұйық
компоненттер, аппаратура, құбырлар, арматура, қуатты реттеу жабдығы,
аЗТайы энергетикалық жабдық, үрлеу газы және қалдық отын (қозғалтқыш
түріне байланысты). Салмақты бастапқы анықтау үшін жабдықтың белгілі
салмақтарын ескеру қажет. 3.10 кесте ұшуға аЗТалған кейбір типтік білікті ҒА
қозғалтқыштарын жинақтайды. Біз осындай деректерді тапсырманың
талаптарын қанағаттандыру үшін қолайлы, ұшуға арналған білікті жабдықты
таңдау үшін қолданамыз. Базалық тұжырымдамаға және өлшемге
функционалдық блоктың сұлбасы немесе диаграммасы (3.2 бөлімді қараңыз),
сондай-ақ жабдықтардың тізімі және салмақтық жиынтық негізделеді.
Тұжырымдамалық жоба үшін біз төменде көрсетілген әдістерді қолдана
аламыз. Қатты отын жүйелері, әдетте, жүйедегі әрбір қозғалтқыш бір маневр
үшін толық импульс беретін етіп есептеледі. Сондықтан біз жүйенің толық
салмағын есептеу үшін әр қозғалтқыштың салмақ бөлігін ғана білуіміз керек,
өйткені басқа жабдықтың салмағы – мысалы, қауіпсіздік құрылғысы,
детонация беру құрылғысы және бастаушы. Қатты отынды зымыран
қозғалтқыштарында әдетте отын массасы жалпы массаның 90% - дан асады,
оның ішінде корпус пен саптама құрастырылады. Толық импульсі 450000н⋅стан асатын қазіргі заманғы қатты отын қозғалтқыштары үшін 91-94% мәні
қолайлы, құрылымдық материалдарды жетілдіру бұл мәнді 90-жылдардың
ортасына қарай 95% - дан астам арттыруы керек.
Сұйық мотор жүйелері үшін біз жүктелетін отынды анықтағаннан кейін
резервуардың мөлшерін анықтаймыз, өйткені резервуарлар ең үлкен және
ауыр компоненттер болып табылады. Екі компонентті жүйелер үшін біз
қажетті тотықтырғыш пен отынды анықтаймыз.
O m ox
=
F m fuel

(3.15)

мұндағы O/F - меншікті импульсті өндіруге қажетті қоспа
компоненттерінің арақатынас коэффициенті, mox – тотықтырғыш массасы,
mfuel – отын массасы. Бактардың көлемі әрбір бактағы тиелген отын
көлемінен, газ жастығына (отын багындағы газ көлемі, шамамен 5%),
жобалық қор және түсірілген сұйықтықтардың немесе жүктеудегі немесе
жұмыс сипаттамасындағы дәлсіздіктердің салдарынан әрбір бакта қалатын
отын көлемінен есептеледі. Қоспа компоненттерінің қатынасы мотор
жүйесінің өлшемдерін анықтаудағы маңызды параметр болып табылады,
сондықтан оны таңдау мотор жүйесіне қойылатын талаптардың жиынтығы
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үшін отын мөлшерін анықтаудағы алғашқы қадам болып табылады (жалпы
импульс). Көбінесе біз максималды Iм емес, басқа жүйелік пайда үшін
қоспаның құрамдас бөліктерінің арақатынасын таңдаймыз. N2O4/MMH
қолданатын екі компонентті жүйелердің мысалын қарастырыңыз. Олар
әрдайым O/F үшін 1.64 коэффициентін қолданады, өйткені бұл мән тең
мөлшердегі бактарға әкеледі. Өлшемдердің теңдігі резервуарларды өндіруді,
қозғалтқыш жүйелеріне орналастыруды (орналасу конфигурациясы) және
құрастыруды жеңілдетеді. O/F коэффициенті келесідей берілген
O m ox
=
F m fuel

(3.16)

мұнда mox - тотықтырғыштың жаппай тұтыну жылдамдығы, mfuel отынның жаппай тұтыну жылдамдығы. С* сипаттамалық шығу
жылдамдығының максималды теориялық мәніне қоспа компоненттерінің
оңтайлы қатынасы ретінде қол жеткізіледі. Бұл O/F оңтайлы қатынасы
отынның жеке комбинациясына байланысты. Әдетте O/F қатынасы реакция
өнімдерінің Tc/M ең жоғары қол жетімді мәні және осылайша мүмкін болатын
ең жоғары нақты импульс болатындай етіп таңдалады [Gordon and McBride,
1976].
Кейбір жағдайларда O/F-тің әртүрлі қатынасы күрделі жүйенің
жақсаруына әкеледі. Сұйық сутегі сияқты шектеулі көлемді және төмен отын
тығыздығы бар құрылғылар үшін O/F қатынасын тотықтырғышпен байыту
бағытында өзгерту арқылы құрылғы мөлшерінің едәуір төмендеуіне қол
жеткізуге болады. Бұл жағдайда нақты импульстегі шығындар отын
бактарының сыйымдылығына қойылатын талаптардың төмендеуімен өтеледі.
Себебі жану сипаттамасы қоспаның құрамдас бөліктерінің ең күшті қатынасы
емес. Бұл жағдай ғарыш кемесімен орбитаға жеткізілген үлкен орбиталық
көлік қондырғысымен туындауы мүмкін, дегенмен басқа жағдайлар да болуы
мүмкін.
Үрлеу газының талаптары пайдаланылған үрлеу жүйесінің түріне
байланысты-реттелетін немесе шығарылатын (3.8 сурет) немесе екеуінің
кейбір комбинациясы. Отын бактарындағы толтырылмаған көлемнің шамамен
5-тен 10 пайызға дейінгі бөлігі отын берудің сорғы жүйесі немесе
тұрақтандырылған айдау жүйесі үшін көзделеді. Үрлеу жүйесіне аЗТалған
жанармай багының толық көлемі VP жанармайының толық көлемі және
резервуардағы Vg бастапқы газ көлемі. Олар R үрлеу коэффициенті арқылы
байланысады
R

V gf
Vgi





 V gi + V p / V gi
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(3.17)

мұндағы Vgf-бұл қызмет ету мерзімінің соңында қалған отын көлемін
елемей, сонымен қатар температураның өзгеруіне байланысты өзгеретін
соңғы газ көлемі тығыздығы. Сұйық отын қорын жоспарлау тапсырмаға
байланысты, бірақ бастапқы эскиздік жоба үшін 25% дейін болуы мүмкін.
Қалған отынды статистикалық және детерминистік қате көздерін қоса
алғанда, талдау арқылы өте егжей-тегжейлі алуға болады.
Көптеген жүйелер үшін біз газдың массасын идеалды газ күйінің
теңдеуінен анықтай аламыз, бірақ отын изотермиялық түрде шыққан кезде
ғана (төмен жұмыс циклдары бар үрлеу жүйелерінде). Әйтпесе, үрлеу
газының массасын есептеу термодинамикалық күрделі болуы мүмкін. Үрлеу
газының массасын есептеу үшін энергияны үнемдеудің жуықтауын қолдану
келесі қатынасты береді




PpV p
k 

m gi =
Pg 
RTi 
1 − ( ) 
Pi 


(3.18)

мұндағы mgi - үрленетін газдың бастапқы массасы, Pp және Vp - отын
багындағы газдың лездік қысымы мен көлемі, Pg (20-40 кгс/см2) және P i (200400 кгс/см2) - тиісінше үрленетін газ багындағы газдың лездік қысымы және
газдың бастапқы қысымы; Ti - газдың бастапқы температурасы (275-300К); k үрленетін газ үшін меншікті жылу сыйымдылығының коэффициенті (азот
үшін 1.40, гелий үшін 1.67); R - үрлеу газының константы (азот үшін 296.8
Дж/(кг⋅К), гелий үшін 2077.3 Дж/(кг⋅К)). Бұл теңдеу өте үлкен сақтау
қысымына қолданылмайды, олар үшін қысу коэффициенті маңызды болады.
Біз жанармай мен газ резервуарларының салмағын өлшей аламыз
=

pr
pr
(цилиндрлік) (3.19) және  =
(сфералық)
t
2t

(3.20)

мұндағы σ - рұқсат етілген кеЗТеу, p - күтілетін максималды жұмыс
қысымы, r - резервуардың радиусы, t - резервуардың қабырғасының
қалыңдығы. Әдетте, біз материалды таңдаймыз, резервуардың мөлшерін
бағалаймыз, қалыңдығын 3.19 немесе 3.20 теңдеуінен анықтаймыз, содан
кейін таңдалған материалдың тығыздығын пайдаланып резервуардың
салмағын есептейміз. Кәдімгі ҒА қозғалтқышы үшін бактың салмағы эскиз
жобасына, сенімділік факторларына және конструкциялық материалдарға
байланысты отын салмағының шамамен 5-тен 15 % дейін болады. Бекіту
элементтері мен жанармай басқару құрылғылары үшін резервуардың жалпы
салмағының 20-30% қосу керек.
Біз сұйық қозғалтқыш жүйесінің толық салмағын қатты отын жүйелері
сияқты бағалай аламыз, ол отын болып табылатын қозғалтқыш
қондырғысының массалық үлесін бағалайды. Сұйық қозғалтқыш жүйелерінде,
әдетте, үрлеу газынан, қозғалтқыштардан, бактардан, сұйық компоненттерден,
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құбырлардан, бекіту элементтерінен және аппаратурадан тұратын қалдығы
бар массасы бойынша 85-93% отын болады. Алайда отын массасының бұл
үлесі шағын жүйелерде айтарлықтай төмен болуы мүмкін. Жанармай
массасының жоғары үлесі, әдетте, жанармайдың көп жүктелуімен және
композитті, жараланған резервуарларды қолданумен байланысты. Бұл
резервуарлар жоғары беріктігі бар озық материалдардан жасалған. Мысал
ретінде графит-эпоксидті сияқты жоғары беріктігі бар көміртекті
талшықтармен орауды қолданатын жұқа, металлдан жасалған резервуарлар
болады.
Суық газдағы қозғалтқыш жүйелеріндегі салмақтың едәуір бөлігі газ
тәрізді отынды сақтау үшін жоғары қысымды резервуарларды қажет етеді.
Бұл жүйелер көбінесе төмен жиынтық импульсті немесе ластануға өте
сезімталдықты қажет ететін мәселелерде пайда болады. Бұл жағдайда
резервуардың салмағын 3.19 және 3.20 теңдеулерімен бағалауға болады.
Мысалы, орбиталық маневрлік модуль үшін азот отынын қолданатын
қозғалтқыш жүйесі 0.64 массалық үлеске ие (отын массасының қозғалтқыш
жүйесінің массасына қатынасы). Оның құрғақ салмағының 35% пайызы азот
газының сыйымдылығына түседі
Қозғалтқышты жобалау жақсы сипаттамаларға, ресурсқа, камера
қысымына және кеңейту коэффициентіне жету үшін мамандандырылған
дамуды қажет етеді. Көбінесе бастапқы өлшемді бағалаудың негізі
қолданыстағы қозғалтқыштармен қамтамасыз етілуі мүмкін. Компоненттер
(әсіресе клапандар), сондай-ақ құбырлар мен фитингтер үшін өлшемдер
Шығыс талаптарынан шығарылады, ол қосылған қозғалтқыштардың санына
және 3.2 бөлімде берілген меншікті импульсті анықтауға байланысты болады.
Сұйық қысым арқылы қысымның төмендеуі компоненттер ағынға да
байланысты. Қысымның таралуы қозғалтқыштың кірісіндегі қысымнан
басталады және әрбір кейінгі компоненттегі қысымның төмендеуі арқылы
жанармай немесе үрлеу газына дейін өңделеді.
Қозғалтқыш жүйесін жобалау үшін біз бірнеше қосымша арнайы
мәселелерді қарастыруымыз керек: зымыран қозғалтқышын шығару алауымен
өзара әрекеттесу, сатыға бөлу, маневрдің дәлдігі және тарту векторын басқару.
Зымыран қозғалтқышының алауы эскиздік жобаның үш проблемасын
ұсынады. Біріншісі қозғалтқыштан кейінгі беттерді алаумен жылыту. Екіншісі
алаудың ҒА-ға түсетін күштері мен сәттеріне қатысты. Мысалы,
геостационарлық
спутниктердің
көңіл-күйін
басқаруға
арналған
қозғалтқыштар қамтамасыз етілген тартылыстың шамамен 10% жоғалтуы
мүмкін, өйткені алау күн батареяларына созылады. Бұл тартудан аулақ болу
үшін қозғалтқыштарды күн батареяларының осьтерінен алыс орнату керек
немесе оларды батареяларға қарай еңкейту керек. Содан кейін қолданылатын
тартылыс векторы қозғалтқыштың көлбеу бұрышының косинусына түседі,
өйткені қолданылатын тартым енді құрылғыға перпендикуляр болмайды.
Үшінші мәселе алаумен ластануға қатысты. Жанармай құрамына және
олардың өнімдерінің қасиеттеріне байланысты алау негізгі және жақын
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орналасқан ҒА-ның сезімтал беттерін ( мысалы, оптика немесе
терморегуляция беттері) ластауы мүмкін, мысалы, Шаттл ғарыш кемесі
немесе уақыт өте келе ғарыш станциясы.
Зымыран қозғалтқышы газдарының шлейфінің шығарылуы үш аймаққа
бөлінеді: үздіксіз, тікелей бағытталған негізгі ағын, сирек кері ағын режимі.
Қозғалтқыштарды ҒА мұқият оЗТаластыра отырып, біз көп жағдайда алғашқы
екі аймақтан аулақ бола аламыз. Кері ағынның әсерін айналып өту қиын, бірақ
біз оларды алыс қашықтыққа, алау экрандарына, сезімтал беттерді жабуға
және қозғалтқышты іске қосуға аЗТалған шектеулерге байланысты жеңілдете
аламыз. Нақты есептердегі алаудың анықтаушы әсерлері сынақ деректерімен
расталған кеңістіктік аналитикалық модельдеуді қажет етуі мүмкін [Furstenau,
McCoy, and Mann, 1980].
Бұл ғарыштық қозғалтқыш жүйесінің салмағы оның түріне және нақты
жұмыс параметрлеріне байланысты оңтайландырылған. Әдетте суық газды
немесе сұйық химиялық зымыран қозғалтқышын жанармай құю арқылы
қолданатын жүйе үшін салмақ оЗТатудың кілті жану камерасындағы қысым
болып табылады. Жүйені жобалау және шығындарды зерттеу кезінде жану
камерасының қысымының жоғарылауы әсер етеді. Қозғалтқыш кішірек және
жақсы жұмыс істеуге тырысады, өйткені аудан қатынасы артып, аз дәрежеде
химиялық қозғалтқыштардың кинетикасы жақсарды (жану толықтығы).
Демек, қозғалтқыштың салмағы мен жанармай мөлшері азаяды. Бірақ
жанармай багының, компоненттердің және құбырлардың салмағы артады,
өйткені
жұмыс
қысымының
жоғарырақ
деңгейі
жүйеде
оның
компоненттерінде және жану камерасында отынды қысыммен қамтамасыз
етуді қажет етеді. Жану камерасы кері қысым ретінде әрекетке қарсылықты
қосатын белгілі бір номиналды қысыммен жұмыс істейді. Сондықтан,
жобаланған және жұмыс жағдайларын анықтау үшін біз қозғалтқыш жүйесі
үшін ең аз салмақтан тұратын камерадағы қысым үшін оңтайлы дизайн
нүктесін таба аламыз. Жанармай құю жүйесі үшін сорғының кіреберісінен
жоғары оЗТаласқан, салмағы камераның қысымына байланысты болмайды,
сондықтан біз жүйенің қалған бөлігін ескерместен жану камерасы үшін ең
жақсы мөлшер мен қысым ала аламыз. Бұл жағдайда, жоғарыда айтылғандай,
біз турбоагрегаттың салмағын берілген қозғалтқыш жүйесі үшін қай тәсіл
жақсы екенін анықтау үшін отынды ауыстыру компоненттерінің салмағына
ауыстырар едік.
3.5 Көп сатылы зымырандарды сатыға бөлу
∆V жоғары талап етілетін аппараттар үшін пайдалы жүктемені
арттыруға мүмкіндік береді, мысалы, шығару құралдары немесе планета
аралық ҒА.
Көп сатылы зымыранда отын бір сатылы зымырандағыдай үлкен бір
резервуарда емес, кіші, бөлек резервуарларда сақталады. Босатылған
резервуар тасталғаннан кейін энергия бос бактарды жеделдетуге
жұмсалмайды, осылайша жоғары ∆V-ге жетеді немесе жүктеме массасының
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көп мөлшерін бірдей ∆V-ге дейін таратуға болады. Ыңғайлы болу үшін жеке
резервуарлар әдетте өз қозғалтқыштарымен байланысады, бөлу мүмкіндігі бар
әр модуль қадам деп аталады.
Мұнда көп сатылы зымыран туралы баяндалады бірақ сол зымырандық
теңдеу үшін бір сатылы зымыран, анықталуы тиіс қадамдық негізге аЗТалған.
Әр қадам үшін ∆Vi жылдамдығының өсуі бұрынғысынша есептеледі
V  gI м ln(

m oi
)
m fi

(3.21)

мұндағы moi - I саты жанған кезде аппараттың толық массасын білдіреді,
mfi - I саты жанған, бірақ әлі тасталмаған кезде аппараттың толық массасы.
Бұл кез-келген қадам үшін жүктеме массасы барлық келесі қадамдардың
массасынан, сонымен қатар соңғы жүктеме тұратынын түсіну маңызды. Содан
кейін құрылғы үшін жылдамдықтың толық өсуі бұл жеке қадамдар үшін
жылдамдықтың өсуінің қосындысы тең болады.
n

Vtotal = V1 + V 2 + ... + V n =  Vi

(3.22)

i =1

мұндағы n-қадамдардың толық саны.
Біз λ жүктеме үлесін жүктеме m p массасының m0 бастапқы массасына
l

қатынасы ретінде анықтаймыз. Бұл жалпы аппарат үшін жасалуы мүмкін
mp

=

l

(3.23)

m0

немесе әр жеке қадам үшін
mp

i =

il

(3.24)

m 0i

мұндағы индекс i қадам нөмірін көрсетеді. Естеріңізге сала кетейік, әр
қадам үшін пайдалы жүктеме барлық келесі қадамдардың массасын қамтиды.
Құрылғының пайдалы жүктемесінің толық бөлігі содан кейін жеке
қадамдардың пайдалы жүктемелерінің көбейтіндісі болады
 = 1   2 ... n = i =1 i
n

Басқа қажетті анықтама − бұл құрылыстың үлесі
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(3.25)

 gi =

mgi
moi

=

mgi


m
+
m
+
m
 pi

gi
pi

li 


(3.26)

мұндағы m - бұл отынның массасы. Ri (3.6) теңдеудің көрсетілгендей
құрылым мен жүктеме бөліктерімен байланысты екенін ескеріңіз, сонда
1
=  i +  gi
Ri

(3.27)

∆Vi анықтай аламыз.
Бірдей нақты импульстар, жүктеме фракциялары және әр саты үшін
құрылымдық фракциялары бар көп сатылы аппарат біртекті сатылар деп
аталады. Мұндай құрылғы үшін жүктеме үлесі жылдамдықтың бірдей өсуін
қамтамасыз ететін әр қадам болған кезде барынша көбейтіледі. Әр қадам үшін
жүктеме үлесі келесідей есептеледі

i = e −( V

total

/ nI м g )

−i

(3.28)

және аппараттың пайдалы жүктемесінің толық үлесі
 = (i ) n

(3.29)

Гетерогенді сатылары бар көп сатылы аппарат үшін аппараттың
пайдалы жүктемесінің толық үлесі талап етілетін ∆V сатылар арасында қалай
бөлінетініне байланысты. Егер ∆V жүктеме үлесі азаяды, субоптимальды
түрде бөлінеді. ∆V [Hill & Petersen, 1970] оңтайлы үлестірудің аналитикалық
шешімдерін шығаратын әдістер немесе оңтайлы үлестіруді сынақ және
қателік арқылы анықтауға болады. Ол кеш жақындаған кезде ∆V үлестірімі
постуляцияланады және пайда болған жүктеме үлесі жоғарыда көрсетілгендей
есептеледі. ∆V таралуы жүктеме үлесі максималды болғанша өзгереді. ∆V
үлестірімі таңдалғаннан кейін, жоғарғы немесе соңғы сатыдан бастап
аппараттың өлшемдері анықталады (оның жүктемесі нақты берілген жүктеме
болып табылады) және осы сатының барлық жинағының бастапқы массасы
есептеледі. Содан кейін бұл құрастыру алдыңғы қадам үшін жүктемені
қалыптастырады және процесс барлық қадамдар өлшенгенге дейін
қайталанады.
Нәтиже көрсеткендей, берілген ∆V үшін пайдалы жүктеменің
максималды үлесі:
1. Жоғары Iud қадамдары төменгі Iud кезеңдерінен жоғары болуы керек 2.
Үлкен ∆V жоғары Iud қадамдарымен қамтамасыз етілуі керек.
3. Әрбір келесі қадам алдыңғы сатыдан аз болуы керек.
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4. Мұндай қадамдар бірдей ∆V қамтамасыз етеді.
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4 Ғарыштық зымыран кешендері
Josef. P. Loftus, NASA Космический центр им. Джонсона
Charles Teixeria, NASA Космический центр им. Джонсона

Шығару процесі ҒА конструкциясына елеулі шектеулер енгізуі мүмкін.
Мұндай шектеулердің негізгілері ЗТ-тың энергетикалық мүмкіндіктері,
сондай-ақ шығару процесінде ҒА-на әсер ететін сыртқы орта жағдайлары мен
жүктемелер болып табылады. ҒЗК өз құрамына бір немесе одан да көп
сатылардан тұратын ЗТ және іске қосуды дайындау және жүзеге асыру үшін
жер үсті инфрақұрылымын қамтиды. ЗТ ғарыш аппараттарын орбитаға
шығару үшін қажетті жылдамдықты хабарлайды, шығару кезеңінде сыртқы
ортаның және жүктеменің қатаң жағдайларын қадағалайды және сонымен
бірге ҒА қорғауды қамтамасыз етеді. Сайып келгенде, ҒЗК пайдалы жүкті
(ПГ) берілген биіктігі бар мақсатты орбитаға шығаруды қамтамасыз етеді. Бұл
тарауда ПГ термині әдетте ЗТ бөлігі болып табылатын бас ағытқышты
қоспағанда, ЗТ интерфейсінен жоғары орналасқан барлық материалдық
бөлікті қамтиды. Осылайша, ЗТ жоғарыда орнатылған PG адаптерден тұрады.
Шаттл үшін ПГ әдетте ҒА деп түсініледі, ол өздігінен немесе арнайы
құрылғылардың көмегімен орбитада бөлінеді. Әр миссияны орындау кезінде,
әдетте, Шаттл ПГ-ның екі түрін де көрсетеді.
Аэроғарыш саласында, әдетте, ЗТ және ҒА басқаруды әртүрлі ұйымдар
жүзеге асырады, ал интерфейстердің өзара әрекеттесу тенденциясы артады.
Бұл тәсіл көптеген жағдайларда сәтті болды және қалады. Алайда, біз бұл
тәсілдің барынша тиімді техникалық және ұйымдастырушылық шешімдерді
қамтамасыз етуі үшін жұмысты жалғастыруымыз керек. Мысалы, дәстүрлі
интерфейстер өздерінің инерциялық координаттар жүйелерімен (дамыған СУ
жүйелерімен жабдықталған) маневрлік ҒА жаңа түрлерінің таралуына қарай
жарамсыз болып қалуы мүмкін. Бұл ғарыш платформаларын ұқсас ЗТ
жүйелерін ауыстыру арқылы ҒЗК-нін басқару үшін пайдалануға болады.
Соңғы 30 жыл ішінде ЗТ энергетикалық сипаттамалары біЗТеше есе өсті, ал
сенімділік біртіндеп 0,85-тен 0,95-ке дейін өсті. Жоспарлау мамандары
көбінесе ҒЗК сенімділігі мен құны миссияны сәтті жүзеге асырудың маңызды
сәттері болып табылатындығын ескермейді. ҒА құны, әдетте, ЗТ құнынан
асып түсетіндігін ескере отырып, сенімділікті арттыру мақсатында ҒЗК аздап
көбірек жұмсау әлдеқайда тиімді болуы мүмкін. Бұл тарауда біз ЗТ жоғарғы
сатылардың іргелі физикалық аспектілерін талқылаймыз, содан кейін 4.1
кестеде келтірілген ақпаратқа сәйкес ЗТ таңдау процесін талқылаймыз және
соңында айналмалы ҒА мен жұмыс жағдайларын анықтауға көшеміз.
4.1 ЗТ теориясының негіздері
ЗТ теориясының негіздері бұл тасымалдаудың ерекше формасы болып
табылады, өйткені олар тұрақты үдеуді қамтамасыз ететін жалғыз жүйелер
болып табылады. Сондықтан жылдамдық ЗТ сипаттамаларының негізгі
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өлшемі болып табылады. Орбиталық жылдамдыққа жету мүмкіндігі көбінесе
қозғалтқыш қондырғысының тиімділігіне, тасымалдаушының салмағына және
қарсылық күштеріне байланысты.
4.1 кесте - ҒЗК таңдау кезіндегі қадамдар
Қадам
1. Миссия операцияларын
жүргізу тұжырымдамасына
байланысты талаптар мен
шектеулерді жинау.
Орбитада орналастыру
стратегиясын талдау.
2. ҒЗК рұқсат етілген
конфигурацияларын
анықтау және талдау

3. ҒА берілген
конструкциясы үшін ҒЗК
таңдау. Тұжырымдамалық
жобалау кезінде іске
қосудың үлкен
ықтималдығын қамтамасыз
ету үшін бірнеше мүмкін
ҒЗК-ны анықтау қажет.
4. Таңдалған ҒЗК-мен
анықталатын айналмалы ға
және сыртқы орта
жағдайларын анықтау.

Пікірлер мен қажетті ақпарат
Бір іске қосудағы ға саны ға құрғақ
салмағы ға өлшемдері ға нысаналы
орбита миссия циклограммасы
қаржылық шектеулер

Сілтемелер
Бөлім 10, 11
Бөлім 10, 11
Бөлім 7
миссияны
жоспарлау

Әрбір ҒЗК үшін мынадай ақпаратты
ескере отырып: ға отынының
салмағы орбитаға шығару
сатысының салмағы, қажет болған
жағдайда белсенді адаптердің
салмағы шығарылатын жүктің
салмағы сенімділік
Критерийлер ретінде мыналар
қолданылады: алынған жүктің
салмағы құны энергия қоры
сенімділік кестесі және ЗТ
дайындығы іске қосу дайындығы

17-Тарау
17-Тарау,
Кесте 4.2,
Бөлім 4.3
Кесте 4.2,
Кесте 4.3

Әрбір ҒЗК үшін мынадай ақпаратты,
сондай-ақ сыртқы орта
жағдайларының ең нашар жағдайын
қосу қажет: ағытқыштың мөлшері
мен нысаны ең жоғары шамадан тыс
жүктемелер шамалар мен діріл
жүктемелерінің жиілігі шамалар мен
акустикалық жүктемелердің жиілігі
температура шектері ауа тазалығы
ғарыш айлағы бар интерфейстерді
орбитаға шығару дәлдігі және ЗТ
5. Жұмыс істеу, құн, мерзім Бағдарламаға өзгерістер енгізу үшін
тәуекелдері бойынша
критерийлерді, шешім қабылдау
шектеулерді
процесін және деректерді құжаттап,
қанағаттандыру үшін
сақтау қажет.
итерацияларды жүзеге
асыру

Кесте 4.2, 4.4
Тарау 4.2
Кесте. 4.3,
миссияны
жоспарлау
4.2 бөлімі,
теңдеу 4.5
Сур. 4.8
Кесте 4.8
Кесте 4.9,
Сурет 4.10
Сурет 4.12, 4.3
Бөлім 4.3
Бөлім, Кесте 4.7
кесте 4.10
Сурет 4.8

ЗТ-қа әсер ететін күштер және байланысқан координаттар жүйесіндегі
осы күштерге сәйкес келетін диаграмма көрсетілген. Айта кету керек, ЗТ
салмағы, W массаның ортасында шоғырланған, cg, ал аэродинамикалық
күштер L көтеру, ал D қарсылық күші, cp қысым орталығында шоғырланған.
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Масса центрі қысым орталығының алдында орналасқан конфигурация
тұрақты, өйткені көтеру күші мен қарсылық күші ЗТ массаларының центріне
қатысты қалпына келтіру моментін жасайды. Өте қолайлы жағдайда,
тартылыс күші, Т, ЗТ симметриясының осіне бағытталған, алайда
қозғалтқыштың саптамасын бұру арқылы басқару моментін құру мүмкіндігі
бар. Тангаж бұрышы, , жергілікті горизонттан ЗТ жылдамдық векторына
дейін, ал α - жылдамдық векторынан ЗТ бойлық осіне дейін өлшенеді.
4.1 суретте көрсетілген диаграмманы қолдану. (B) координаталар
жүйесінің бойлық ax және көлденең az осьтеріне қатысты үдеулерді анықтау
үшін теңдеулер аламыз.
D
L
T

a x = g  − sin( +  ) − cos( ) + sin( )
W
W
W


(4.1)

D
L


a z = g cos( +  ) + sin( ) + cos( )
W
W



(4.2)

(4.1) және (4.2) теңдеулер 4.8 кестеде келтірілген ЗТ үдеуін бағалау үшін
қолданылады. Тартылыс пен қарсылықты жоғарыдағы теңдеулерді қолдана
отырып есептеуге болады, сәйкесінше инерциялық координаттар жүйесіндегі
(3.1) және (3.2) теңдеулердің интеграциясы ЗТ жылдамдығын бағалауға
мүмкіндік береді.
ЗТ қамтамасыз етілуі керек жылдамдықты келесідей бағалауға болады:

Vкаж = Vорб + Vграв + Vкед

(4.3)

мұндағы Vорб - берілген орбитаға шығару үшін қажет жылдамдық.
Жылдамдықты жоғалту Vграв және Vкед орбитаға шығару үшін қажетті
жылдамдықты алу үшін қолайлы жылдамдыққа қосылады. Сондай-ақ, ЗТ
әзірлеушісі траекторияның берілген формасын және РДТТ температурасы
сияқты басқа айнымалыларды қамтамасыз ету үшін тартылыс векторын
басқару жүйесі арқылы жылдамдықтың жоғалуын ескеруі керек, бұл
тартылыс деңгейінің өзгеруіне әкеледі.. Алайда, ауырлық күші мен
атмосфераның кедергісі бастапқы тартылыс салмағына, T/W0 қатынасына
сезімтал. Коэффициенттің төмен мәні (тартылыс күші) ауырлық күшінің
жоғарылауына әкеледі, өйткені ЗТ гравитациялық өрісте үлкен уақыт
аралығында қозғалады, ал үлкен тартылыс атмосфераның қарсыласу
шығындарының артуына әкеледі. Тартылу бұл негізгі параметр, өйткені ол
ҒА-дағы діріл, акустикалық және динамикалық жүктемелерді анықтайды.
Сыртқы орта мен жүктеменің бұл шарттары 4.3 бөлімде талқыланады.
Атмосфера мен Топографиялық өзгерістер болмаған кезде оңтайлы
траектория Гоман өткеліне жақын траектория болар еді, ал ауырлық күші
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радиус векторына перпендикуляр бағытта тартылыс жасау арқылы
азайтылады. Ауырлық күшінің жоғалуын дәл бағалау үшін ЗТ-тың нақты
траекториясы мен ұшу уақытын білу қажет. Орташа және ауыр ЗТ үшін
ауырлық күшінің жоғалуы шамамен 750-1500 м/с құрайды, ЗТ-қа әсер ететін
аэродинамикалық кедергі күштері ЗТ пішіні мен мөлшеріне, қозғалыс
жылдамдығына, шабуыл бұрышына байланысты. (3.21) теңдеуді төмендегі
түрге келтіруге болады:
D
A
= C d ( )q
W
W

(4.4)

мұндағы Сd - кедергінің өлшемсіз коэффициенті (шамамен 2,2), А – ЗТ
жылдамдығының векторына перпендикуляр болатын ЗТ көлденең қимасы, qЗТ-қа әсер ететін жылдамдық қысымы. Жылдамдық қысымы атмосфераның
жылдамдықтың квадратына тығыздығының жартысына тең. Қазіргі ауыр ЗТ
үшін атмосфераның кедергісі есебінен жылдамдықтың жоғалуы жалпы талап
етілетін жылдамдықтың 3% - ынан аспайды, бұл шамамен 20-дан 40 м/с-қа
дейін құрайды.
Vқажет қажетті жылдамдығын анықтағаннан кейін, нақты миссияның
талаптарына сүйене отырып, біз бір сатылы ЗТ үшін 3.7 теңдеуінен және көп
сатылы ЗТ үшін 3.5 бөлімінен отын массасын анықтай аламыз.
Бұл кезеңде біЗТеше анықтамаларды енгізу қажет. ЗТ ұшу массасына
отынның массасы, ағынның массасы мен ЗТ интерфейсінен жоғары барлық
массаның массасы, соның ішінде ҒА платформасының массасы, пайдалы
жүктеме және жоғарғы қадамдар кіреді. Салыстырмалы массалар белгілі бір
аудандардағы ЗТ бөліктерін сипаттау үшін қолданылады. Мысалы, отынның
салыстырмалы массасы отын массасының жалпы ЗТ массасына қатынасына
тең, құрылымның салыстырмалы массасы немесе жұмыс істемейтін масса
бұл жалпы ЗТ массасына қатысты құрылым массасының қатынасы,
салыстырмалы ПГ массасының жалпы ЗТ массасына қатынасы. Отынның,
конструкцияның және ПГ салыстырмалы салмағы үшін үлгілік мәндер
тиісінше 0.85, 0.14 және 0.01 болып табылады.
4.2 ҒЗК таңдау процесі
ҒЗК таңдау кезіндегі бірінші қадам нақты миссияның мақсаттары мен
қажеттіліктерін айқындау болып табылады, өйткені олар қажетті
энергетикалық
сипаттамаларды,
траекторияны
және
ыңғайлы
көпбұрыштардан ұшыруды жүзеге асыра алатын тасымалдаушылардың
отбасын айқындайды. Миссияның қажеттіліктері нақты қажетті нәтижеге
байланысты көрсетілуі керек, яғни нақты жер учаскелері үшін Жерді
қашықтықтан зондтау туралы мәліметтер, ауа-райы туралы ақпарат және т. б.
Миссияның мақсаты әскери жүйеде немесе өте жалпыланған жағдайда нақты
болуы мүмкін, мысалы, Президенттің адамды айға 10 жыл ішінде ұшыруға
нұсқау беруі. Миссияның нақты мақсатын нақты түсіну өте маңызды болуы
мүмкін, өйткені бұл мақсат іске қосу стратегиясын анықтай алады. Мысалы,
ҒА-ның үлкен шоқжұлдыздары орбиталық сегменттің күйіне қарамастан әр 12
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ай сайын ұшыруды қажет етуі мүмкін. Сонымен қатар, біЗТеше апта немесе
күн тактикалық спутник тапсырыс бойынша ұшыруды талап етуі мүмкін. Бұл
мүлдем басқа талаптар, ҒЗК жұмыс істеуінің және қосалқы
инфрақұрылымның әртүрлі схемасын талап етеді.
Тағы бір маңызды мәселе-бір уақытта бірнеше ҒА іске қосу үшін немесе
осы миссия үшін аЗТайы бөлінген ҒЗК пайдалану. Арнайы бөлінген іске қосу
қымбатырақ болуы мүмкін, бірақ бұл басқа ҒА-мен туындауы мүмкін
проблемалардың іске қосуға теріс әсер ету мүмкіндігін азайтады. Екінші
жағынан, топтық іске қосу әдетте әр ҒА үшін арзан болады. ҒА іске қосу
туралы шешімді қабылдамас бұрын басқа ҒА-мен бірге бір ағытқыштың
астында оЗТаласқан ПГ арасындағы өзара іс-қимылды ескеру қажет. Мысалы,
олардың дәйекті оЗТаласуы жағдайында біз жоғарыдан оЗТатылған ҒА
бөлінбеу мүмкіндігін ескеруіміз керек. ҒА топтық шығаруды қамтамасыз ете
алатын ауыр ЗТ мысалдары Спейс Шаттл, бірнеше ЗТ нұсқалары Ариан 4,
Титан 3 және 4 болып табылады. Егер мақсатты орбиталардың биіктігі мен
еңкеюі үйлесімді болса, ҒА топтап шығаруды қарастыруға болады. Бұл нұсқа
ғылыми немесе байланысқан ҒА бүкіл жүк бөлігін толтыруды қамтамасыз
етпейтін немесе екі ҒА да дербес бөлуге болатын ЗТ Спейс Шаттл көмегімен
шығару жағдайында ерекше өзекті.
Миссияның мақсаты тұжырымдалғаннан кейін нақты талаптар
анықталуы мүмкін. Төмен жер орбиталарына шығу миссиялары үшін
жоғарыда көрсетілген талаптарға орбитаның биіктігі, көлбеу, көтерілу
түйінінің ұзындығы кіреді. Сонымен қатар, ПГ салмағы да ҒЗК-ға қойылатын
талаптардың құрамына кіреді. Миссия тұжырымдамасына ҒА саны, күтілетін
өмірлік цикл және ҒА ауыстыру стратегиясы, деректерді алу және басқару
әдісі сияқты параметрлер кіреді. Қажетті ұшыру күні де таңдау параметрі бола
алады, өйткені ол ғарыш айлағының сызбаларын, ЗТ және құралдарының
дайындығын анықтайды. Миссия талаптары ҒА-ның ЗТ пен байланыстыруға
қойылатын функционалдық талаптар болып табылады. Негізгі сұрақ: "қандай
нақты функциялар немесе операциялар ПГ және қандай ЗТ орындалуы керек".
Әдетте қарастырылатын екі функция-тарту және бағыттау, навигация және
басқару (СУ функциясы). Мысалы, орбитаға түпкілікті шығару ЗТ қамтамасыз
етілуі тиіс немесе биіктікті ұлғайту және еңкіштікті өзгерту бойынша
орбиталық маневрлер ҒА орындалуы тиіс. Берілген орбитаға жету үшін ЗТ-ты
жоғарғы сатымен жабдықтау қажет болуы мүмкін, бұл іске қосу құнын
арттырады. Балама нұсқа DU орбиталық маневр жасау үшін ҒA жабдықтау.
Отын мен қосымша бактардың массасы түріндегі ҒА мұндай тәсілдің әсері ҒА
конструкциясының құны мен күрделілігі бойынша ұқыпты өлшенуі және
жоғарғы сатыны пайдаланумен байланысты әлеуетті неғұрлым жоғары
құнмен салыстырылуы тиіс. Ұқсас талдау навигация, бағыттау және басқару
функцияларын орындауға байланыстыруда да жүргізіледі. Соңғы жиырма
жыл ішінде ҒА борттық компьютерінің мүмкіндіктері біЗТеше рет өсті.
Демек, ҒА навигация, бағыттау және басқару кіші жүйесі шығару процесінде
ЗТ үшін де осы функциялардың орындалуын қамтамасыз ете алады. Алайда,
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КА мен ЗТ – тың күрделі байланысы, бұл ПГ мен ЗТ арасындағы кейбір
жағымсыз факторларды тудырады, мысалы, ҒА мен ЗТ интерфейсінің
күрделенуі.
Қазіргі уақытта ҒА мен ЗТ арасындағы интерфейстің күрделілігін және
оған қойылатын талаптардың санын азайту үшін олар ҒА мен ЗТ
функцияларын физикалық жағынан да бөлуге тырысады. Миссияның
міндеттерін орындау үшін қажет әрбір функция құндылық, сенімділік және
қауіпсіздік факторларына негізделген осы бағалау процесінде өтуі керек. Бұл
жүйелік инжинирингтің классикалық міндеті, оны ҒЗК таңдау процесінің
бөлігі және ҒА жобалау процесінің бөлігі ретінде үнемі шешу керек.
Миссияның талаптарын, шектеулерді белгілей отырып және 4.1 кестенің
1- ші тармағында көрсетілген деректерді анықтай отырып, біз ҒА-ның оның
нысаналы орбитасына шығарылуын қамтамасыз етуге қабілетті ЗТ
конфигурациялары туралы шешім қабылдауға тиіспіз. Жоғарыда таңдалған
ҒЗК тұжырымдамалық жоба миссияның орындалуын қамтамасыз ету және
тәуекелдерді барынша азайту (қауіпсіздікті қамтамасыз ету) жөніндегі
талаптарды қанағаттандыруы тиіс. ҒЗК таңдауды ЗТ және ҒА үшін
жауаптылар талаптарды келісуді мүмкіндігінше ертерек бастауы үшін ерте
кезеңдерде жүргізу қажет. Бұл тәсіл дизайндағы, жұмыстың құны мен
мерзіміндегі өзгерістерді азайтады. Соңғы тәжірибені іске қосу
ықтималдығын арттыру мақсатында да, іске қосу құнын келісу кезінде үлкен
сенімділікті қамтамасыз ету үшін де бірден бір ЗТ-қа бағдарлай отырып ҒА
әзірлеу қажет екенін көрсетеді. Сәтсіз ұшыруға әкелуі мүмкін мәселелерді
шешу біЗТеше ай немесе жылдарға созылуы мүмкін. Аяқтау (қайта өңдеу) көп
уақыт пен ақшаны қажет етеді.
Бұл мәселені шешу үшін жұмыстың бастапқы кезеңінде қосалқы нұсқа
ретінде ЗТ-ның балама нұсқасы таңдалады және ЗТ-тың екеуімен де
үйлесімділікті қамтамасыз ете отырып, ҒА әзірлейміз. ҒЗК таңдау, кем
дегенде, мынадай критерийлерге байланысты: қажетті салмақты, мақсатты
орбитаға шығаруға арналған ЗТ энергетикалық сипаттамалары, іске қосу
күнінің ЗТ дайындығына тәуелділігі, ЗТ пен ҒА үйлесімділігі және де, әрине,
іске қосу қызметтерінің құны. ЗТ энергетикалық сипаттамалары энергия қоры
және 4.2 кестеге сәйкес әртүрлі салмақтарды нақты түсіну сияқты ұғымды
қамтуы керек. Тағы бір айта кететін мәселе, ЗТ өндірушісі мәлімдеген энергия
сипаттамалары алынған салмақтан жоғары болуы керек. Бұл айырмашылық
(энергия сипаттамалары, шығарылған ҒА салмағын алып тастағанда) энергия
резерві деп аталады және таңдаудың маңызды өлшемі болып табылады.
4.2 кесте - Салмақ параметрлерін анықтау. Төменде салмақ
жиынтығының негізгі элементтері келтірілген. ЗТ энергетикалық
сипаттамаларының кестелері, әдетте, тек ПГ алынған салмағы мен энергия
қоры туралы мәліметтерді ұсынады.
Салмақ параметрлері
1. Құрғақ салмақ KA плюс отын

Comments
Орбитаға шығарылғаннан кейін миссияны
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компоненттері алынады

2. Толтырылған салмағы және ЗТ жоғарғы
сатысының салмағы
3. Шығарылатын салмақ пен адаптердің
салмағын аламыз
4. Үдеткіш салмақ плюс қуат қоры
5. ПГ шығарудың энергетикалық
мүмкіндіктері

орындау мақсатында ға үшін қажетті отын
компоненттерінің салмағы
тұжырымдамасын анықтау кезеңінде 1525% салмақ арттыруға рұқсатты ескере
отырып, ға барлық кіші жүйелері мен
датчик аппаратурасының салмағы
Берілген міндеттерді орындауға қабілетті
ға салмағы кез келген апогеялық немесе
үдеткіш (перигеялық) қозғалтқыштың
салмағы
Орбитаға шығарылатын жалпы салмақ
салмақты қамтуы мүмкін Space Shuttle
қосалқы жабдықтары
Жалпы салмақ, ЗТ көтеріледі. Қателіктерге
қарсы тұру үшін энергияның резервтік
қоры (қадамдық қадамдар үшін)
ЗТ жеткізушілері мәлімдеген ПГ салмағы.

ПГ салмағы және ҒА салмағы ЗТ энергетикалық мүмкіндіктерінің
шегінде болуын және салмақтың өсуі бөлінген резервтен аспауын қамтамасыз
ету қажет. Салмақты азайтуды неғұрлым ұзақ күтсеңіз, шығындар соғұрлым
көп болады. Мұны бастапқы кезеңдерде жасау керек.
Егер ЗТ қажетті энергетикалық сипаттамаларды қамтамасыз етпесе, ЗТ
өндірушісімен келіссөздер энергетикалық сипаттамалардың біршама
ұлғаюына, жоғары энергетикалық сипаттамалары бар ЗТ таңдауға немесе
қажет болған жағдайда ҒА дизайны мен талаптарын қайта бағалауға әкелуі
мүмкін. Бұл талдау құны, мерзімі және тәуекелдері үнемі бағаланатын
тұрақты процесс болып табылады.
Энергетикалық сипаттамалары тұрғысынан қолайлы ЗТ нұсқалары
берілген ПГ ағытпасы тұрғысынан бағалаудан өтеді. Ағытпалар шығару
процесінде ҒА оЗТаластыруды қамтамасыз ету және қорғауды қамтамасыз ету
үшін физикалық жеткілікті үлкен болуы тиіс. ҒА-мен механикалық (бекіту)
және функционалдық интерфейстер, мысалы, ішкі ағымдық кеңістіктегі ауаны
баптау (4.3 бөлімді қараңыз) ҒА тарапынан рұқсат етілуі тиіс.
Біз сондай-ақ қолайлы ҒЗК дайындығы тұрғысынан іске қосу кестесін
ескеруіміз қажет. Қажетті іске қосу күні мен іске қосу терезесін біле отырып,
біз ұшыру қызметтерін жеткізушімен ҒЗК дайындығын талқылай аламыз.
Ұшырулар кестесіне қатысты мәселелер ғарыш айлағының дайындығын,
сондай-ақ Жердегі дайындыққа арналған кез келген бірегей жабдықты
пайдалануды ескеруі тиіс. Мысалы, жоспарланған іске қосу күніне бастапқы
үстел пайдалануға дайын болуы мүмкін, бірақ қоршаған ортада жүргізілген
жұмыстар қауіпсіздік тұрғысынан іске қосуға кедергі келтіруі мүмкін.
Осылайша, жердегі қосалқы жабдықтар, ЗТ ұшуды бақылау және байланыс
арнасын қамтамасыз ету сияқты элементтерді ескере отырып, барлық
инфрақұрылымды ескеру қажет. Ғарыш айлағынан тыс біЗТеше кеңсе
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коммерциялық негізде және үкіметтік органдармен келісімдер жасасу
жолымен дайындық жүргізу үшін пайдаланылуы мүмкін.
Ақыр соңында, басқа ғарыш айлағына көшу туралы шешім қабылданған
жағдайда мерзім мен құнға әсерін қарастыру қажет. Іске қосуға дайындық ҒЗК
таңдаудың негізгі критерийлерінің бірі болып табылады. ҒЗК дайындығы
оның сенімділігіне, технологиясына, жылына іске қосудың берілген санын
қамтамасыз ету үшін іске қосуды жүргізуді қамтамасыз ететін жүйенің
дайындығына, іске қосуды орындау бойынша қолда бар міндеттемелерге және
авариядан кейін қалпына келтіру уақытына байланысты болады. Келесі
тәуелділік осы тұжырымдаманы талқылауға мүмкіндік береді:
A = 1 − L(1 − R)Td / 1 − 1 / S 

(4.5)

Бұл жағдайда ҒЗК дайындық уақытының пайызымен өлшенетін іске
қосудың күтілетін дайындығы ЗТ, R сенімділігіне, жылына іске қосудың
номиналды немесе жоспарланған санына байланысты, L, бірліктерде –
жылына іске қосу саны , авариядан кейін қалпына келтірудің көрсетілген
(немесе бағаланған) уақыты, Тd және жылына іске қосу санының өсу дәрежесі,
S, мұндағы S = 1.5 ҒЗК жоспарланған R мәнінен 50% асатын жылына іске
қосу санын қамтамасыз ете алатындығын білдіреді. АҚШ ҒЗК әдетте, іске
қосудың номиналды қарқындылығының 1,15 ... 1,5 есе артуын қамтамасыз ете
алады. Теріс нәтиже, ең алдымен, ҒЗК қажетті уақытқа дайын болмайды
дегенді білдіреді. 4.5 теңдеуді сақтықпен қолдану керек, өйткені ерекшеліктер
бірлікке жақындаған кезде пайда болады, яғни ҒЗК іске қосу қарқындылығын
арттыру мүмкіндігіне ие емес. Дайындығы (қолжетімділігі) жеткіліксіз екі
ҒЗК пайдалануға бағдарлану кейбір ҒА іске қосылмайтынын немесе біЗТеше
жылға тең кідіріс болатынын білдіреді. 4.3 кестеде ең танымал ҒЗК үшін
сенімділік пен қалпына келтіру уақыты көрсетілген.
Жоғарыда сипатталған критерийді қолдана отырып, біз кандидаттардың
санын біЗТеше жүйелік талдау арқылы азайта аламыз. Тәуекелді талдау осы
бағалауларда келесі мәселелерді қарастыру арқылы да жүргізілуі керек:
- Мәлімделген шығындар мен мерзімдер қолайлы ма?
- Бұл шамалар алдыңғы шамалармен қалай үйлеседі?
- Қызмет ұсынатын ұйым іскерлік қызметті жалғастыра ма? Немесе
кейбір жағдайларда ұшыру қызметтерін ұсынатын ел тұрақты ма?
- Қосымша тәуекелге әкелуі мүмкін ерекше немесе жаңа жағдайлар бар
ма? Бұл мәселелер күрделі, бірақ миссияның сәттілігі көбінесе осы
факторларды ескеруге байланысты.
4.3 кесте - ҒЗК сенімділігі. Бұл кесте халықаралық ҒЗК сенімділігін
және 1992 жылғы 14 сәуір сияқты авариялардан кейін тиісті қалпына
келтіру уақытын көрсетеді.
КРК

Сәтті
ұшыру

Ұшырулард
ың жалпы

R
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Соңғы
апаттан

Орташа
қалпына

Соңғы
апаттан

Шаттл
Титан II
Титан III
Титан IV
АтласЦентавр
Дельта
Скаут
Ариан
N1/Н1
Протон
Ұлы жорық
Зенит

cаны

саны

45
16
144
5
61
196
100
45
24
164
22
12

46
16
155
5
73
208
114
50
24
187
26
15

0,978
1,000
0,929
1,000
0,836
0,943
0,877
0,900
1,000
0,877
0,846
0,800

кейінгі
көтеріліс
уақыты
32
-19
-8
4
6
6
--12
15

келтіру
уақыты
32
-10
-10
4
6
6
--12
--

кейінгі
ұшырулар
саны
21
-1
5
3
30
21
14
-31
0
0

ҒA-на ең жақсы комбинацияны анықтау үшін біз кезең-кезеңмен
орналастырудың бірнеше қолайлы тұжырымдамаларын зерттеуіміз керек. ҒА
жерден түпкілікті орбитаға шығарудың үш негізгі нұсқасы бар: ЗТ көмегімен
тікелей шығару, үдеткіш сатыны пайдалана отырып шығару, өзінің
қозғалтқыш қондырғысын пайдалана отырып шығару. Шағын ҒА әдетте ЗТты тікелей шығаруға немесе төмен жер орбиталарына бағытталған.
Геостационарлық орбитаға шығару үшін, әдетте, үдеткіш сатысы бар ЗТ
қолдану қажет. Үшінші әдіс, өзінің қозғалтқыш қондырғысын пайдалану ҒА
орбитасын шығаруға және қолдауға, ҒА қозғалтқыш қондырғысының
көмегімен ҒА кеңістіктік бағдарлануын бақылауға мүмкіндік береді. ДУ
барлық миссия процесінде жұмыс істеуі тиіс екенін ескере отырып, ҒА қайта
іске қосудың үлкен санын қамтамасыз ете отырып, ол екі компонентті немесе
электрреактивтік қозғалтқыштарды пайдалануға негізделеді.
4.4 кестеде қолданыстағы ҒЗК, олардың энергетикалық сипаттамалары,
үйлесімді үдеткіш сатылары, ғарыш айлақтары және стандартты ағытпалар
астындағы ПГ айналмалы аймақтары көрсетілген. Осы ҒЗК бойынша
неғұрлым нақты ақпарат алу үшін осы тараудың соңында сілтемелік
құжаттама тізбесінің алдында санамаланған пайдаланушы нұсқаулықтарына
жүгіну қажет. 4.4 және 4.5 суреттерде әртүрлі биіктіктерге байланысты
таңдалған ЗТ үшін энергия сипаттамаларының қисықтары көрсетілген. Кейде
опциялар шексіз болуы мүмкін сияқты, бірақ олардың біЗТешеуі ғана
мақсатты орбитаға шығарылатын ПГ салмағы, салмақ қоры, ЗТ дайындығы,
құны және сенімділігі бойынша талаптарға жауап береді.
4.5 кестеге қосымша ЗТ жоғарғы сатылары бойынша деректер және
олардың сипаттамалары ұсынылған. 3.7 және 3.6 кестелерде сәйкесінше
типтік қатты отын қозғалтқыштары мен сұйық қозғалтқыштар көрсетілген.
4.4 кесте - ҒЗК сипаттамасы. Бұл кестеде 28,5 град (егер басқа
бейімділік көрсетілмесе) еңкейтуге іске қосу кезіндегі қолданыстағы ҒЗК-ның
энергетикалық сипаттамалары көрсетілген. LEO - жердің төмен орбитасы 185
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км биіктіктегі дөңгелек орбитаны білдіреді. GEO геосинхронды орбитаны
білдіреді. Полярлық орбита биіктігі 185 км және көлбеу 90 градус болатын
дөңгелек орбита. Толығырақ ақпарат алу үшін Исакович базасын [1991]
қараңыз. Ғарыш айлақтарының әріптік белгіленуі 4.6 кестеге сәйкес келеді.
КРК

Жоғарғ
ы саты

LEO
(кг)

GTO(
кг)

GEO(
кг)

Полярл
ық
орбита,
(кг)

Ғарыш
айлағы

АТЛАС I
АТЛАС II6
АТЛАС
IIAS6
Дельта II
6920/25

Сent-1
Сent-2
Сent-1
А

5580
6395
8390

2250
2680
3490

450
570
1050

4670
5400
6805

В
В
В

3990

1450

730

2950

А, В

2,5

4,8; 6,8

PAM-D

7920/25
ПЕГАС

PAM-D
--

5046
455

1820
125

910
--

3830
265

2,8
1,2

4,2; 5,7
1,9

СКАУТ I

----

54
-525

270
-110

----

210
-380

А, В
Ұшақ
старт5
А, С, Е
---

0,76
0,97
1,2

1,2; 1,6
1,6
1,70

24400
---1450
2150

-5900
5900
1300
375
--

-2360
-----

--

B

4,67

18,37

А, В
A

1,28
2,8

NUS
PAMD2
TRAN
TOS
NUS
Cent
IUS

14400
--

-1850

-1360

1180
1900
37004
---

B
B

3,6

3,68
6,0; 7,6
9,0
12,4
15,5

--17700
---

4310
5000
-57601
6350

1360
--4540
2380

-2500
14110
---

B
B
А, B
А, B
А, B

АРИАН40

NUS1
H-10

21645
4900

-1900

---

18600
3900

А, B
D

(Франция)
42Р
42L2
44P

H-10
H-10
H-10

6100
7400
6900

2600
3200
3000

----

4800
5900
5500

МОДЕЗТИЗ
СКАУТ
ШАТТЛ

IUS
TOS
PAM-D
ТАУРУС
ТИТАН II
ТИТАН III

ТИТАН IV

NUS
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Жонғыш
астындағы ПГның айналма
аймағы
Диам Ұзынды
етр(м
қ(м
)
2,9
7,7
4,2
9,7

--

16,0
4,5

17,0
20,0
23,0
26,0

3,6

8,6 12,4

44LP3
44L

H-10
H-10
EPS

8300
9600
18000
500 км

3700
4200
6800

Н-1
(Япония)
Н-2
MV

Nissan

3200

-Numero
us

--Star63F
D1

Ұлы жорық
(Китай)
CZ1D
CZ3
CZ2E
ПРОТОН(Ро
ссия)

6600
7700

1100

--12000
800
км
550

2200

P

2,2

4,6; 6,5

10500
1950

4000
1215

2200
4909

6600
1300

P
O

3,7
2,2

10
4,5

860
5000
9265
20000

200
1500
3370
--

1009
7309
15009
--

-----

M
M
L
H

1,9
2,3
3,8
3,3

2,8
3,1
7,5
4,2– 7,5

H

4,1
5,5

19-37

D1e
5500
2200
ЭНЕРГИЯ
EUS,
90000
-18000
RCS
ЗЕНИТ 2
Block D 13740
4300
4100
1. Қатты отын қозғалтқышының
модификациясымен
2. екі сұйық үдеткіші бар
3. екі сұйық және екі қатты отын үдеткіші бар
4. аспалы үдеткіштердің бөлінуіне байланысты
5. ұшақ тасымалдаушы кез-келген жерден іске
қосуды қамтамасыз етеді
6. даму процесінде Ұзындығы 18 м және
диаметрі 4,5
7. ұзындығы 1,2 м ұзындықта
8. Диметр 1,2 м динамикалық саңылаудың
болуын қамтамасыз етеді, ұзындығы 1,2 м
учаскеде 0,4 м дейін тарылтады
9. перигеялық және апогеялық
қозғалтқыштармен.

72000

11350
H
3,3
5,8 - 9
Nus-үдеткіш сатысы жоқ
IUS-Инерциялық жоғарғы саты
(үдеткіш блоктың атауы)
TOS-өтпелі орбиталарға аЗТалған
сатыРАМ -ПГ шығарылғанға дейінгі
модуль
"Centaur" - үдеткіш блогы.

Көптеген ҒЗК арасында Скаут ең кіші және ең көне болып табылады.
ЗТ 4 сатылы қатты отын қозғалтқыштарын пайдалануға негізделген. Алғашқы
үш кезеңде инерциялық бағыттау жүйесі қолданылады. Төртінші саты айналу
арқылы тұрақтандырылады. Бірінші кезеңді тұрақтандыру басқару сәтін
қамтамасыз ету үшін реактивті пышақтары бар рульдермен жүзеге
асырылады. Сутегі-пероксидті қозғалтқыштар барлық осьтер бойынша екінші
және үшінші сатыларды басқаруды қамтамасыз етеді. ЗТ Скаут II бұл Arian
ЗТ және Mage II апогеялық қозғалтқышына арналған екі бекітілген қатты
отын үдеткішін оЗТату арқылы модификацияланған ЗТ нұсқасы.
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ЗТ энергетикалық мүмкіндіктері. Қисық сызықтармен биіктігі бар
дөңгелек орбитаға жеткізілетін массаны көрсетеді. Штрих сызықпен қисықтар
әзірленетін ҒЗК - ға жатады. Суреттер Capt - қа тиесілі. Marty France, USAF
Academy.
CRK Delta, Delta II-нің бүгінгі нұсқасы екі модификацияға ие: 6925 және
7925. 6925 модификациясында 3920-ға қарағанда ұзартылған резервуарлар
бар, олар отын қорын және қосымша үдеткіштерді сақтауды қамтамасыз етеді,
энергия өнімділігін арттыру үшін Тиокол фирмасын дамытады. 7925
модификациясы Rocketdyne компаниясының жетілдірілген RS27c марш
қозғалтқышын және Hercules GEM қатты отын үдеткіштерін қолданады. ЗТ
6920 және 7920 сәйкесінше үш сатылы ЗТ 6925 және 7925 екі сатылы
нұсқаларын ұсынады. Екі тасымалдаушы да АТ және НДМГ-ны бірінші және
екінші сатылардағы отын компоненттері ретінде пайдаланады. ЗТ-ның екі
нұсқасы да инерциялық басқару және бағыттау жүйесімен жабдықталған және
карданға бекітілген қозғалтқыштармен басқарылады. Тоғыз үдеткіштің алтауы
басында іске қосылып, 57 секундта бөлінеді. Бірінші және екінші кезеңдер
сәйкесінше ұшудың 264 және 439 секундтарына бөлінеді.
Үшінші кезең PAM-D деп аталатын Star 48 B айналу тұрақтандырылған
қозғалтқышын қолдануға негізделген. Орбиталық маневр жасау үшін
жылдамдықтың өсуін қамтамасыз ету үшін үдеткіш сатылардың көп мөлшерін
қолдануға болады.
4.5 кесте - Орбиталық буксирлер. Орбиталық маневр жасау үшін
жылдамдықтың өсуін қамтамасыз ету үшін үдеткіш сатылардың көп
мөлшерін қолдануға болады. Кестеде үйлесімді ЗТ көрсетілген қатты отын,
сонымен қатар сұйық буксирлер көрсетілген
Сипаттамалары

PAM-D

Саты:
Өндіруші
Ұзындығы (м)
Диметр (м)
Қозғалтқыш:
Өндірушісі
Түрі

MDSSC
2,06
1,22
ТИОКОЛ

Саны

PAM-DII
MDSSC

TOS
MMC

1,98
1,62
ТИОКОЛ

3,05
3,44
CSD

ISTP

SRM-1

1

1

1

Жылу

Қатты

Қатты

Қатты

Құрамы

ТР-H3340

--

66300

78300

205,6

--

294

85,0
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Жиынтық тарту
(Н)
Меншікті
импульсі (с)
Жану уақыты(с)

(Star 4B)

IUS
BAC
5,00
2,90
CSD
SRM-1
SRM-2

Atlas
Centaur-G
General
Dynamics
8,9
4,3
Pratt Whitney
RL 10A3-3A
2

H-10

D-1e

Aerospat
iale
9,9
2,6
SEP

Королев

HM7B

--

1

1

5,5
4,0
Исаев

Қатты

LO2LH2

LO2LH2

оттегікеросин

HTPB

HTPB

5: 1

4: 77

--

200000

200000
81200
292,9
300,9
153,0
104,8

147000

62700

85000

446

444,2

350

609

725

590 - 600
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Қадам:
Бастапқы салмақ
(кг)
Отын қорының
жұмысшысы (кг)
Жану кезіндегі
салмағы (кг)
Штаттағы
қосалқы
жабдықтың
салмағы (кг)
Кесте:
дамудың
басталуы
Пайдаланудың
басталу

2180

3490

10800

14800

19200

2000

3240

9710

15800

189

245

1080

9710
2750
1160
1140

1140

1600

1450

3350

4310

1975

1980

1983

1978

1982

1982

1985

1986

1982

1990

Даму түрі:

Коммер

Коммер

АҚШ

АҚШ

Қаржыландыру

MDSSC

MDSSC

USAF

USAF

Комме
р
OCS

3440

10800

19950

10780

17300

1069

2650

1986

1974

ЕЅА

Челомей
Баскосмос

Сатин атласының ЗТ құрамына Атлас I және Атлас II кіреді. Атлас ЗТ
отбасының орталық модулі сұйық-оттегі мен көмірсутекті (RP-I)
пайдаланады). Бір жарым саты түріндегі қозғалтқыштар. ЗТ басталған кезде
үш қозғалтқыш іске қосылады. Екі үдеткіш 153 с-қа бөлінеді, ал үшінші марш
қозғалтқышы келесі 130с-қа жұмысын жалғастырады, атлас ЗТ инерциялық
басқару жүйесімен жабдықталған және карданға бекітілген қозғалтқыштардың
көмегімен тангаж және рыскания аЗТаларында басқарылады. Бірінші кезеңде
орамды басқару қозғалтқыштарын қамтамасыз етіледі. Центавр блогы отын
компоненттері ретінде сұйық оттегі мен сұйық сутекті пайдаланады. Ол екі
RL-10 қозғалтқышымен жабдықталған, олар қайта іске қосылады және 400ден 600 С-қа дейінгі уақытты қамтамасыз етеді. Пассивті учаскелерде 12
басқару қозғалтқышы қолданылады.
ЗТ Титан II - бұл зымыран тасығыш ретінде конфигурацияланған
жаңартылған баллистикалық зымыран. Титан II, Титан III ЗТ отбасының
орталық модулі. ЗТ отын компоненттері ретінде жоғары қайнаған отын
компоненттері қолданылады: азот тетраоксиді тотықтырғыш және 50
аэрозолы (50% гидразин мен НДМГ қоспасы). Екіден 10-ға дейін зымыран
үдеткіштерін және үшінші сатыны пайдалану энергия мүмкіндіктерін
арттырады. Бүгінгі таңда модификациялау үшін 52 титан II зымыраны бар.
Титан III және Титан IV ЗТ орталық модуліне оЗТатылған бастапқы
үдеткіштерді қолдануға негізделген. Титан III ЗТ құрамында бес жарым, ал
титан IV ЗТ – да екі үдеткіштің әрқайсысында жеті сегмент қолданылады.
Үдеткіштер бұл басында іске қосылатын "нөлдік" қадам, ал орталық модуль
қозғалтқыштары оларды бөлу алдында үдеткіштердің күші төмендеген кезде
іске қосылады. Бірінші және екінші сатылар ЗТ титан III сәйкесінше 190 және
219с жұмыс істейді. Бірінші және екінші сатылар ЗТ титан IV сәйкесінше 190
және 232с жұмыс істейді. Титан ЗТ инерциялық басқару жүйесімен
жабдықталған. Нөлдік сатының тарту векторын басқару сұйық компонентті
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(NDMG) бүрку арқылы қамтамасыз етіледі. Бірінші және екінші сатыда
басқару кардан аспасындағы қозғалтқыштармен қамтамасыз етіледі.
Спейс Шаттл орбитаға шығарады, ПГ қызмет көрсетуді және қалпына
келтіруді қамтамасыз етеді. Шаттл екі қатты отынды үдеткішті және үш
қозғалтқышты сұйық оттегі-сұйық сутекті пайдаланады. Алдымен марш
қозғалтқышы қатты отын үдеткіштерімен бірге жұмыс істейді, содан кейін
480с ішінде өздігінен жұмыс істеуді жалғастырады. Әрбір іске қосу кезінде
Шаттл PAM-D үшін үш ПГ, IUS блогы үшін бір ПГ және TOS үшін бір ПГ
шығаруды қамтамасыз ете алады.
PH Pegas бұл әуе ұшуының, ЗТ көтеру күші мен үш қатты отынды
зымыран қозғалтқышын қамтамасыз ету үшін қанаттарын қолданады. ЗТ
инерциялық басқару жүйесімен жабдықталған. Бірінші сатыны басқару
аэродинамикалық рульдермен қамтамасыз етіледі. Екінші және үшінші
сатыларды басқару айналмалы шүмек блоктарының көмегімен қамтамасыз
етіледі. Суық газдағы жүйе ұшудың пассивті учаскелерінде және ПГ бөлу
кезінде кеңістіктік бағдарлауды басқаруды қамтамасыз етеді. В-52 ұшағын
пайдалану үшін, әуеден бастау, орбитаға шығару үшін қажетті отын қорын
азайтуға мүмкіндік береді және ҒА-ны әртүрлі бейімділікпен орбитаға шығару
үшін іске қосу азимуты мен ұшыру оЗТын таңдауға мүмкіндік береді.
Қорғаныс зерттеу жобалары жөніндегі агенттік Orbital Sciences
корпорациясының еншілес компаниясы ғарыш деректері корпорациясымен
Таурус деп аталатын жеңіл кластағы стандартты ЗТ әзірлеуге келісімшарт
жасасты. MX зымыранының бірінші сатысы, ал жоғарғы қадамдар PH Pegas
құрамында қанатсыз қолданылғандарға ұқсас.
Бұрынғы КСРО-ның Бас ғарыштық ұшыру үшін Протон ЗТ-ты
қолдануды ұсынады. D-1e нұсқасы төрт сатылы ЗТ болып табылады және
геостационарлық орбитаға ПГ жеткізуді қамтамасыз етеді. ЗТ-тың алғашқы
үш сатысы жоғары қайнаған отын компоненттерін (Atindmg) пайдаланады, ал
жоғарғы сатысы сұйық оттегі мен керосинде жұмыс істейді және қайта іске
қосылады. Бұл ЗТ планетарлық миссиялар, айға ұшыру және коммерциялық
ҒА орбитаға шығару үшін пайдаланылды. D-1-дің 3-сатысы КС МИР
модульдерін және басқа да үлкен ПГ-ді жерге жақын орбиталарға шығару
үшін қолданылды.
Қытайлық Great Wall Industries компаниясы (Long March) ұлы жорық
жасайды, коммерциялық негізде ұсынады және PH жұмысын жүзеге асырады.
CZ3 - бұл алғашқы екі сатыда жоғары қайнаған отын компоненттерін және
криогендік отын компоненттерін қолданатын үш сатылы ЗТ: сұйық оттегіүшінші сатыдағы сұйық сутегі.
Қазіргі кездегі Ариан ЗТ нұсқасы-алты мүшеден тұратын Ариан-4 ЗТ
отбасы. ARIANSPACE бұл ЗТ-ны коммерциялық негізде пайдаланады. Ариан
төмен көлбеу орбитаға шығаруда және ГЕО-өтпелі орбитаға шығаруда тиімді
ЗТ болып табылады, өйткені ол солтүстік ендіктің 5 градусында оЗТаласқан
Куру ғарыш айлағынан ұшырылады. Нәтижесінде, бұл ЗТ коммерциялық
коммуникациялық КА шығару нарығының жартысынан көбін басып алды.
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Еуропалық ғарыш агенттігі, 13 ғарыш ұйымының консорциумы Гермес ғарыш
жазықтығы арқылы басқарылатын ұшулар және ХҒС Колумбус Модулінің
элементтерін пайдалануды қамтамасыз ету үшін Ариан-5 РТ әзірлейді. Келесі
мыңжылдықта бұл ЗТ үлкен коммуникациялық ға шығаруды қамтамасыз
етеді. Бұл ЗТ отынның криогендік компоненттерінің (сұйық оттегі – сұйық
сутегі) орталық модулімен бір уақытта жұмыс істейтін екі үлкен қатты отын
үдеткішін қолданады. ЗТ қозғалтқышы ашық циклді газ генераторын
пайдаланады.
Жапония үш КРК жұмысын жүзеге асырады. М-3S-II-ғарыштық
ғылымдар және аэронавтика институты ПГ-ны төмен жер орбиталарына және
ғылыми эксперименттер жүргізу үшін планетарлық траекторияларға шығару
үшін пайдаланатын қатты отынды ЗТ. NASDA Ұлттық ғарыш агенттігі
ғылыми бағдарламаларға қарағанда ғарыштық қосымшаларға көбірек көңіл
бөледі. Агенттік ЗТ Дельта 3920 түрлендіру жолымен алынған ЗТ Н-1
пайдалануды
жүзеге
асырады.
Жапондар
отынның
криогендік
компоненттерінде осы ЗТ үшін екінші саты жасады. Олар 1990-шы
жылдардың аяғында қалпына келтірілетін нысандарды қолдау және ғарыш
станцияларын жабдықтау үшін Н-II-де жұмысын жалғастыруда.
4.4 суретте әрбір ҒЗК үшін ғарыш айлақтары келтірілген. Шығару
орбиталары мен ҒЗК-ны көрсеткеннен кейін тиісті ғарыш айлақтарына назар
аудару керек. АҚШ-тың негізгі ғарыш айлақтары-Флорида штатының Кейп
Канаверал қаласындағы АҚШ Әскери-әуе күштері базасындағы Шығыс сынақ
алаңы, ол ғарыш орталығына қызмет етеді. Кеннеди және КалифоЗТиядағы
АҚШ Әскери-әуе күштері негізіндегі Батыс сынақ алаңы. Уоллопс
аралындағы полигон құрылыстары Скауттың ЗТ ұшырылуын, сондай-ақ ЗТ аз
және зондтайтын зымырандардың көп мөлшерін қамтамасыз ете алады.
4.6 кестеде ғарыш айлақтарының координаттары көрсетілген. ЗТ-ның
максималды энергетикалық сипаттамаларын Жердің айналу жылдамдығын
барынша пайдалану үшін оны экваторға оЗТаластыру арқылы алуға болады.
Теориялық тұрғыдан, экватордан біз кез-келген көңіл-күймен орбитаға
шығуды қамтамасыз ете аламыз, бірақ ғарыш алаңын таңдау қол жетімділік,
қауіпсіздік немесе саяси аспектілер сияқты басқа факторларға да байланысты.
Үлкен ендіктерде оЗТаласқан ғарыш айлақтары ғарыш айлағы ендігінің
мәнінен кіші қисаюмен жер төңірегіндегі орбиталарға шығаруды қамтамасыз
ете алмайды және траекториялар бойынша үлкен немесе кіші қисаюларға ұшу
шығарылатын ПГ жылдамдығы мен салмағының төмендеуіне әкеледі. Жердің
төменгі орбитасындағы көлбеу 1 градусқа өзгеруі шамамен 208 м / с
жылдамдықты қажет етеді. 634 теңдеуіне сәйкес, бұл мән өзгеретін биіктіктің
өсуімен азаяды. 3.7 теңдеуін қолдана отырып, орбиталық жазықтыққа жету
үшін қажет отын массасын анықтай аламыз.
Ұшыру бағыты немесе ұшыру азимуты ғарыш айлағының қауіпсіздігін
қамтамасыз ету мәселелеріне байланысты, бұл құрлық пен мұхиттың белгілі
бір учаскелері бойынша ұшуға тыйым салуға әкеп соғады. Шығыс және батыс
ғарыш айлақтарынан қамтамасыз етілуі мүмкін ұшырулар мен еңкею
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азимуттары көрсетілген. Жапондарда тек 45 күндік ұшыру кезеңі бар – біреуі
көктемде және біреуі қыста. Жылдың басқа мезгілінде ЗТ бөлінетін
бөліктерінің балық аулау аудандарына түсуі балық аулау флотына қауіп
төндіреді.
Бұл 19 ғарыш айлағы ҒА орбитаға ұшыруды қамтамасыз етті немесе
қамтамасыз ете алады. Ғарыш айлақтарының орналасуы және қауіпсіздік
мәселелері іске қосудың рұқсат етілген азимуттарын айқындайды.
4.6 кесте - Әлемде бар ғарыш айлақтары
Ғарыш айлағы
А. АҚШ Әскери-әуе
күштерінің Батыс сынақ
полигоны
B. Әскери-әуе күштерінің
Шығыс сынақ полигоны
C. Уоллопс аралы
D. Куру ғарыш орталығы
Е. Ғарыш орталығы СанМарко
F. Плесецк
G. Капустин Яр
Н. Тюратам (Байқоңыр)
I. Экваторлық станция
Тумба
Ј. Sriharikota
К. Шуан-Ченг-Цзу
L. Бастапқы кешен
Ксиченг
М. Бастапқы кешен Таиюань
N. Бастапқы кешен
Wuzhai
O. Кагошима ғарыш
орталығы
P. Осаки космодромы

Картада
белгілеу
WTR

АҚШ

Ендік
(град.мин)
34 36 сш

Бойлығы
(град.мин)
120 36 зд

ЕTR

АҚШ

28 30 сш

80 33 зд

Wallops
Kourou

АҚШ
CNES/Arian
space
Италия

37 52 сш
5 32 сш

75 28 зд
52 46 зд

2 56 юш

40 12 вд

62 48 сш
48 24 сш
45 54 сш
8 35 сш

40 24 вд
45 48 вд
63 18 вд
76 52 вд

Sriharikota
East Wind
Хісһапд

Ресей
Ресей
Ресей
UN /
Үндістан
Индия
Қытай
Қытай

13 47 сш
40 25 сш
28 06 сш

80 15 вд
99 50 вд
102 18 вд

Tai-yuan

Қытай

37 46 сш

112 30 вд

Wuzhai

Қытай

38 35 сш

111 27 вд

Kagoshima

Жапония /
ISAS
Жапония/N
ASDA
Жапония /
NASDA
Австралия/С
ША
Израиль

31 14 сш

131 05 вд

30 24 сш

130 59 вд

30 23

130 58 вд

31 07 сш

136 32 вд

31 31 сш

34 27 вд

Сан-Марко
Plesetsk
Kapustin Yar
Tyuratam
Thumba

Osaki

Q. Ғарыш айлағы
Такесаки
R. Ғарыш айлағы Вумера

Такеѕакі
Woomera

S. Бастапқы кешен Israeli

Yavne

Ел

Ғарыш айлағын және ұшыру күнін таңдау мүмкіндігіне ие бола отырып,
біз ұшыру орнындағы ауа райы жағдайларын назарға алуға тиіспіз. Ауарайының қолайсыздығы іске қосу мүмкіндігін айтарлықтай шектеуі мүмкін,
осылайша уақытты кешіктіріп, қосымша шығындар әкеледі. Ғарыш
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айлағының орналасуы мен жыл мезгілі жер бетіндегі және желдің ауа-райы
жағдайларын анықтайды. Мысалы, Флорида мен Француз Гвианасы сезімтал
көктем мен жазда қатты найзағай мен найзағай. ЗТ-ның жоғары иондалған
газының әсерінен найзағайдың өзі ЗТ-ға түсуі мүмкін, сондықтан осы
кезеңдерде сақтықпен іске қосу керек. Қыста жел күшейеді, өйткені ағын
оңтүстікке қарай жылжиды және көбінесе Шығыс және Батыс
полигондарынан өтеді. Нәтижесінде барлық ғарыш айлақтары үшін ауа райы
жағдайлары туралы деректер болуы қажет.
Жалпы, шығыс жағалауынан төмен көлбеу орбиталарға, ал батыстан
жоғары орбиталарға ұшыру мүмкін.
АҚШ-та біЗТеше КРК жұмыс істесе де, біз ЗТ-ның көптеген түрлерін
таңдай аламыз. БіЗТеше мемлекеттік ұйымдар осы кешендерді пайдалануды
басқарады. АҚШ ӘӘК ғарыш жүйелері бөлімшесі (AF-SSD) титан, Атлас
және Дельта ЗТ ұшыруды қамтамасыз етеді және жеткізгіштерді тапсырыс
берушілердің талаптарына бейімдейді. Әуе күштерінің қолбасшылығы
қорғаныс министрлігінің ғарыш айлақтарында ұшыру операцияларын
басқаруды қамтамасыз етеді. NASA Ғарыштық тасымалдау жүйесін (Шаттл)
және скаут ЗТ ұшыруды басқаруды қамтамасыз етеді. Осы ЗТ-ның кезкелгенін іске қосу туралы сұраныстар NASA нұсқаулығына жіберілуі керек.
Коммерциялық ЗТ жеткізушілері Тапсырыс берушілермен тікелей
келісімшарттар жасайды. Келісімшарт жасасқан Тараптар тасымалдау
департаменті, Коммерциялық ғарыш тасымалдары кеңсесі арқылы іске қосуға
лицензиялық рұқсат алады.
4.3 ҒА көрінісін және сыртқы орта жағдайларын анықтау
БіЗТеше ҒЗК анықтағаннан кейін біз ЗТ мен ПГ арасындағы
интерфейстердің конфигурациясын анықтап, ПГ төтеп беруі тиіс сыртқы орта
шарттарын түсінуіміз керек. Егер тек бір кешен таңдалса, біз бір КРК үшін
параметрлерді қолдана аламыз. Алайда, аралас орта параметрлері мен біЗТеше
ЗТ интерфейстеріне қойылатын талаптарды қанағаттандыру қолайлы тәсіл
болып табылады. Бізге, кем дегенде, 4.1 кестеде көрсетілген деректерді 4
қадам алу керек. Бұл процесс ПГ интеграциясы деп аталады, бұл ҒA-ы (оның
ішінде жоғарғы сатыны) ЗТ-пен біріктіру үшін қажетті талдауды басқаруды
және орындауды білдіреді. Бұл кезең дамудың басында қарастырылуы керек.
ПГ конструкциясы шығару сатысында сыртқы орта параметрлері мен ЗТ
интерфейстері бойынша талаптарды қанағаттандыруы тиіс. Егер біз осы
міндеттерді мұқият орындамасақ, онда ға әзірлеу және дайындау кезінде
туындайтын проблемалар іске қосуды мүмкін емес етуі немесе айтарлықтай
кешіктіруі мүмкін. ПГ интеграциясы бағдарламаны шолу кезінде, оның ішінде
іске қосу мүмкіндігін шолу үшін де, жүктің интеграциясын шолу үшін де
интерфейстерді бақылау құжатын шығару кезінде нақты талаптарды
қанағаттандыруы керек.
ПГ-да іске қосу қызметтерін жеткізушінің құрылыстарынан шығарылған
сәттен бастап және Миссия аяқталған сәтке дейін қолданылатын сыртқы орта
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шарттары ға конструкциясында ескерілуі тиіс. Бұл тарауда ға ЗТ құрамына
оЗТатылған сәттен бастап және шығару процесінде сыртқы орта жағдайларын
қарастырамыз. Көптеген аймақтарда жылу жүктемелерімен және тез өзгеретін
жергілікті қысыммен бірге шамадан тыс жүктеме мен дірілдің үйлесуі ға үшін
сыртқы жағдайлардың орбиталық пайдалану процесінде пайда болатын
жағдайларға қарағанда нашар болуына әкеледі. Осы факторларды ескерудің
маңыздылығы күмән тудырмайды. 4.7 кестеде келтірілген үш сұрақ ерекше
назар аударуды қажет етеді: ағын астында ұсынылған пайдалы көлем,
құрылымдық және электрлік интерфейстер, ПГ үшін қоршаған орта шарттары.
Ағытпалар
Іске қосу провайдерлері ПГ ағындарының кең таңдауын ұсынады. Олар
ПГ үшін пайдалы көлемдерді және ҒА пайдалануға болатын ағытпалар
ішіндегі өлшемдерді анықтайды. Бұл өлшемдер шығару кезеңінде пайда
болатын статикалық және динамикалық жүктемелер нәтижесінде ға мен ПГ
ағытқышының өзара ауытқуларын ескереді. 4.4 кестеде әртүрлі КРК үшін
шамамен алынған өлшемдер келтірілген. ПГ-ның типтік орамы көрсетілген.
Ға миссиясын әзірлеуші ға рұқсат етілген аймақ ішінде ағытпаның астына
оЗТаластыру мүмкіндігін қамтамасыз етуі тиіс. Ағытқыш ға аэродинамикалық
жүктемелерден қорғайды, ПГ-ға теріс әсерін азайту үшін қоршаған ортаның
неғұрлым жұмсақ жағдайларын қамтамасыз етеді.
ПГ ағытқышы, әдетте, жылдамдық арыны немесе қыздыру
қарқындылығы іске қосу қызметтерін жеткізуші берген рұқсат етілген
деңгейден төмен түскеннен кейін ұшудың белсенді учаскесінде тасталады.
Іске қосу қызметтеріне тапсырыс беруші ағытпаны тастау уақытын өзгертуге
қатысты келіссөздер жүргізе алады. Бұрын жаңа PG сияқты терең шығарылған
PG-ге ұқсас PG және жоғарғы сатыдағы комбинацияның бірлескен жұмысын
талдаудың қажеті жоқ. Ұқсастық негізінде талдау жеткілікті. Егер қолда бар
ағытпалар талаптарды қанағаттандырмаса, онда іске қосу қызметтерін
жеткізушілер бірегей талаптарды қанағаттандыратын ағытпаларды әзірлей
алады. Space Shuttle жүк бөлімі соншалықты үлкен, ол әдетте біЗТеше ПГ
оЗТаластыруды қамтамасыз етеді. Жоспарлауды қамтамасыз ету үшін бөлім
төрт секторға бөлінеді, әр секторды Дельта мен Атлас ұсынатын ұқсас
қызметтермен үйлесімді электр қуатымен, кондиционермен, телеметриямен
және т.б. қамтамасыз етеді. Үлкен PG талаптарды орындау үшін біЗТеше
секторларға берілген ресурстарды пайдаланады. Жүк бөлігінің жармалары
мен фюзеляждар ПГ-ны әдеттегі ЗТ ағытқыштары сияқты қорғау дәрежесімен
қамтамасыз етеді.
4.7 кесте - ЗТ ұшудың белсенді учаскесі кезіндегі сыртқы ортаның
шарттары және ПГ ағындарының шектеулері жобалау процесінің ерте
кезеңдерінде ҒА конструкциясында ескерілуі тиіс. Дизайндың кейінгі
кезеңдерінде анықталған дизайндағы сәйкессіздік қымбат өңдеуді немесе
басқа (аз қажет) ҒЗК таңдауды қажет етуі мүмкін
Параметр

Үлгі мәні / түсініктеме
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Сілтеме

Тастайтын
қалдықтардың тығын ПГ
PH ПГ интерфейсі

Пайдаланушы нұсқаулығы

4.8 сурет, 4.4 кесте

болттардың берілген
оЗТаласуы

Пайдаланушы
нұсқаулығы ЗТ
PH пайдаланушысының
анықтамалығы
Пайдаланушының
анықтамалығы

Сыртқы орта шарттары
Жылулық
Үстелде
Ұшуда
Ағыннан жылыту
ЭМС
Ластану
Қысымның төмендеуі
Тиеу
Діріл (вибрация)
Акустикалық
жүктемелер
Соққы жүктемесі

10-35°С
188 BTU фут2 / сағ
100 - 150 BTU фут2 / сағ
ЗТ және ғарыш айлағы
бойынша пайдаланушы
нұсқаулығы
Тазалық сыныбы 10 000

4.3 бөлім

максималды айырмашылық
1 psi.
5-7 g
0,1 g2 / Гц
140 дБ

4.9 сурет
4.8 кесте
4.9 кесте, 4.10 сурет.
4.12 сурет

4000 G

4.11 сурет

Құрылымдық және электрлік интерфейстер. Біз дамудың алғашқы
кезеңдерінде ПГ мен КРК арасындағы интерфейстерді анықтауымыз керек.
Мысалы, ПГ адаптері ПГ-ны ЗТ құрамына оЗТатуды қамтамасыз етеді және
біз жеке тірек құрылымының қажеттілігін анықтауымыз керек. Адаптерлер
ПГ-ны кез-келген қажетті апогеялық қозғалтқыштармен, айналдыру
үстелдерімен, бөлу жүйелерімен байланыстырады немесе электр
интерфейстерімен қамтамасыз етеді. ЗТ өндірушісі әдетте оларды жеке
талаптарды орындау үшін қажетті жетілдірулермен қамтамасыз етеді.
Адаптердің массасы ПГ массасын азайтады, сондықтан ЗТ таңдау кезінде
кейде маңызды мәселе болады. Адаптердің массасына мысал ретінде салмағы
5,7 кг ЗТ Скаут I адаптері, салмағы 51 кг ЗТ Ариан-4 жалғыз іске қосуға
аЗТалған 1666а типті адаптер, екі КА іске қосуға аЗТалған адаптер, салмағы
440 кг Long SPELDA адаптері болуы мүмкін. ЗТ өндірушісі ағынның астына
салынған ПГ-ға физикалық, электрлік, радиожиілік және оптикалық қол
жетімділікті қамтамасыз етуі керек. Операцияларды тиімді орындау кіру
люктерінің, радио терезелерінің және оптикалық көрінудің дұрыс оЗТаласуын
талап етеді. Көп жағдайда ЗТ әзірлеушісі ға командаларын беру және оны
қорғау үшін қажетті интерфейстерді қамтамасыз етуі керек.
Сондай-ақ, ЗТ әзірлеушілері ПГ-ны ЗТ-дан бөлуге аЗТалған
механизмдерді ұсынады, әдетте қайталанатын пиротехникалық жүйелерді
белсендіру үшін қайталанатын логика мен тізбектерді қолданады. ҒЗК де, ПГ
да іске қосу операцияларын орындау үшін қабылданған байланыс пен
деректерді берудің талап етілетін архитектурасына сәйкес келуі тиіс.
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Байланыс пен деректерді беруді қамтамасыз ету жөніндегі талаптар жалпы
миссияның аралас қажеттіліктеріне байланысты: жерүсті станциялары, ПГ,
ЗТ, ғарыш айлағының қауіпсіздігі және Тапсырыс беруші. Біз бүкіл ұшу
процесінде жерүсті станцияларымен қайталанатын жабу (радио көріну)
қамтамасыз етілетін ұшу траекторияларын таңдау мүмкіндігіне иеміз. Егер
жерден радионың көрінуі болмаса, ұшудың сыни учаскелерін ұшақтың
бортынан бақылауға болады. Орбитада ұшыруды және пайдалануды сәтті
жүзеге асыру үшін біз іске қосар алдында байланыстың барлық
архитектурасын және деректерді беруді тексеруіміз керек.
Сыртқы орта шарттары және ПГ жүктемесі. Біз жерүсті тасымалдау,
ұшақтың ұшу-қону кезеңдерінде, қайта тиеу операцияларында, іске қосу және
аутқа шығару процесінде ПГ қорғау мақсатында сыртқы ортаның болжанатын
жағдайларына және ПГ жүктемелеріне назар аударуымыз тиіс. 4.7 кестеде іске
қосу алдындағы дайындық және іске қосу кезеңдері үшін бағалануы тиіс
сыртқы орта мен жүктеме жағдайлары көрсетілген. Ағытпаға және ЗТ
бөліктеріне кондиционирленген ауаны беру бастапқы дайындық кезеңінде
жылу режимдерін бақылауды қамтамасыз етеді. Кондиционерленген ауа
әдетте ағынның жоғарғы жағындағы саңылаулар арқылы беріледі және қысым
мен температураның рұқсат етілген диапазонын сақтай отырып, төменгі
жағынан шығарылады. Әдетте талаптар қойылады: статикалық қысым
шамамен 79 миллибар, температура диапазоны 9-37°C, салыстырмалы
ылғалдылық 30 – 50% және 10 000 класына сәйкес ауаны сүзу. Ластану күн
панельдерінің, оптикалық сенсорлардың және температура жағдайларын
басқару үшін қолданылатын беттердің өнімділігінің нашарлауына әкеледі.
Қажет болса, ЗТ құрылысында қолданылатын материалдардан бөлшектер мен
молекулалардың бөлінуін бақылауымыз керек.
Ластану процесін модельдеу үшін жылу сипаттамаларын, бөлімдегі ауа
ағынын, ластаушы қасиеттерді талдау керек ҒА материалдары мен
элементтерінің сапасы мен орналасуы. Жердегі дайындық кезеңі үшін де,
шығару үшін де талдау жүргізу қажет.
Электр сигналдары ға, ПГ, ЗТ қызметтік жүйелері мен ғарыш айлағы
жүйелері арасында үйлесімді болуы тиіс. Әртүрлі жиіліктер мен
қуаттылықтағы электр сигналдары өзара әрекеттесіп, кейбір жүйелерге
зиянды немесе пиротехникалық элементтердің іске қосылуы тұрғысынан
қауіпті сигналдардың пайда болуына әкелуі мүмкін. Пиротехникалық
элементтерді экрандау және олардың конструкциясы ғарыш айлағының
қауіпсіздік талаптарына сәйкес болуы тиіс. Старт басталғаннан кейін ЗТ
пайдалануды жүзеге асыратын ұйым сыртқы орта жағдайлары мен ҒА
жүктемелері бойынша жалпы көріністі анықтауы, құжаттауы және анықтауы
тиіс.
Бұл шарттар ПГ әзірлеушісі жүргізетін талдау ҒА сәйкестігін
қамтамасыз етуі тиіс. Шығару аймағындағы сыртқы жағдайлар мен
жүктемелердің кейінгі талдаулары сыртқы жағдайлар мен жүктемелер
құрылымды анықтайтын дискретті оқиғаларға бағытталған. Бұл есептеу
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нүктелеріне қозғалтқышты іске қосу және тоқтату сәті, максималды
жылдамдық қысымы кезеңдері, максималды жүктеме, ең жоғары жылу
жүктемелері кіреді.
Бірнеше талдау шығару аймағындағы ПГ үшін қоршаған ортаның жылу
жағдайларын анықтауға және басқаруға көмектеседі. Көп сатылы ЗТ үшін біз
ПГ ағытқышының ішкі бетінен жылу ағынын бағалауды жүзеге асырамыз.
Дельта II ішкі бетінің максималды температурасы 25-тен 50° C-қа дейін
өзгереді, сонымен қатар біз PG ағынынан немесе кіру терезелерінен
шығарылатын жылуды және ағытқышты шығарғаннан кейін ПГ-ға әсер ететін
босатылған ауадан еркін молекулалық жылуды тексереміз. Жоғарғы сатыны
пайдаланған жағдайда тұрақ орбитасында және орбитааралық өткелдерде
болған кезде ғарыш кеңістігі жағдайларының әсерінен температуралық
режимдерді ескеруіміз керек. Шаттл жіберу ұқсас талдаулар жүргізуді талап
етеді.
Біз ПГ Шаттл бортында болуының едәуір уақытын және іске қосуды
тоқтату кезінде операциялар жүргізудің мүмкін болатын сценарийлерін
назарға алуға тиіспіз. Біз орбиталық операцияларға әсер етуді анықтау және
Шаттлдың жүк бөлігінің ішінде оЗТаласқан ПГ жарықтандырудың немесе
күңгірттеудің рұқсат етілген уақытын шектеу үшін талдау нәтижелеріне шолу
жасаймыз.
Статикалық және динамикалық жүктемелердің белгілі бір жиынтығы
ПГ, адаптерлер және ЗТ дизайнын анықтайды. Бұл жүктемелер
аэродинамикалық жүктемелердің сипатына ие немесе шамадан тыс жүктеме
мен дірілге байланысты. Аэродинамикалық жүктемелер бұл жер
атмосферасында қозғалатын ЗТ дағы жалпы қысым функциясы. Олар
статикалық қысымнан (қоршаған орта қысымынан) және динамикалық қысым
компонентінен тұрады. Шығару жолындағы биіктік пен жылдамдық
арасындағы қатынас қысым шамаларын анықтайды. ПГ ағытқыштары ПГ-ны
жылдамдық қысымынан берілген шамаларға дейін қорғауды қамтамасыз
етеді. (Егер іске қосу күні қатты желдер қатты ығысу жүктемелерінің пайда
болуына әкелетін болса, онда іске қосу кейінге қалдырылуы тиіс). Шығару
траекториясының кейбір нүктесінде ПГ жылдамдық қысымы қорғалмаған ҒА
зиян келтірмейтін деңгейге дейін төмендейді. Бұл ұшу биіктігінің
жоғарылауымен атмосфералық тығыздықтың төмендеуі нәтижесінде пайда
болады. Осы кезде артық массаның үдеуін болдырмау үшін ағытқышты
қалпына келтіруге болады. ПГ ағытқыштары, әдетте, жылдамдық қысымы 0.5
Н/м2 дейін төмендегенше тасталмайды.
Қысым айырмасы сыртқы ортаның атмосфералық қысымы жоғары
қысыммен ауа ағып тұрған кезде үнемі биіктікке түсіп отыруының
салдарынан пайда болады. ЗТ бөліктерінде және ағытпадағы қуыстарда және
ҒА-ның өзінде ауа сыртқа шығарылғанға дейін жоғары қысыммен болады.
Қысымды төмендету жылдамдығы ПГ ішкі бөліктері мен ағынды қысым
арасындағы қысым айырмашылығына байланысты., сондай-ақ ағын және
сыртқы орта астындағы ауа арасындағы қысым айырмашылығынан.
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Қысымның төмендеу жылдамдығы сондай-ақ ҒА-да және ағытқышта
желдеткіш саңылаулардың мөлшері мен санына байланысты болады. Бұл
диапазондар диспенсерлердің болуына және дренажды тесіктердің дәл
болмауына байланысты мәселелерді ескереді. Шығару кезеңінде зақымдануды
болдырмау үшін біз ПГ элементтерінен қысымды шығаруды қамтамасыз
етуіміз керек.
Тиісті қысымды төмендету үшін біз бұл айырмашылықты білуіміз
керек. Үдеуден туындайтын күштер, көбінесе ПГ-ге қолданылатын шамадан
тыс жүктеме деп аталады, статикалық ( тұрақты режимде) және динамикалық
(діріл) құрамдас жүктемелерден тұрады. 4.8 кестеде g деңгейінде немесе теңіз
деңгейіндегі еркін құлауды жеделдету көбейткіштерінде өлшенетін біЗТеше
ЗТ үшін үлгілік мәндер – 9.80665 м/с2 жинақталған. Алайда, бойлық және
көлденең компоненттер де қарастырылуы керек. ПГ шығару кезеңіндегі
шамадан тыс жүктемелер мен дірілмен тиеулерден басқа, Шаттл шығаратын
орбиталық ұшу, атмосфераға кіру және авариялық немесе номиналды жерге
қону жағдайларын ескеруі тиіс. ЗТ үшін діріл жүктемелері туралы мәліметтер
ұсынылған. Бұл деректер ЗТ-пен жүзеге асырылатын шамадан тыс
жүктемелерге, қозғалтқыштардағы әртүрлі жану процестеріне және барлық
ЗТ-тың осы әсерлерге механикалық реакциясына байланысты. Біз ПГ мен
адаптерді осы жүктемелерді қабылдауды қамтамасыз ететіндей етіп
әзірлеуіміз керек. 4.9 кестеде адаптер мен ҒA құрастырудың табиғи
жиіліктерінің төменгі шегі көрсетілген, бұл құрылымның қаттылығына,
белгілі бір талаптарға әкеледі. Алайда, егер құрастыру өте қатал болса, онда
дизайн күріште ұсынылған ең қуатты діріл жиіліктерімен кедергі келтіруі
мүмкін. Осылайша, статикалық және динамикалық жүктемелердің
талдауларын олар ЗТ, адаптер және ПГ конструкциясы бойынша неғұрлым
нақты деректерді қамтитындай етіп түзету қажет.
4.8 кесте - ЗТ шамадан тыс жүктеме.Ұшу кезіндегі бірнеше есептік
жағдайлар үшін статикалық және динамикалық компоненттер ұсынылған. ПГ
бойлық және көлденең бағыттардағы статикалық және динамикалық
жүктемелерді қабылдауды қамтамасыз ететіндей әзірленуі тиіс. Егер
жүктемелердің динамикалық коэффициенттері ғана берілсе, онда ник-те
статикалық коэффициенттер ескерілген. Барлық мәндер g-де келтірілген.
ЗТ

T34D/US
Статикалық
Динамикалық
Атлас-II
Статикалық
Динамикалық
Дельта (max,
барлық
серии)

Старт

Ең жоғары
аэродинамикалық
жүктемелер
Бойлық
Көлденең

1-ші сатыдағы
жұмыстың аяқталуы

2-ші сатыдағы
жұмыстың аяқталуы

Бойлық

Көлденең

Бойлық

Көлденең

-

-

± 2.0

0 ден +
2.5
± 4.0

± 2.0

Бойлық

Көлденең

± 1.5

-

± 2.0

-

±1.5

± 5.0

± 1.0

± 2.5

0 ден +
4.5
± 4.0

± 1.3
±1.5

± 1.0

± 2.2
± 0.3

+ 0.4
± 1.2

+ 5.5
± 0.5

± 0.5

+ 4.0
± 2.0

± 0.5

± 2.4

-

-

-

-

-

-

-
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Статикалық
Динамикалық
Н-II
Статикалық
Динамикалық
Шаттл
Статикалы
IUS
Динамикалық

±1.0

± 2. 0 - +
3.0

-

-

-

-

± 6.0

-

±3.2

± 2.0

-

-

-

-

± 5.0

± 1.0

± 3.2

± 2.5

-

+ 3.2

+0.59

± 3.4

+ 0.25 ден
0.59
-

-

±3.5

+ 1.1 ден
3.2
-

-

-

-

-

4.9 кесте - ҒА конструкциясының іргелі (меншікті) жиіліктері.ҒА
адаптері мен ҒА конструкциясы төмендегі кестеде келтірілген шамаларға тең
немесе одан көп меншікті жиіліктер болатындай ток әзірленуі тиіс
ЗТ
Атлас II, IIA
Ариан-4
Дельта 6925/7925
Ұлы жорық 2Е
Пегас
Протон
Скаут
Спейс Шаттл
Титан II
Титан III

Меншікті жиілік (Гц)
Бойлық
Көлденең
15
10
*
10
35
15
26
10
18
18
30
15
18
20
13
13
24
10
26
10

ҒА ЗТ-дан бөлу немесе ҒА элементтерін ашу үшін біз әдетте
пиротехникалық құрылғыларды қолданамыз. Бұл құрылғылар жеңіл, жоғары
сенімділікке ие және жоғары қаттылықты қамтамасыз ете отырып, құрастыру
технологиясымен оңай үйлеседі. Өкінішке орай, олар құрылым арқылы
берілетін және ПГ-ға теріс әсер ететін соққы жүктемелерінің көзі болып
табылады. 4
Акустикалық жүктемелер ЗТ физикалық конфигурациясымен, ұшу
параметрлерімен және Du конфигурациясымен анықталады. Іске қосу
кезіндегі акустикалық жүктемелер іске қосу үстелі мен бастапқы
құрылымдардың
конструкциясынан
көрінетін
дыбыстық
энергияға
байланысты. Максималды жылдамдық қысымы кезіндегі акустикалық
жүктемелер ЗТ қозғалысының үдеуімен және ЗТ пішінінің ағымдылығымен
анықталады. Бірінші сатылардағы қатты отын қозғалтқыштары әдетте қатаң
жүктемелерді тудырады, ал ЗТ-ның жалпы салмағы неғұрлым аз болса, ға-ға
жүктеме соғұрлым күшті болады. Жалпы жағдайда, ПГ іске қосу үстеліне
неғұрлым жақын болса, акустикалық жүктемелер соғұрлым қатал болады
және ЗТ неғұрлым тез жылдамдаса, жылдамдық қысымының максимумынан
өткен кезде жүктемелер соғұрлым күшті болады. Жүктемелерді қоздыру
процесі уақыт өте келе тез өзгеретіндіктен, жобалау кезінде біз жүктемелердің
жедел мәндерін де, орташа интегралды деңгейді де ескеруіміз керек. Егер ПГ
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конструкциясы акустикалық жүктемелерге сезімтал болса, онда әдетте
ағынның құрамына оқшаулау қосылады.
4.10 кесте - ПГ СО-да шығару дәлдігі. Бұл мәндер ЗТ-ның жоғарғы
сатыларының сипаттамасымен және қолданылатын бағыттау әдістерінің
түрімен анықталады. Еңкею қателігі мен апогейдің биіктігін түзету үшін ҒА
бортында отын компоненттерінің үлкен қоры қажет болуы мүмкін
ЗТ
Дельта II
Атлас/Центавр
Титан III
Ариан
ШаттлсРБ IUS

Апогей (км)
327
82
136
102
193

Шығару дәлдігі
Перигей (км)
0.25
1.7
2.2
0.91
0.25

Бұрылу (град.)
0.12
0.01
0.01
0.03
0.02

Шығару дәлдігі ЗТ-ның маңызды сипаттамасы болып табылады. Әдетте,
КА және ЗТ орбитада және берілген жылдамдықта алдын-ала анықталған кек
алу кезінде бөлінеді. Іске қосу провайдерлері, әдетте, ЗТ-ның соңғы
сатысымен анықталған дәлдік сипаттамаларын мәлімдейді. 4.10 кестеде ПГны ПГСО-ға іске қосу кезінде бірнеше ЗТ үшін дәлдік көрсеткіштері
көрсетілген.
Жобалаудың алғашқы кезеңдерінде біз ПГ-ны ұшыруға дайындау
процесін және ғарыш айлағында жүргізілетін құрастыру операцияларын
ескеруіміз керек. Әр түрлі ғарыш айлақтары ПГ дайындау үшін
коммерциялық және мемлекеттік Үй-жайлар мен жабдықтарды ұсынады.
Нақты дәйектілік ДУ конфигурациясы, пиротехника элементтері және қолда
бар құрылыстар мен жабдықтар бойынша нақты талаптарға байланысты
болады. ПГ дайындау кіріс бақылауды, ПГ және жердегі қосалқы жабдықты
тексеруді, батареялар және борттық аппаратура сияқты жабдықты оЗТатуды,
қысымды өлшеуді және герметикалығын тексеруді, электрлік және
функционалдық сынақтарды қамтиды. Ғарыш айлағындағы операциялар
мыналарды қамтиды: ҒА-ны ЗТ сатысына орнату, бұруға сынау, отын
компоненттерімен толтыру, ЗТ құрамына орнату, барлық жүйелерді іске қосу
алдындағы сынақтар ( кешенді сынақтар). Назар аударуды қажет ететін екі
нәрсе бар – ғарыш айлағының құрылыстарын оЗТаластыру және ҒА-ның ЗТ
құрамына кірігу жүйелілігі. Ғарыш айлағында бірнеше ұшыру үстелдері
болуы мүмкін, осылайша бір уақытта екі ға дайындау мүмкіндігі бар. Басқа
Ғарыш айлақтарында бір іске қосу үстелі, сонымен бірге бір уақытта
дайындалған ға санын біреуіне дейін шектейді. Егер ғарыш айлағында жүйелі
тәсіл пайдаланылатын болса, онда басқа ға дайындау немесе авариялық іске
қосу кезіндегі кідірістер бағдарламаға теріс әсер етуі мүмкін. PG және PH
физикалық интеграциясы үшін көптеген технологияларды қолдануға болады.
Ең көп тарағаны-тік құрастыру технологиясы, ол ЗТ вертикализациясын,
содан кейін ҒА-ны жоғарыдан оЗТатуды қамтамасыз етеді. Бұл технологияда
бізде ЗТ мен ПГ-ға әртүрлі деңгейлерде қол жеткізуді қамтамасыз ететін
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платформалар болуы қажет. Бұл тәсіл жұмыс істейді, бірақ қол жетімділік пен
қауіпсіздіктің кейбір шектеулеріне әкеледі. Екінші жағынан, көлденең
құрастыру технологиясы ЗТ-ны бекітуді және ҒА-ны көлденең күйде бекітуді
қарастырады. Бұл технология қол жетімділікті жеңілдетеді және жұмыс
қауіпсіздігі мәселелерін азайтады. Шын мәнінде, ға дайындау технологиясы
оның күрделілігімен анықталады және әрбір нақты жағдайда зерттелуі тиіс.
Ғарыш айлағында дайындалу үшін қажетті уақыт конструкциясымен,
интерфейстер бойынша талаптармен, жалпы ресурстардың санымен, ғарыш
айлағындағы
операторлардың
әдіснамасы
мен
технологиясымен
айқындалады.
Осы тарауда сипатталған тәсілді қолдана отырып, сіз белгілі бір миссия
үшін бірнеше мүмкін ҒЗК анықтай аласыз және ҒА конструкциясына алдын
ала талаптарды белгілей аласыз. Бұл процесс итеративті болып табылады
және ҒА конструкциясы бойынша да, ҒЗК таңдау бойынша да шешім
қабылданғанға дейін біЗТеше әрекетті талап етуі мүмкін.
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5 Ғарыштық материалды-техникалық қамтамасыз ету және
сенімділік
5.1 Ғарыштық материалды-техникалық қамтамасыз ету
Ғарыштық материалды-техникалық қамтамасыз ету ғарыштық
бағдарламаларды қолдауды жүзеге асыру үшін қажеттінің бәрін әзірлейді
және сатып алады. Тұжырымдамалық зерттеулер барысында біз қолдауды
анықтауға және жобалауға ерекше назар аударамыз. Біз ғарыштық
бағдарламаның бастапқы, басқарушы, орбиталық және пайдаланушылық
сегменттері үшін балама қолдау тұжырымдамаларын бағалау арқылы ең
жақсы нұсқаны іздейміз. Бұл әдетте қолдау тұжырымдамасының өмірлік цикл
мен жүйенің дизайнына қалай әсер ететінін анықтайды.
Біз қабылданған шешімдер ғарыш жүйесін қолдауды жүзеге асыруға
мүмкіндік беретініне кепілдік беру үшін оңтайландыруды пайдаланамыз. 5.1
кестеде қолдау компоненттерінің анықтамалары келтірілген және берілген.
Бағдарламаның талаптарын орындау және қолдау шығындарын азайту үшін
логистикалық жоспарлау және жүйелерді жобалау тұжырымдамалық
зерттеулер кезеңінде бірлесіп жүргізілуі керек. Ол үшін біз басынан бастап
қолдауды қалай ұйымдастыруды қарастыруымыз керек. Белгілі болғандай,
қамтамасыз етуді ұйымдастыру жұмыс және қолдау шығындарын анықтайды,
олар өмірлік цикл құнының 60% - на жетуі мүмкін. 5.1 [Қорғаныс жүйелерін
басқару колледжі (DSMC), 1986]. Екінші жағынан, Тұжырымдамалық
зерттеулер кезеңінің соңында оңтайландыру және түпкілікті жобалық
шешімдер қабылдау нәтижесінде өмірлік цикл құнының 70% - ын анықтауға
болады. Ерте кезеңдерде қабылданған шешімдер жүйеге және одан кейінгі
кезеңдерге, оны іске қосқаннан кейін әсер етуі мүмкін. Сондықтан ғарыш
жүйесін дамыту бағдарламаның шығындары мен қажеттіліктерін теңестіру
үшін қолдауды жоспарлауды қамтуы керек. Тұжырымдамалық зерттеулер
процесінде қолдауды ұйымдастырудың ең жақсы нұсқасын таңдай отырып,
біз жүйелерді материалды-техникалық қамтамасыз ету мен дамытуды
біріктіреміз.
Осының
нәтижесінде
бағдарламаның
пайдалану
талаптары,
технологиясы және құны сияқты негізгі параметрлеріне сәйкес келетін жүйе
әзірленуі тиіс, қолдаудың алдын ала тұжырымдамасы әзірленеді, ғарыштық
бағдарламаның барлық төрт сегменті үшін қамтамасыз ету бойынша
қажеттіліктер айқындалады және бүкіл өмір сүру циклі бойында шығыстарды
бастапқы бағалау беріледі.
5.1 кесте - Материалдық-техникалық қамтамасыз етудің құрамдас
бөліктері. Тұжырымдамалық зерттеулер кезеңінде қолдауды жақсарту және
шығындарды азайту үшін біз материалды-техникалық қолдаудың не екендігі
туралы толық түсінікке ие болуымыз керек
Қолдау компоненттері
Қызмет көрсетуді жоспарлау

Анықтамасы
Жүйенің қызмет ету мерзімі ішінде қызмет көрсету
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Жұмысшылар мен қызметкерлер
Қосалқы құралдармен
қамтамасыз ету
Негізгі техникалық параметрлер
Оқыту және оқытуды
қамтамасыз ету
Компьютерлік қамтамасыз ету

Құрал-жабдықтар
Буып-түю, тасымалдау, сақтау
Жүйемен байланыс

тұжырымдамалары мен қызмет көрсету талаптарын
әзірлеу және бекіту
Жүйені оның қызмет ету мерзімі ішінде пайдалануға
және ұстауға мүмкіндік беретін біліктілігі бар
қызметкерлерді анықтау және іріктеу
Сатып алу, каталогтау, алу, сақтау, ауыстыру және
оларға билік ету жөніндегі барлық іс-қимылдарды
қосалқы құралдармен қамтамасыз ету
Қолда бар ғылыми немесе техникалық деректер
Жүйені пайдалану және қызмет көрсету персоналын
оқыту әдістері мен құралдары
Құралдары оЗТатылған компьютерлік жүйелерді
пайдалану және қызмет көрсету үшін қажетті
жабдық, Бағдарламалық қамтамасыз ету, құжаттама
және персонал
Жүйені қолдау үшін қажетті тұрақты және тұрақты
емес жылжымайтын мүлік
Жүйелік жабдықтар мен қосалқы құралдарды сақтау,
буып-түю және тасымалдау құралдары мен әдістері
Қамтамасыз етумен байланысты жобалық
параметрлердің жүйенің дайындығына және талап
етілетін қамтамасыз ету құралдарына қатынасы

Материалдық-техникалық
қамтамасыз
етудің
тұжырымдамасы
ғарыштық бағдарламаның әрбір қамтамасыз етілетін сегментіне тән
ерекшеліктерді ескеруі тиіс. Мысалы, үлкен өлшемді оңай қол жетімді
жабдықта орналасқан басқару сегментіне қызмет көрсету орбитада
оқшауланған ғарыш сегментіне қызмет көрсетуден айтарлықтай ерекшеленеді.
Тұжырымдамалық зерттеулер процесінде жүргізілетін қамтамасыз ету
жұмыстарының көлемі бағдарламаның көлеміне, сондай-ақ тапсырманың
күрделілігіне байланысты. Әдетте, көптеген әскери спутниктерді жобалау
үшін жобалық бюро бағдарламаның алғашқы кезеңдерінде қолдауды
жоспарлайтын бір-үш адамнан тұруы керек. Олар жабдықты, жүйелерді
немесе жабдықты жобалау бойынша мамандандырылған көмек ала алады. Әрі
қарай даму бағдарламасының көлемі осы жұмыстарды атқарады. Ал
азаматтық ғарыш үшін қолдауды дамыту басқаша жүргізілуі керек. Шағын
ғылыми спутниктік университеттік бағдарламалар үшін бір адам PN әзірлеп,
қолдауды жобалай алады. Ғарыштық байланыс саласындағы ірі компаниялар
өздерінің саясатына сәйкес қамтамасыз етуді жобалайды. Қолдаудың ықтимал
тұжырымдамаларын жасау үшін, біз спутниктің міндетін ескеруіміз керек,
содан кейін оңтайлы таңдалатын болады,. DOD, NASA спутниктері мен
коммерциялық спутниктерге тән міндеттер соншалықты ерекшеленеді,
сондықтан бір тапсырма сыныбы үшін қолдаудың ең жақсы тұжырымдамасы
екіншісіне қолайсыз болуы мүмкін.
Жедел дайындық коэффициенті спутниктің міндеті қолдауды
ұйымдастыруға қалай әсер ететінін көрсететін жүйенің сипаттамаларының
бірі. Мысалы, NASA-ның ғылыми жүктемелері пайдаланушының маңызды
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ғылыми деректерді алуына кепілдік беретін жоғары жедел дайындықты қажет
етеді. Жүйенің істен шығуы бұл деректердің жоғалуына себеп болуы мүмкін,
бірақ ұлттық қауіпсіздікті бұзбайды. Мұндай ҒА-на бағдарламаның істен
шығу мүмкіндігін төмендету үшін резервтеу қолданылады. Екінші жағынан,
көптеген DOD спутниктері (Қорғаныс министрлігі) Ұлттық қауіпсіздік үшін
маңызды болғандықтан, бұл жағдайда ақауларға төзімді және резервтік ішкі
жүйелер ғана емес, сонымен қатар резервтік орбиталық спутниктер мен жер
үсті жабдықтары да қолданылады. Мұндай қолдау тұжырымдамалары жедел
дайындықтың өте жоғары коэффициентін қамтамасыз етеді, бірақ өте жоғары
құны бар. Көптеген DOD бағдарламалары біЗТеше спутниктік топтармен
жаһандық қамтуды қажет етеді, сондықтан жедел дайындық коэффициенті әр
спутник үшін және жалпы топтау үшін жоғары болуы керек.
NASA соңғы жылдары телескоп сияқты ірі обсерваторияларды жасады.
Хабблдің орбитада болжамды өмір сүру мерзімі 20 жылға дейін және құны
миллион доллардан асады. Бұл бағдарламалардың материалды-техникалық
қамтамасыз етілуіне қатысты: модульді ауыстыру, алдын-ала жоспарланған
жетілдірулер, датчиктерді салқындату үшін қолданылатын маневрлер мен
криогендік сұйықтықтар үшін орбиталық жанармай құю. Екі обсерватория,
Хаббл атындағы және Гамма-сәуле орбитада қызмет көрсетеді. Әрине, NASA
спутниктері әдетте DOD спутниктері сияқты тез жұмыс істеуді қажет етпейді.
Алайда станциядағы отынды толтыру мүмкіндігі үлкен артықшылыққа ие.
Бұл бағдарламаға тек бір спутникті қолдана отырып, 20 жыл жұмыс істеуге
мүмкіндік береді. Ұзақ мерзімді бағдарламаларда орбиталық қызмет
көрсетусіз, істен шыққан спутниктерді ауыстыру үшін біЗТеше ҒА ұшыру
қажет болады. Мысалы, NASA полярлық платформасының 15 жылдық
бағдарламасы үшін (ғарыш станциясы бағдарламасының бөлігі) орбиталық
қызмет көрсету жүйесі бір полярлық платформаны қолдануды қажет етеді.
Орбиталық қызмет көрсетусіз жүйе әр 5 жыл сайын 1-ден 3 ҒА ұшыруды
қажет етеді [Stoney, 1989].
SDI бағдарламасы (стратегиялық қорғаныс бастамасы)қолдау
тұжырымдамаларын жасауға жаңа мүмкіндіктер береді, бұл жүйелерді өз
қаражаттарында қолайлы ете алады. Ғарыштық қорғаныс немесе қоршаған
ортаны бақылау орбитада көптеген спутниктері бар топтарды қажет етуі
мүмкін. Үлкен топтарды пайдалану кезінде өндірістік шығындарды азайтуға
болатынына қарамастан, қамтамасыз ету мәселесінде қиындықтар туындайды.
Мысалы, әсіресе қымбат және күрделі спутниктерге қатысты, спутникті
ауыстыру немесе орбитадағы резервтерді пайдалану өте қымбатқа түсуі
мүмкін. Керісінше, көптеген арзан спутниктерден тұратын топтар үшін сәтсіз
спутникті алып тастау және жаңасын орбитаға шығару шығындар мен
өнімділік көрсеткіштеріне негізделген қолдаудың ең жақсы тұжырымдамасы
болуы мүмкін. Қандай қолдау тұжырымдамасы таңдалғанына қарамастан, біз
ғарыш қоқыстарының жиналуын болдырмау үшін дамудың бастапқы
кезеңдерінде спутникті оның өмір сүру мерзімінің соңына дейін алып
тастауды жоспарлауымыз керек.
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Қолдаудың ең жақсы нұсқасын табудың мысалын қарастырып көрейік.
Мысалы, Firesat 1 резервтік спутник болған кезде 0,99 жедел дайындық
коэффициентін қажет етеді делік. Оңтайлы іздеу кезінде келесі сұрақтар
бағаланады: жүйе шығындар мен салмақтың шектеулерін ескере отырып,
жедел дайындық коэффициентін қамтамасыз ете ала ма? Орбиталық қызмет
сияқты басқа қолдау тұжырымдамалары бағдарламаның талаптарын тиімдірек
қамтамасыз ете ала ма? Құнды, салмақты көтерместен және жүйені
қиындатпай (сенімділіктің төмендеуіне әкелетін) брондауды әлі де арттыруға
бола ма? Резервтік ҒА-ы орбитада емес, жерде ұстаудың маңызды
артықшылығы бар ма? Жер үсті станцияларына қызмет көрсету үшін
неғұрлым тиімді болады (құны, оқыту, персоналдың болуы, оЗТаласуы,
тоқтап тұрған кезде қызмет көрсету сияқты факторларды ескере отырып) мердігерді тарту немесе өз қаражатын пайдалану? Құрастыру жұмыстары
кезінде, құрастыру және сынау, сондай-ақ ЗТ-пен бірге құрастыру және сынау
жеңілдетіле ме? Тек медиа түрі FireSat-ты іске қоса ала ма және біз бұл
шектеуді қабылдай аламыз ба? ҒА құрудың модульдік принципін қолдану
жүйеге қалай әсер етеді? Бұл мәселелер, барлық қажеттеліктерді ескермейді,
сондықтан дизайнерлер мен жоспарлаушылар тұжырымдамалық зерттеулер
кезеңінде және бағдарлама барысында бірлесіп жұмыс істеуді жалғастыруы
керек.
Елеулі технологиялық жетістіктер бізге ғарыш бағдарламасының
барлық сегменттері үшін қолдауды іске асыру міндетіне жаңа идеяларды
қолдануға мүмкіндік береді. Оларға мыналар жатады роботтандырылған,
робототехникалық, компьютерлік жабдықтардағы, бағдарламалық қамтамасыз
етудегі, бейне кескіндегі және модельдеудегі жетістіктер. Сондай-ақ, бізге
қауіпті материалдармен жұмыс істеу, қашықтықтан зондтау, қашықтықтан
басқарылатын тасымалдаушылар сияқты салалардағы жетістіктермен танысу
қажет. Мысалы, іске қосу кезінде роботтандыруды қолдану іске қосу
операцияларын жүргізу үшін қажет қызметкерлердің санын, әсіресе қауіпқатермен байланысты қызметкерлердің санын азайтуы мүмкін. Компьютерлік
жабдықта, бағдарламалық жасақтамада және талдау әдістерінде қашықтықтан
өлшеу мен жетістіктерді қолдану монотонды операцияларда адамдардың
белгілі бір санын ауыстыруға мүмкіндік береді. Мысалы, бұл бастапқы
кешеннің қауіпсіздік аймағындағы жұмыстарға және суреттерді талдауға
қатысты. Қазіргі уақытта ғарыш жүйесінің барлық сегменттерін қолдау
ақауларға төзімділік технологияларын қолданатын және кіріктірілген тестілеу
мен өзін-өзі диагностикалауды қамтамасыз ететін компьютерлердің көмегімен
жүзеге асырылуы мүмкін. Барлық осы технологиялар бізге құралдар мен
қолайлы жүйелер арқылы рұқсат етіледі. Қолдауды іске асырудың оңтайлы
нұсқасын іздеген кезде дұрыс емес, артта қалған қолдау технологияларын
тастау үшін тәуекел, артықшылықтар мен шығындар салыстырылады. Қолдау
Материалдық-техникалық қамтамасыз ету тұжырымдамасы деңгейді,
оЗТаластыруды, уақытты бөлуді және қолдау көздерін анықтауы керек.
Қорғаныс министрлігінің көптеген жүйелерінде қолдаудың үш деңгейі
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болады: пайдаланушы негізгі жабдықта ағымдағы қызмет көрсету;
модульдерді, монтаждық тақталар мен компоненттерді күрделі жөндеу немесе
ауыстыру, жөндеу шеберханасында немесе қосалқы жабдықтардың көмегімен
жүргізіледі; базада күрделі жөндеу жүргізілді. Қорғаныс министрлігінің соңғы
жүйелері екі деңгейді қолданады: оператор орындаған жөндеу және базада
орындалған жөндеу. Операторлар модульдерді ауыстыру немесе монтаждау
тақталары сияқты кейбір аралық функцияларды да қабылдайды. Қолдауды
дамыту үшін біз ғарыш жүйелері қайда жұмыс істейтінін білуіміз керек.
Егер жүйе немесе жабдық бақылау станциясы сияқты қашықтан,
автоматты түрде басқарылатын жабдықта оЗТаласса, біз қайталанатын және
резервтік
жүйелерді,
қайта
конфигурацияланатын
бағдарламалық
жасақтаманы және кіріктірілген тестілеу мен диагностиканы қолдануымыз
керек. Басқа жағдайда жабдықтағы ақаулар операторды оқшаулап, диагноз
қоя алады. Бұл тәсілде кіріктірілген тестілеу аз қолданылады және жүйе
күрделі емес. Сондай-ақ біз жүйені қолдауды кім жүзеге асыратынын және
оның біліктілігінің немесе техникалық құзыретінің қандай деңгейін
айқындауға тиіспіз. Мысалы, егер жүйені пайдалану және қызмет көрсетуді
әскери қызметшілер жүзеге асырса, әскери қызметкерлерге тән кадрлардың
жылдам ауысуы қамтамасыз етудің сапасы мен үздіксіздігін төмендетуі
мүмкін.
Сондықтан жүйенің сәтсіздіктерді анықтау, ақауларды локализациялау
және кіріктірілген тестілеу қабілетін арттыру қажет болуы мүмкін.
Коммерциялық жүйелер немесе NASA жүйелері бұл технологияларды әдетте
жүйелерді оЗТататын жоғары білікті инженерлердің санын азайту үшін
қолдана алады. Жүйеге қызмет көрсету персоналдың біліктілігі мен біліміне,
сондай-ақ уақытша және бюджеттік шектеулерге байланысты болғандықтан,
жүйені қолдаудың бір бөлігі ретінде оқытудың жаңа бағдарламаларын әзірлеу
қажет болуы мүмкін. Техникалық қызмет көрсету қашан жүргізілетінін
анықтау ғарыштық емес және ғарыштық сегменттер үшін де маңызды.
Негізінен қызмет көрсету мақсаты жүйенің сенімділігі болып табылатын
қызмет (аралас тәсіл) жүйенің еріксіз апатын көрсетуге негізделген. Бұл
минималды құны бар жүйенің сенімділігін арттырады. Бұл тәсілді қолдану
үшін біз төтенше жағдайлар мен салдарларды мұқият талдап, егжей-тегжейлі
тестілеуді (мысалы, бұзылмайтын бақылау және спектрографиялық
зерттеулер) жүргізуіміз керек немесе жүйе істен шыққанға дейін апат туралы
ескерту үшін кірістірілген ақауларды анықтауды қолдануымыз керек. Содан
кейін пайдаланушы қажетті жөндеу жоспарын жасайды. Біз талқылаған
қолдаудың негізгі аспектілеріне сүйене отырып, біздің алдын-ала қолдау
тұжырымдамамыз оңтайландыру үшбұрышына бағдарламаның дизайны мен
талаптарына сәйкес келеді. Үшеуі де шығындарға байланысты.
Типтік оңтайландыру зерттеулері жүйеге орбитада қызмет етуді,
қайталануды қосуды (құрылымды қиындату және салмақты арттыру кезінде)
немесе орбиталық резервті қосуды (бағдарламаның құнын арттыруға болады)
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анықтауы керек. Барлық жағдайларда біз жобалық шешімдердің, пайдалану
талаптары мен қолдаудың өзара әрекеттесуін түсінуіміз керек.
5.2 кестеде балама қолдау тұжырымдамаларының ең жақсысын
таңдаудың типтік критерийлері көрсетілген. Әрине, ғылыми қолданушы мен
бағдарламаға байланысты олар өзгеруі немесе маңыздылығы бойынша өзгеруі
мүмкін.
5.2 кесте - Тұжырымдамалық
тұжырымдамасын бағалау критерийлері

зерттеулер

кезеңіндегі

қолдау

Критерийлер
Әрекет ету қабілеті

Сипаттамасы
Жүйенің
схемасындағы
немесе
параметрлеріндегі
өзгерістерге жауап беруді қолдау мүмкіндігі (орбитаның
биіктігі, т.с.с.)
Жедел дайындық.
Жүйе жұмыс істейтін уақыттың пайызы. Ол әр спутник үшін
және топтау үшін орнатылады. Нақты шарасы болып
табылады жүйесінің мүмкіндіктерін орындауға міндетті.
Құны.
Қолдау тұжырымдамаларын салыстыру үшін шығындарды
есептеу кезінде ғылыми зерттеулер, әзірлеу, тестілеу және
бағалау, мерзімді және кезеңдік емес шығындар, сондай-ақ
жаңа тұжырымдамалардың дамуы ескеріледі. Көбінесе
шығындар өмірлік цикл бойынша бағаланады, ал
шығындарды салыстыру өте нәзік (6-бөлімді қараңыз)
Қажетті
Әзірленуі немесе пайдаланылуы тиіс негізгі жабдық пен
инфрақұрылым.
аппаратура. Көбінесе жаңа жабдық ұзақ уақытты қажет
етеді, ал қол жетімді жабдық қосымша талаптарды
қамтамасыз ету үшін жеткіліксіз болуы мүмкін.
Технологиялық
Алдыңғы жүйелерде сәтті қолданылған Технология
дайындық.
тәуекелді азайтады. Зерттеулер мен әзірлемелер сатысында
тұрған Технология жеткіліксіз және оны қолдану қауіпті
болуы мүмкін, Дегенмен әлеуетті мүмкіндіктер мен
шығындарды үнемдеу тәуекелді құнды етуі мүмкін.
Бағдарламаға
әсер Бұған жоспар-кестелер (әсіресе әзірлеу мерзімі ұзақ) және
ететін факторлар
бюджет кіреді. Егер ресурстардың жеткіліксіздігіне
байланысты сұралған қаражатты азайту қажет болса, басқа
әдісті таңдау қажет болуы мүмкін.

Қолдау тұжырымдамасы орындау кестесі, және тәуекел құнын теңестіру
қажет. Егер бағдарламаның бұзылу қаупінің жоғарылауына әкелетін жұмыс
кестесі анықтаушы болса, онда бұл қолайсыз болуы мүмкін. Егер қолдау
тұжырымдамасы расталмаған технологияларды қолдануға байланысты болса,
онда үлкен қаражат үнемделсе де, тәуекелге жол берілмеуі мүмкін. Алайда,
жаңа технологияларды қолданудан үнемдеу кесте мен тәуекелді түзетуді
ақтауы мүмкін. Бізде осы технологияларды әзірлеу, негіздеу және бекіту үшін
сенімді әзірлеушілер болуы керек кесте мен орындалмау қаупінің едәуір
артуы. Орбиталық қамтамасыз ету үшін технологиялардың даму мысалдары:
модульдерді роботтандырылған алып тастау және ауыстыру; қосымша құю;
датчиктердің сұйықтары мен криогендік хладагенттерінің қорларын
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толықтыру; автономды жақындасу және түйісу болып табылады. Егер
оңтайландыру олардың қолайлылығын көрсетсе, осы технологияларды
қолдану орбиталық қолдау схемаларын кеңейтеді [ғарыштық ұшу орталығы.
Джонсонның NASA, 1989].
Қызмет көрсетуді ұйымдастырудың ыңғайлы әдісін ескеру – мысалы,
орбиталық жөндеу кезінде көбінесе құрылымның модульділігі сияқты
артықшылықтарға әкеледі. Модульдік ҒА өндіру, құрастыру, сынау және
жөндеу кезінде көптеген артықшылықтарға ие. Стандарттау сонымен қатар
тағы басқа да көптеген артықшылықтарға ие: өнімнің үлкен партиясын
өндіруден үнемдеу және қымбат бір өндірісті қысқарту. Әскери ұшақтар мен
кемелерде кеңінен қолданылатын үшінші тәсіл кейінірек қолдануға болатын
өнімді алдын-ала жетілдіруді қарастырады. Мысалы, ұзақ қызмет ету мерзімі
бар ҒА конструкцияларында ескірген датчик модульдерін сигналдарды
өңдеуге аЗТалған жаңа датчиктер мен процессорлармен ауыстыруға болады.
Scarring термині бүкіл жүйені өзгертпестен өнімді болашақта жетілдіруге
мүмкіндік беретін дизайн ерекшеліктерін білдіреді. Мысалы, Scarring бізге
болашақта құрылымды дамыту кезінде үлкен энергия модульдерін немесе
батареяларды қосуға мүмкіндік беруі керек. Немесе біз үшін жанармай
жүйесін қымбат жаңартудан гөрі құбырды алдын-ала қосқан жөн. NASA
жасаған орбиталық маневрлік аппарат (OMV) жетілдіруге жоспарланған
стандартталған компоненттері бар модульдік ғарыш кемесі болды.
Модульдерді орбиталық ауыстыру мүмкіндігін көрсететін осы құрылғыны
бөлу схемасы. Алайда, 1990 жылы OMV бағдарламасының күшін жою жаңа
қолдау технологиялары әлсіз қаржыландыру кезінде күшті қорғауды қажет
ететінін көрсетті.
Бұл техникалық әдістерді қолданудың айтарлықтай кемшіліктері бар: ол
қажетті құрылымдардың санын көбейте алады, мүмкін болатын спутниктің
салмағының қолайсыз артуы. Ғарышта қолданылмайтын жүйелер үшін салмақ
өте маңызды емес, бірақта тасымалдаушы зымыранның сипаттамалары
салмақтың шектеулеріне байланысты және ҒА бір немесе екі мүмкін болатын
зымыран тасығышқа аЗТалған. Сондықтан модульдер, стандартталған
түйіндер, алдын-ала жоспарланған дизайн жақсартулары ҒA салмағын ЗТ
шегінен жоғары көтере алады. Орбиталық жанармай құю көп салмақ түсіруге
мүмкіндік беретін отын салмағын азайту мәселесін шеше алады. Зымыран
тасығыштардың жұмыс сипаттамасындағы жетістіктер дизайнерлерге
қауіпсіздіктің экономикалық ерекшеліктерін енгізуге қатысты үлкен еркіндік
береді [NASA және Қорғаныс министрлігі, 1986].
Шығындарды басқару және ғарыштық бағдарламаның сәтті
орындалуына кепілдік беру үшін біз тұжырымдамалық зерттеулер кезеңінен
бастап қолдауды жоспарлауымыз керек. Құнмен, кесте жоспарымен және
техникалық
сипаттамалармен
қатар,
қамтамасыз
ету
мүмкіндігі
бағдарламаның сұлбасын анықтайтын ерте оңтайландыру зерттеулерінің
негізгі өлшемдерінің бірі болып табылады. Қолдауды оңтайландырудан және
тұжырымдаманы әзірлеуден қайтарымдылық бағдарламаның алғашқы
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кезеңдерінде көрінбеуі мүмкін, бірақ олар оны пайдалану кезінде ҒА
айтарлықтай әсер етеді. Сондықтан бағдарламаны сәтті орындау үшін
қолдауды жоспарлау қажет.
5.2 Ғарышта ұзақ уақыт жұмыс істеген кезде сенімділікті
қамтамасыз ету принциптерін зерттеу
Бұл бөлімде ғарыш аппаратының сенімділік теориясында қолданылатын
негізгі ұғымдар, міндеттер мен әдістер қарастырылады. Сенімділікті білдіру
үшін қолданылатын көрсеткіштер талқыланады, содан кейін модельдерге
көшу жүзеге асырылады, бұл компоненттер мен қосалқы жүйелердің
сенімділігі аппарат сенімділігінің жалпыланған индикаторын алу үшін қалай
біріктірілетінін, сонымен қатар уақыт өте келе сенімділік қалай өзгеретінін
көрсетеді.
Сенімділікті болжау және бағалау әдістері, сайып келгенде, аппараттың
сенімділігі мен оған әсер ететін болашақ тенденциялар туралы қанша және не
білетініміз сипатталады.
Экономикалық шығындар сенімділік деңгейінің жеткіліксіздігінің
салдары болып табылады. Аппаратты және зымыранды ауыстыру пайдалы
болып табылатын неғұрлым қолайлы жағдайда шығындар ауыстыратын
бұйымдардың, ұшыру қызметтерінің және алмастыратын ұшырудың басқа да
техникалық қолдау түрлерінің құнына тең болады. Ауыстыру қажет болуы
мүмкін аз қолайлы жағдайларда шығындар қосымша іске қосу, техникалық
және әкімшілік қолдау құнымен анықталады.
Егер аппараттың істен шығу ықтималдығы FS арқылы белгіленсе, онда
VF істен шығуының күтілетін құны
EV F  = V F = FS  V S

(5.1)

мұндағы Vs – ең болмағанда ауыстыру аппаратының, іске қосу
құралдарының және іске қосу қызметтерінің құнын қамтитын аппараттың
жоғалуын өтеу үшін қажетті экономикалық шығындардың құны. Fs өлшемсіз
ықтималдық болғандықтан, VF сияқты бірліктерде болуы керек, әдетте Vs мың
немесе миллион доллар.
Ақаулық құнын дәл талдау көбінесе VF үлестірімінің жоғарғы және
төменгі пайыздарын қолдану арқылы жүзеге асырылады. Кейінгі
талқылауларда біз тек орташа немесе күтілетін мәндерге тоқталамыз,
сондықтан Е операторы және Е [VF] = VF болады.
Жоғары маңызды мәселелерді шешуге аЗТалған жүйелерде, мысалы,
адамның ұшуы, міндеттердің маңыздылығы VF өсуіне тікелей әкеледі және
жақын арада көретін болсақ, сенімділікті арттыру үшін аЗТайы тәжірибенің
негізі болып табылады. Құрылғы бірегей аспан құбылыстарын зерттеу үшін
іске қосылған кезде, сәтсіздік салдары жоғарыда сипатталған таза
экономикалық факторларға қарағанда едәуір үлкен болуы мүмкін.
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Ақаулықтың алдын алу-сенімді құрылғыны құрудың ең жақсы тәсілі.
Бұған механикалық, термиялық және электрлік конструкциялардың барлық
салаларында жеткілікті жобалық қорларды қамтамасыз ету, іріктеу
сынақтары, жоғары сапалы бөлшектер және өндіріс кезінде жүйелерді
қадағалау кіреді. Оны қамтамасыз ету үшін 100% қабылдау сынақтары,
партияны немесе сериялық өндірісті бақылау және сәйкес құжаттамаға сәйкес
жазбалар жүргізу қажет. Іс жүзінде жиі қолданылатын бұл құжаттардың
көпшілігі MIL-STD1543, Ғарыштық және зымырандық жүйелерге аЗТалған
сенімділік бағдарламасының талаптары (Reliability Program Requirements for
Space and Missile Systems), басқа салаларда кеңінен қолданылатын әуе күштері
жүйелеріне аЗТалған стандарт.
Құрылғының сенімділік талаптарына сәйкес жеткізушілер электронды
өнімдерді қатаң бақылауда ұстап, аЗТайы сынақтар мен тексерулерге әкелуі
тиіс. Мұндай CLASS S өнімдерінің істен шығу қарқындылығы негізгі әскери
ерекшеліктер бойынша жеткізілетін ең жоғары сенімділік деңгейіндегі
өнімнің істен шығу қарқындылығының төрттен бір бөлігін және жоғары
сапалы коммерциялық өнімдердің істен шығу қарқындылығының оннан бір
бөлігін құрайды. Істен шығуға төзімділік, осы компонент істен шыққаннан
кейін жұмыс істеуді жалғастыру қабілеті жобалық қорлар және істен
шығудың алдын алудың басқа да тәсілдері жеткіліксіз болатын аппараттың
функцияларына қатысты. Мұндай функциялардың мысалдары электрондық,
гидравликалық және күрделі механикалық функциялар болып табылады.
Қозғалтқыштың конструкциясында және кейбір өнімдерінде сәтсіздікке
төзімділікке қол жеткізу қиын. Алайда, әдетте, бұл компоненттер үшін бұл
қажет емес, өйткені біз оларға әсер ететін жүктемелерді түсінеміз және ескере
аламыз. Негізінен, істен шығуға тұрақтылықты қамтамасыз ету үшін мынадай
элементтер талап етіледі:
a) негізгі компонент істен шыққан кезде функцияларды орындай алатын
бір немесе одан көп резервтік компоненттер;
b) негізгі және резервтік компоненттердегі істен шығуды анықтау
құралы;
с) ақау анықталғаннан кейін резервке ауысуды жүзеге асыратын
қосқыш.
Көбінесе қалпына келтіру бағдарламасы осы элементтерді бағыттың
өзгеруі, есептелген траекториядан ауытқу немесе сенсордың қате бағыты
сияқты сәтсіздік салдарын жою үшін қосуы керек. Ақауларға төзімді
компоненттер құны, салмағы, көлемі бойынша артады және энергия тұтыну
және жылу режимін қамтамасыз ету бойынша, көбінесе құрылғыға қойылатын
талаптарды арттыру қажет болады.
Сондықтан төзімділікті қамтамасыз ету кезінде төменде сипатталғандай
шектеулер ескеріледі. Ақаулыққа төзімділік жүйелік деңгейде (мысалы,
сақталған толық бағдарлау жүйесі), компоненттер деңгейінде (сақталған
гироскоп) немесе компоненттер ішінде компьютер ішіндегі резервтік қуат
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көзі) қамтамасыз етілуі мүмкін. Бірінші жағдайда жалпы резервтеу, екінші
және үшінші жағдайларда бөлек резервтеу орын алады.
Жалпы резервтеу кезінде істен шығуға төзімділік теориялық тұрғыдан
тиімсіз болып табылады. Алайда, қисықтар бөлек резервтеу кезінде қажет
болатын көптеген коммутациялық құрылғылармен байланысты шығындар
мен қауіптерді ескермейді. Жалпы алғанда, құрылғының жұмыс істеуі үшін
маңызды кез-келген функционалды тізбектер алдын-ала бақылаудың бөлігі
болып табылатын тексеруден өтуі керек. Жалпы резервтеу сұлбасында
элементтердің екі қосылу тізбегі бар (негізгі және резервтік), ал бөлек
резервтеу сұлбасы. Практикалық тәжірибе негізінде жалпы және бөлек
резервтеу әдістерін біріктіру ұсынылады.
Функционалды резервтеу дегеніміз-істен шығуға төзімділік үшін
аЗТайы оЗТатылмаған әртүрлі, физикалық жағынан ұқсас құрылғылармен
құрылғының техникалық талаптарын қанағаттандыра алатынымызды
білдіреді. Мысалы, бағдарлау жүйесінің реактивті қозғалтқыштарының
біреуінің істен шығуы осы жүйенің қалған басқа реактивті қозғалтқыштарын
немесе орбитадағы қозғалтқыш қондырғысын пайдалану арқылы өтелуі
мүмкін. Ерте жобалар функционалды брондауды сирек қолданғанымен, жүйе
істен шыққан кезде жақсы жұмыс істейді. Артық ресурстарды жою арқылы
ресурстарды сақтау қажеттілігі жүйелерді немесе компоненттерді резервтеу
функционалды резервтеуді жоспарлауға ерекше мән береді. Функционалды
брондауды іске қосу үшін көбінесе жердегі қолдау қажет. Мысалы, сенсорды
бұрын басқа сенсор қызмет еткен аймақтарда, компьютерлік бағдарламаны
өзгертетін немесе телеметрия кестесін өзгерте алатын жерде басқару керек.
Аппарат конструкторына сенімділікті арттыру бойынша 4 аспектіні
шешу үшін сандық әдістемелер қажет:
a) құны есебінен саны;
b) аппаратқа орналастыру;
c) түрі;
d) синхрондау.
Төменде алғашқы екі сұрақты егжей – тегжейлі қарастырылған, ал
соңғы екеуі қысқаша айтылады, өйткені олар әр құрылғының нақты даму
жағдайларына байланысты.
Аппаратқа функционалдық талаптар белгіленген және негізгі қосалқы
жүйелер анықталғаннан кейін аппарат деңгейінде қосалқы жүйелердің істен
шығу ықтималдығы мәндерінің базалық (бастапқы) тізбесі жасалады. Біз
негізгі конфигурация сәтсіздікке төзімділікті қамтамасыз етпейді деп
болжаймыз, бірақ ол сәтсіздікке жол бермеу үшін қолайлы барлық нәрсені
ескереді.
Мысалы,
тәжірибе
материалдардың,
бөлшектердің,
технологиялардың жоғары сапасынан алыс қолдану апатқа әкелетінін біЗТеше
рет көрсетті.
Содан кейін сенімділіктің барлық шығындары кем дегенде күтілетін бас
тарту құнына тең үнемдеуге әкелетінін есте ұстай отырып, сенімділікті одан
әрі қалай арттыруға болатындығын шешуіміз керек.
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Шығу құны сызығы шығу тегінен шығады. Оның оң жақ соңғы нүктесі
Fo істен шығуының базалық (бастапқы) ықтималдығымен және 5.1 формула
бойынша есептелген осы нүктедегі істен шығуының құнымен айқындалады.
Сенімділікті арттырудың құндылық қисығы нашар анықталған. Ол Fo
нүктесінде нөлдік мәнге ие және шығу бағытында ойысы бар.
FS/Fo = Fou

(5.2)

бұл қатынас бізге жұмыс істеуге қолайлы нәтиже береді. Fs-сенімділікті
арттырудан кейін істен шығу ықтималдығы, u = Vr/Vo - сенімділікті арттыруға
аЗТалған бюджет шығындары, Ал Vr бұл Vo аппаратының базалық (бастапқы)
құнының бөлігі ретінде көрсетілген. 5.2 теңдеуден "u" бүтін мәндері үшін
төмендегілер дұрыс екенін көруге болады:
- егер Vr = 0 кезінде u = 0 және Fs = Fo (сәтсіздік ықтималдығы
өзгермейді);
- егер Vr = Vo онда u = 1 және Fs = Fo2 (жалпы резервтеу кезінде сәтсіздік
ықтималдығы).
Hecht (1967) қосалқы жүйелерді резервтеу арқылы сенімділікті
арттырудың шектеулі жағдайы үшін осындай есептеу әдісіне теориялық негіз
берді. Бұл әдіс сенімділікті арттырудың басқа түрлерінде де жақсы нәтиже
береді.
Мысалы, негізгі құрылғы 100 миллион доллар тұрады және 0,2
сәтсіздікке ұшырайды делік. Сенімділікті арттыру үшін $10 миллион болса,
жоғарылағаннан кейін сәтсіздіктің болжамды ықтималдығы Fs = 0,2 × 0,20,1 =
0,17. Бас тарту құнының төмендеуі сенімділік құнының өсуінен басым
болғанға дейін сенімділікті арттыру тиімді болып табылады. Сенімділік
құнының қисығының көлбеулігі шамасы бойынша тең болғанда және істен
шығу құны қисығының көлбеулігі бағыты бойынша қарама-қарсы болғанда,
біз сенімділіктің жоғарылау шегіне жетеміз. 5.5 суреттегі тік сызық осы
шектеуді бейнелейді. Осы кезде сенімділік қисығының құндылық ординаты
ішкі жүйелер сенімділігінің оңтайлы артуын анықтайды, ал абсцисса мәні –
сенімділікті арттыру жөніндегі іс-шараларды жүргізгеннен кейін олардың
істен шығуының күтілетін ықтималдығы.
Бас тарту құнын қосу және сенімділікті арттыру бізге сенімділікті
арттыру туралы шешім қабылдауға әсер ететін аппараттың жалпы құнын
немесе құрамдас бөлігін береді. Бұл қисық сенімділік жоғарылауының шекті
нүктесінде минимумға жететіндігін көрсетеді. Минимум аз, бұл оңтайлы
байланысты құндылық қатынастарының жақсы анықталған аймағын білдіреді.
Бюджетте сенімділікті арттыру шығындарын қарастырғаннан кейін біз
бюджеттің осы бөлігін қосалқы жүйелер мен олардың құрамдас бөліктері
бойынша бөлуіміз керек. Ең жақсы бөлу барлық қосалқы жүйелерде шекті
мәндер кезінде тең дәрежеде істен шығуды басады.
Сонымен, егер біз суреттегі құрылғы үшін VR қисығы қалай
жасалғанына ұқсас, әр ішкі жүйе үшін сенімділікті арттырудың жеке
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құндылық қисығын салсақ, онда біз әрбір ішкі жүйе үшін бірдей беріктікке
қол жеткізген кезде, шығындардың одан әрі өсуін тоқтата аламыз. Жалпы, біз
сенімділіктің жоғарылауын, сенімділігі артуы керек компоненттің немесе
қосалқы жүйенің пайыздық мәні ретінде бағалаймыз. Мұндай бағалау
бастапқы құнын екі есе немесе үш есе арттыратын резервтеу жағдайында
айқынырақ болады, сонымен қатар дизайн элементтерінің көлденең
қимасының ұлғаюымен немесе конденсатор кернеуінің номиналды мәнінің
жоғарылауымен қолайлы.
Егер біздің мақсатымыз шығындардың бірлігіне қарағанда жүйелік
деңгейде істен шығуды төмендететін сенімділіктің жоғарылауын тану болса,
онда келесі компоненттерді анықтау қажет:
a) Fс істен шығуының бастапқы ықтималдығы жоғары;
b) Vc құнының төмен бірлігі.
Осылайша, сәтсіздік/шығындар коэффициенті ≡ Fс/Vc сенімділікті
арттыру үшін қаражатты бөлудің жақсы практикалық өлшемі болып
табылады. Төменде келтірілген сенімділік бағдарламасының мысалы
тұжырымдаманың қалай жұмыс істейтінін көрсетеді.
5.2.1 Ғарыш жүйелері үшін сенімділік тұжырымдамасы
Сенімділік талаптары әдетте екі индикаторға қатысты: негізгі сенімділік
және мақсатты жұмыс сенімділігі. Екеуінің біріншісі барлық элементтердің
жұмыс істеу мүмкіндігі, ал екіншісі кем дегенде жүйенің негізгі
элементтерінің жұмыс істеуі мүмкіндігі. Бұл екі бағалау сәтсіздікке төзімділік
кеңінен қолданылатын құрылғы үшін өте өзгеше болуы мүмкін. Мұндағы
біздің мақсаттымыз жұмыс сенімділігі, ол көбінесе ескертусіз сенімділік деп
аталады және өте маңызды болып табылады. Есептелген жұмыс уақыты, осы
спутник үшін орбитада жұмыс істеудің болжамды уақыты құрылғының
сенімділігі туралы шешім қабылдаудағы маңызды көрсеткіш болып табылады.
Егер біз орбитада тұрған кезде аппараттың жұмысын қолдамасақ, ол оның
қорлары жұмсалған кезде, бөліктері тозған кезде немесе технологиясы
ескірген кезде бас тартады.
Спутникті 10 жылға жанармай құюдың мағынасы жоқ, егер оның
батареялары тек 5 жылға есептелген болса, онда 5 жылдан астам сенімділікті
арттыру бұл жағдайда мағынасыз болуы мүмкін. Алайда, кейбір спутниктер
белсенді өмір сүрудің есептелген мерзімінен тыс көптеген жылдар бойы
жұмыс істей берді, сондықтан жүйенің жұмыс істей алатын жалпы уақыты
шектелмейді. Спутниктің сенімділігінің гипотетикалық моделін көрсетеді.
Белсенді өмір сүру мерзімінің есептік мәнінің соңындағы сенімділік 0,73-ке
тең (R) дұрыс жұмыс істеу ықтималдығымен сипатталады. Іске қосу бойынша
орташаланған сенімділік көрсеткішін белсенді өмір сүру мерзімінің есептік
мәніне сәйкес келетін Т интервалы бойынша ∫Rdt интегралы ретінде есептей
аламыз. Дәл сол аймақты ∫TdR деп анықтауға болады, мұнда Т ОАВС
аймағында көлденең сызықты бейнелейді, ал dR - сенімділік дифференциалы
(тік). Бұл интеграл мақсатты тапсырманың орындалуының орташа ұзақтығын
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100% сенімділікпен, мақсатты жұмыс істеудің орташа уақыты деп аталатын
мәнмен анықтайды. Ол көбінесе жүйені жобалау кезінде сапаны бағалау
кезінде қолданылады.
Жүйенің тиімділігі, ол ішінара бас тартқаннан кейін не істей
алатындығын көрсетеді. Тиімділікке қосымша (5.6 суреттегі қисық сызықтан
жоғары қашықтық) ішінара сәтсіздіктің салдарын ескере отырып, сәтсіздік
ықтималдығын көрсетеді. Біз 0,87 тиімділік мәнін белсенді өмір сүру
мерзімінің есептік мәнінің соңында түсіндіре аламыз (ерікті мысал): 0,27
сәтсіздік ықтималдығы спутниктің тиімділігін 0,13-ке төмендетеді (1-0,13 =
0,87). Көп функциялы спутниктерді пайдалану өсіп келе жатқандықтан,
дегенмен кейбір мүмкіндіктер шектеулі болса да, кейбір функциялар толық
істен шыққаннан кейін де тиімділік ұғымы спутниктің жұмыс істеп
тұратындығына кепілдік беру үшін маңызды бола түсуде.
Сенімділік модельдерін қолдана отырып, толық деңгейдегі ақаулардың
бүкіл жүйенің істен шығуына әртүрлі әсерін алуға болады. Модельдер, атап
айтқанда, сәтсіздікке төзімділік кеңінен қолданылатын жерде маңызды, мұнда
жүйе тұтастай алғанда құрамдас бөліктерге әртүрлі талаптар қойылатын
әртүрлі режимдерде жұмыс істей алады. Осы екі шарт аппаратқа қатысты
MIL-STD-756-да "модельдеу және сенімділікті болжау" (Reliability Modeling
and Prediction) сенімділікті модельдеуге аЗТалған стандартты нұсқаулық бар.
Сенімділіктің дәйекті және параллель модельдері құрылғыны жасау кезінде
қолданылатын көптеген перспективалы модельдерді құрудың негізі болып
табылады (5.7 сурет).
1 жағдайда жүйенің жұмыс істеуі үшін барлық үш элемент (A, B, C)
қажет болатын дәйекті модель көрсетілген. Егер олардың біреуі бас тартса,
онда бүкіл жүйе бас тартады. RА = RB = RC = 0.9 үшін жүйенің сенімділігі RS=
0.93 = 0.73. Элементтердің сенімділігі әдетте уақыт бойынша экспоненциалды
үлестірімге ие болады, бірақ тек дәйекті модель үшін жүйенің сенімділігі
экспоненциалды үлестіру заңын ұстанады. 2 жағдайда элемент параллель
немесе жалпы резервте болады, яғни олар балама функцияларды орындайды.
Бұл жүйе барлық үш элемент бас тартқан жағдайда ғана бас тартады. 1
жағдайда қолданылатын элементтердің сенімділігінің бірдей сандық мәндері
үшін жүйенің сенімділігі тең болады:
RS = 1 ─ 0,13 = 0,999.
3 жағдайда жүйенің ішінара резервтелуі көрсетілген. А және В
элементтері бірдей функцияларды орындайды, сондықтан олардың біреуінің
істен шығуы жүйенің істен шығуына әкелмейді. Алдыңғы жағдайлардың
сандық мысалдарын қолдана отырып, біз жүйенің сенімділігін келесідей
бағалаймыз:
RS = 0,9 • (1 – 0,12) = 0,89.
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4 жағдай жалпы резервтеудің мысалы болып табылады, бірақ екі канал
(негізгі және резервтік) бірдей емес. Жоғарғы аЗТада қажетті функцияны
қамтамасыз ету үшін екі элемент (А және В) қажет, ал төменгі аЗТада тек бір
элемент (С) қажет. Жүйе кем дегенде бір аЗТа жұмыс істеп тұрған кезде
жұмыс істейді. Бұл жағдайда 0,9 элементінің сенімділік көрсеткішінің бірдей
мәні үшін бізде:
RS = 1 – (0,19 x 0,1) = 0,98.
Брондау, атап айтқанда, осы функцияны орындау үшін біЗТеше
физикалық бірдей бірліктер қажет болған кезде тиімді болады. Мысалы, бір
қосалқы шина (запаска) ауаны шығарған автомобильдің төрт шинасының кезкелгенін алмастыра алатындығын бәріміз білеміз. Бұл сапардан бір шинадан
артық бас тарту екіталай болғандықтан, бір запаска сол қаражат құнының 1/4
бөлігінде сенімділікті арттырады, олар шиналардың әрқайсысы үшін бөлек
қор құруға аЗТалған. Бұл тәсіл әдетте "k – out –of-n брондау" деп аталады,
мұнда k қажетті элементтердің санын, ал n – бастапқыда берілген жалпы
санды білдіреді. Шина бар мысал ретінде атауға болады 4–out–of–5 брондау.
Сенімділік құралдарының көпшілігі сенімділікті арттырудың нақты
формуласын ұсынады (мысалы, Lloyd and Lipow [1977] қараңыз).
Сенімділікті арттыру мәселесін жақындаған кезде, біз бір реттік
маржамен осы функция үшін талап етілетін бірдей бірліктердің әрқайсысы
сақталған деп санаймыз. Қорсыз, 4 бірдей бірлікті дәйекті оЗТаластыру RS =
RA4 сенімділігіне ие болады, мұндағы R–бірдей компоненттердің сенімділігі.
Бір бөліктегі қор кезінде жүйенің шамамен сенімділігі мына формула
бойынша анықталады: RS = 1–(1 - RA)4. RА = 0,9 үшін резервтегі жүйенің
сенімділігі 0,66-ға тең, үлестік қорды құру сенімділікті 0,96-ға дейін
арттырады. Бұл әдіс соншалықты тиімді, сондықтан біз кейде бірдей
бірліктермен орындалатын функцияларды бөлуді жөн көреміз, содан кейін k –
out – of – n резервациясын қолдануға мүмкіндік береміз.
Неғұрлым күрделі жүйелер үшін Марков модельдері бізге сенімділікті
де, жарамдылықты да бағалауға мүмкіндік береді. Бұл модельдерде сәтсіз
компоненттің қалпына келуіне, оны басқа компонентпен алмастыруға,
деградациялық күйдің басталуына немесе жүйенің жалпы істен шығуына
әкелуі мүмкін бірқатар қадамдарды орындайды. Біз осы уақытқа дейін
қарастырған блок-схемалар сұлбаның толық істен шығуынан басқа салдарды
анықтай алмайды.
Жобалау кезеңінде біз негізінен есептелген сенімділікпен айналысамыз.
Сенімділікті ерте кезеңде есептеу әдетте ұқсас өнімдер әдісін қолданады
(VIL–STD–756V, 2001 әдісі). Бұл есептеу әртүрлі конфигурациялар мен
жұмыс жағдайлары үшін өзгертілген бұрыннан жасалған спутниктердің
(немесе одан да жақсы, спутниктер тобының) байқалатын сенімділігіне
негізделген дегенді білдіреді.
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Тұжырымда дәлірек болған кезде, ұқсас өнімдер әдісі ішкі жүйелер
деңгейінде қолданылады. Кейінірек ұқсас сұлбалар әдісіне негізделген
есептеулер (2002 әдісі) аналогтары жоқ қосалқы жүйелер үшін қолданыла
алады. Дизайн неғұрлым егжей–тегжейлі болған кезде және әсіресе
өнімдердің тізімі анықталған кезде, біз MIL – HDBK-217 негізіндегі
электронды жабдық үшін өнімді есептеу әдісін (2004 әдісі) электронды
жабдықтың сенімділігін есептеу қолдана аламыз. Электрлік емес жабдықтар
үшін біз жобалық қорлар мен "жүктеме – беріктік" қатынастарын қолдана
отырып сенімділікті болжай аламыз.
Осы сенімділік есептеулерінен басқа, есептеулерді ішкі жүйелік
деңгейде және бүкіл спутник деңгейінде модельдеу әдістерін қолдана отырып
жүргізуге болады. Сенімділікті есептеу дәл емес болғандықтан, біз сыни
болжамдар мен параметрлер бойынша нұсқаларды қарастыратын дәлдік
талдауларын жүргіземіз. Ақауларға төзімді құрылғылар жағдайында маңызды
мысал сәтсіздікке төзімділік дұрыс әрекет ететін ықтималдылықты зерттеу
саласы. Сенімділікті есептеуден айырмашылығы, эксперименттік сенімділік
анықтамасы әдетте MIL–STD–781D сәйкес сенімділікке аЗТалған аЗТайы
сынақтардың нәтижелері бойынша, тәжірибелік-конструкторлық жұмыс
кезеңі, жердегі эксперименттік өңдеу және өндіру кезеңі (Reliabiliti Testing
for Engineering Development, Qualification, and Production) үшін сенімділік
сынақтары бойынша жүргізіледі. Сынақ кезінде компоненттердің көп мөлшері
операциялық жағдайға ұқсас жағдайларға ұшырайды. Біз содан кейін есептеу
орташа уақыты арасындағы VPN, СВМО, жалпы саны аппаратура жұмысы
сағатының саны байқалатын істен шығу. Қолайлы статистикалық деректерді
алу үшін аппаратураның істелген жұмысы көрсетілгенге қатысты кемінде бес
есе болуға тиіс СШЖК. Бес жылдық SVMO жабдықтары үшін (ғарыштық
қолдану үшін өте қарапайым деңгей) бұл 25 жылдық сынақты білдіреді, бұл
құрылғы немесе қосалқы жүйелер үшін мүмкін емес. Бұл дилеммадан
шығудың бір жолы-ғарышта сәтті жұмыс істеген компоненттерді ғана
пайдалану. Бірақ бұл компоненттер функционалды түрде ескірген, тым ауыр
болуы мүмкін немесе жаңа әзірлемелермен салыстырғанда көп қуат тұтынуды
қажет етуі мүмкін. Проекторлар ескірген компоненттерді жаңа қолдануға
бейімдеу үшін өзгерткен кезде де, олар сынақ талаптарын қайта қарауы керек.
Сенімділіктің минималды тәуекеліне қол жеткізу үшін ғарыштық жүйелер
құрылды, олар үшін бірінші ұшырылымда қолданылатын 14-17 жыл бұрынғы
компьютерлік технология алынды [GAO, 1989]. Бұл ескірген жабдықтар мен
математикалық жабдықтар жүйелердің қымбаттығына, іске қосудың кешігуіне
және жалпы тапсырманы орындауға кедергі келтірді.
"Сәттілік-сәтсіздік" критерийі арқылы қамтамасыз етілгеннен гөрі
жеткілікті қорларды дұрыс оЗТатудың балама әдісі біліктілік сынақтары мен
сенімділік сынақтарын жоспарлау болып табылады. Көптеген компоненттер
сапа индикаторымен сипатталады, мысалы, қабылдағыштағы сигнал/шу
қатынасы және т.б. біліктілік сынақтары кезінде сапа көрсеткіштерінің
өзгеруін бақылау жабдықтың қартаюынан кейін немесе қолмен ұстау және
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басқа да зиянды жағдайлардың әсерінен күтуге болатын құнды болжамды
қамтамасыз етеді. Сондай-ақ, өндіріс пен оЗТатудың жиынтықтардың
сенімділігіне қалай әсер ететінін көру үшін қысқартылған сынақтар кезінде
біЗТеше жиынтықтардағы сапа көрсеткіштерінің өзгеруін қадағалай аламыз.
Бұл әдістер аппараттың гироскоптарында сақтау нәтижелерін зерттеуде жақсы
жұмыс істеді [Hecht, 1970] және "жалпы сапа нұсқаулығы" (Total Quality
Manaqement, TQM) және "өзгергіштіктің төмендеуі" (Variability Reduction,
VR) сияқты нұсқаулықтарға сәйкес келеді.
Құрылымдық элементтер үшін көптеген ақаулардың себебі
компоненттердің беріктік қасиеттерінің нашарлауы немесе оларға өте жоғары
жүктемелердің әсер етуі болып табылады. Жүктемелердің беріктігі мен
таралуын зерттеу болжау үшін пайдалы құрал болып табылады. Соңғы
жағдайда сенімділікті арттыру жолдарының арасында жобалық қорларды
ұлғайту әдісі бар (орташа жүктеме мен орташа беріктік арасындағы
айырмашылық) және таралуды азайту (технологиялық процесті бақылауды
күшейту және нәтижесінде төмен беріктігі бар өнімнің бір бөлігін азайту)
[Kececioglu және Cormier, 1964; Hecht, 1967].
5.2.2 Аппараттың істен шығуы туралы қандай жолмен және не
білеміз?
Кез келген істен шығуды болжау үшін негіз алдыңғы жүйелермен
жұмыс істеу тәжірибесі болып табылады, сондықтан біз олар туралы
мәліметтерді қалай алатынымызды елестетуіміз керек. Ақпаратты алудағы ең
маңызды рөл борттық телеметрияға тиесілі. Барлық құрылғыларда жердегі
компоненттер мен қосалқы жүйелерді бағалауға мүмкіндік беретін
құрылғылар бар. Басқа маңызды ақаулық индикаторларына құрылғының
жұмыс сипаттамалары (қажетті деректерді беру), оның орбиталық
параметрлері және сигналдық сипаттамалары кіреді. Әрине, олар сәтсіздіктер
оның кейбір тозуы тұрғысынан функцияға әсер еткеннен кейін ғана әрекет ете
бастайды. Ақыр соңында, жердегі операциялар арқылы кейбір сәтсіздіктер
анықталуы мүмкін.
Көптеген сәтсіздіктер кездейсоқ немесе тұрақты (белгілі бір
себептермен пайда болған) деп жіктеледі.Соңғы сыныпқа дизайн, қоршаған
ортаның қолайсыз әсері немесе пайдалану салдарынан сәтсіздіктер кіреді.
Конструкторлық істен шығуы салдарынан, кездейсоқ төтенше жағдайларға
тап болады, өйткені ғарышта беріктігі аз жүктеме компоненттерін
пайдалануға байланысты. Егер ғарыштық құбылыстар белгілі болмаса немесе
толық түсіндірілмесе, олар сыртқы жағдайлардың әсерінен бас тарту болып
табылады. Мысалы, 1972 жылға дейін VAN ALLEN белдеуінің радиациялық
сәулеленуінен болған жартылай өткізгіш аспаптардың істен шығуы сыртқы
жағдайлардың әсерінен істен шығу ретінде, кейінірек – конструкторлық істен
шығу ретінде жіктелді. Қате командалар Аппаратқа жіберілген кезде
операциялық сәтсіздіктер орын алады.
Кездейсоқ істен шығуларға мынадай істен шығулар жатады:
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- конструкторлық кемшіліктермен байланысты емес жүйелердің істен
шығуы;
- сенімділік сынақтарымен анықталмайтын және жеткіліксіз бақылаудың
нәтижесі болып табылмайтын сапаның нашарлауы;
- көптеген "белгісіз" істен шығулар.
\
5.3 кесте - Құрылғының істен шығу себептері, 1962 ÷ 1988 жылдар
Сәтсіздік себептері
Заңды істен шығулар
Конструкторлық
Сыртқы ортаның зиянды әсері
Эксплуатациялық
Жүйенің кездейсоқ істен шығуы
Сапасы
Басқалары
Белгісіз

24,8%
21,4%
4,7%
16,3%
7,7%
6,3%
18. 9%

1983 жылға дейін алынған мәліметтерге сәйкес, сәтсіздіктердің
көпшілігі табиғи болды. Жақында кездейсоқ сәтсіздіктер пайда болды. Бұл
көбінесе жартылай өткізгіш компоненттерге байланысты, олардың
сәтсіздіктері көбінесе белгілі бір себепке ие емес және ғарыштық ортаның
әсерін жақсы түсінеді. Дизайн кемшіліктері мен пайдалану қателері
құрылғының сенімділігіне қатысты көптеген проблемаларға ықпал етеді.
Дизайнды басқаруды ұйымдастыруды жақсарту, алдыңғы жүйелер бойынша
тәжірибе және әдістерді жетілдіру аппараттың істен шығуын едәуір
төмендетуі мүмкін. Болашақта құрылғыда пропорционалды түрде көп
электронды компоненттер және механикалық немесе электромеханикалық
компоненттер аз болады. Бұл үрдістің мысалдары ауыстыру болып табылады.
Лазерлік гироскоптарға аЗТалған айналмалы массалық құрылғылар, электрлік
басқарылатын антенналарға механикалық бағытталған антенналар, электрлікоптикалық матрицаларға сканерлейтін датчиктер. Электрониканың бірдей өсуі
сандық схемаларды қамтиды. Олардың күрделілігіне байланысты (мысалы,
VHSIC) дизайн бойынша сәтсіздіктер артуы мүмкін, дегенмен біз олардың
барлығын мойындамауымыз мүмкін. Борттық математикалық қамтамасыз ету
және математикалық қамтамасыз етуге қатысты сәтсіздіктер де өседі. (1987
жылғы мәліметтер бойынша, олар жалпы бас тартудың аз ғана пайызына
себеп болды; 5.3 кестеде олар "пайдалану" пунктіне енгізілген).
Математикалық қамтамасыз ету сенімділік тұрғысынан негізгі проблемалар
тудыруы мүмкін екенін ескере отырып, AIAA себептерді зерттеу және алдыналу шараларын әзірлеу үшін техникалық комиссияны субсидиялады.
Жүйе бойынша істен шығуларды бөлу 5.4 кестеде, ал орбитадағы жұмыс
уақыты 5.5 кестеде көрсетілген.
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5.4 кесте - Қосалқы жүйелер бойынша сәтсіздіктер [Hecht, 1985]
Қосалқы жүйелер
Командалық - телеметриялық радиосызық
Басқару және навигация
электрмен жабдықтау
Деректерді өңдеу
Терморегуляция
Қозғалтқыш қондырғысы
Конструкция
Аппарат платформасы
Көрінетін және инфрақызыл диапазондағы
датчиктер
Байланыс аппаратурасы
АЗТайы аппаратура
Навигациялық аппаратура
Жалпы пайдалы жүктеме

Істен шығу пайызы
24,6
13,6
13,2
9,1
5,6
3,7
3,5
73,3
13,1
5,2
4,9
3,5
26,7

5.5 кесте - Орбитадағы жұмыс уақытының функциясы ретінде сәтсіздік
қарқындылығы [Hecht, 1985]
Орбитада жұмыс істеу уақыты [жыл]
1
2
3÷5
5÷7
>7

Істен шығулар [аппарат / жыл]
4
2,5
1,5
1
0,7

Бағдарлау, басқару, электрмен жабдықтау және қозғалтқышты оЗТату
жүйесі орбиталық параметрлерге байланысты нақты талаптарға ие. Бұл
өзгерістер өз кезегінде дизайндағы, терморегуляция жүйесіндегі және басқа
қызмет көрсету жүйелеріндегі айырмашылықтарға әкеледі. Әдетте төмен
орбиталық спутниктер синхронды орбиталардағы спутниктерге қарағанда
40÷50% жоғары қарқындылықтан бас тартады.
5.2.3 Негізгі тұжырымдамаларды белгілеу кезеңінің сенімділігінің
типтік бағдарламасы
Ең алдымен, сенімділік бағдарламасында сенімділік талаптарын
белгілеу қажет. Біз мұны көптеген жолдармен жасай аламыз, бірақ
сенімділікті бөлудегі бастапқы сәт спутниктің жоспарланған жұмыс
уақытында сәтсіздікке ұшырау ықтималдығын белгілеу. Алдымен біз жобалық
шешімдер мен бюджеттік шектеулер негізінде мезгіл-мезгіл сенімділік
көрсеткішін нақтылай отырып, бұрынғы ғарыш жүйелеріне ұқсас істен шығу
ықтималдығын аламыз.
Жүйенің істен шығу ықтималдығы қосалқы жүйелер бойынша бөлінеді
және талаптар өзгерген бойда сәйкестікке келтіріледі. Біз бөлуді алдыңғы
эксперимент негізінде жүргізе аламыз немесе негізгі ішкі жүйелерге біркелкі
тарата аламыз. Біз сондай-ақ әлсіз буынды анықтай аламыз: күрделілігі немесе
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жаңашылдық дәрежесі бас тартудың жалпы ықтималдығына айтарлықтай
ықпал ететін жүйе. Әрбір қосалқы жүйеде істен шығу/шығындар қатынасын
шамамен біркелкі бөлу бағалы бағыт болып табылады. Сәтсіздік/шығындар
қатынасы E≡F/V күтілетін шығындарға бөлінген F жүйесінің істен шығу
ықтималдығы ретінде анықталады. 5.1 суретте ішкі жүйелердің әрбір келесі
бөлімшесінде E қатынасы айтарлықтай өзгермейтінін көруге болады.

5.1 сурет - Сенімділікті қосалқы жүйелер бойынша бөлу

Әр блокта F, V және E = F/V мәні көрсетілген.
Жобаның сенімділігін немесе сараптамасын бөлу нәтижесінде біз
көбінесе сенімділікті арттыру бағдарламасын іске асыруды бастауды
қалаймыз. Ол үшін біз мыналарды ескеруіміз керек:
- жеңілдету – сәтсіздік ықтималдығына ықпал ететін компоненттер
санын азайту,
- ақаулардың алдын алу – сәтсіздік қарқындылығы төмен
компоненттерді таңдау,
- ақаулыққа төзімділік – қосымша резервтеуді енгізу.
Біз бас тартуды жеңілдетуді немесе алдын-алуды жөн көреміз, бірақ
олар әдетте бас тарту мүмкіндігін аздап төмендетеді. Резервация кеңінен
қолданылады, бірақ құнның, салмақтың және т.б. өсуіне әкеледі, алайда
резервация сәйкесінше болжамды шығындарға және сәтсіздіктердің
төмендеуіне әкеледі.
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Біз қосалқы жүйелер немесе қосалқы жүйелер ішіндегі компоненттерді
анықтай аламыз, олар үшін резервация белгілі бір бюджетте сәтсіздіктерді
азайтады немесе белгілі бір сенімділіктің жоғарылауымен бізге ең төменгі
шығын береді. Синхронды орбитада оЗТаласқан және орбитада айналатын
спутниктің бағытын анықтау жүйесінің мысалын қолдана отырып, резервтеу
кезінде сенімділіктің артуын байқауға болады. Бұл әдіс үшін теориялық
бастапқы ережелер Hecht [1967] берілген. 5.6 кестеде жүйені қалай құру
керектігін көрсетеді. Синхронды орбиталық спутниктер үшін ымыралы
құндылық мәндері алынған килограммның құнына үстемдік ететіндіктен, біз
сәтсіздік/шығындар қатынасын сәтсіздік/салмақ қатынасына ауыстыра
аламыз, F / W.
5.6 кесте - Бағдарды анықтау жүйесінің бастапқы орналасуы. Деректер
синхронды орбиталарда орналасқан және орбитада айналу арқылы
тұрақтандырылған спутниктерге жатады [Hecht, 1967].
N

Құрамдас бөліктің атауы

1
2

Электроника
Бұрыштық
жылдамдықты
гироскопиялық өлшеуіш
Күн сенсорының электроникасы
Қос күн сенсоры
кабельдер, қосқыштар

3
4
5

Істен шығу
ықтималдығы, F
0,13
0,02

Салмағы,
W (кг)
6,8
1,4

F/W
(10-3кг-1)
19,1
14,3

0,02
0,004
0,0003

1,8
4,5
1,4

11,1
0,9
0,2

F/W қатынасы алғашқы үш элемент пен соңғы екеуінің арасында кең
ауқымда өзгереді. F/V қатынасының төмен мәні резервтен сенімділіктің төмен
ұтысын көрсететіндіктен, алғашқы үш элемент сенімділікті арттыру
бағдарламасына мұқтаж елеулі үміткерлер болып табылады. Теңдеуден
салмақтың белгілі бір бөлігін қосудан сенімділіктің мүмкін пайдасын
жақындата аламыз:
u +1
FS = F0
(5-3),
мұнда u = Wr/Wo - бұл бастапқы салмақтың бөлігі ретінде көрсетілген
сенімділікті арттыру үшін қосылған салмақ, ал Fo, Fs-резервті қосқанға дейін
және одан кейін қосалқы жүйенің істен шығу ықтималдығы. Сенімділіктің
жоғарылауын жақындату мүмкіндігі, әсіресе егжей-тегжейлі мәліметтерді
алғанға дейін өрескел бағалау кезінде бюджетті құруда пайдалы.
5.7 кестеде нақты үлгілер бойынша (аналогтар бойынша емес) алынған
істен шығудың нақты ықтималдығының болжамды мәндерін 5.3 тараудан
алынған мәндермен салыстыру арқылы жеке резервтеудің сенімділікті
арттыруға әсерін тигізеді.
5.7 кесте - 5.6 кестеде келтірілген, жүйелерді резервтеу арқылы
сенімділікті арттыру
Кестеге сәйкес
сақталған

1, 2 және 3 элементтердің
(жиынтық) салмағы
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Жүйелердің істен шығу
ықтималдығы

элементтер саны,
олардың реттік
нөмірлерінің
реттілігі
0
1
2
3

(кг)

салыстырмалы

5.3 тараудан

нақты үлгілер
бойынша

10
17
18
20

1,0
1,68
1.82
2,0

0,165
0,048
0,038
0,027

0,165
0,056
0,041
0,027

Жүйенің істен шығуының нақты ықтималдығының болжамды мәндері
Fs=Fp2+Fi қатынасынан алынады, мұндағы Fp – параллель қосылған
(резервтік) элементтердің істен шығу ықтималдығының қосындысы, Fiконсервацияланбаған
элементтердің
істен
шығу
ықтималдығының
қосындысы.
MIL-STD-1543 сенімділікті зерттеудің бірнеше жолын анықтайды, бұл
сәтсіздікке төзімділікті және сенімділікке қатысты басқа шараларды
қолдануға көмектеседі. Ең маңызды зерттеулер - "ақаулардың түрлері және
олардың
салдарын
талдау
"(АТСТ),"
паразиттік
тізбектерді
талдау","схемалардың тұрақтылығын талдау".
АТСТ бірнеше деңгейде орындалуы мүмкін:
- Құрамдас деңгейде кенеттен қысқа тұйықталуға әкелуі мүмкін екі
өткізгіштің жақын болуы сияқты жоғары қауіпті тізбек шешімдерін
болдырмау.
- Қосалқы жүйелік деңгейде жүйенің істен шығу типтерін және
резервтеу қажеттілігін (істен шығуға орнықтылықты) анықтау үшін.
- Жүйелерді басқаруға, қателерді анықтауға және қайта толтыруға
арналған құрылғыларды жобалауға және орналастыруға көмектесетін барлық
деңгейлерде (аппаратты қоса). Осының арқасында жүйенің жобалаушысы
олардың алдын-алу шаралары қабылданбаған сәтсіздіктердің пайда болуына
сыртқы факторлардың зиянды әсерін болдырмауы мүмкін.
Аппаратта құрастырудың барлық сатыларында және орбитада сынақтар
жүргізу мүмкіндігі болуы тиіс. Тиімді сынақтарды жоспарлау үшін біз
сәтсіздіктердің түрлері мен олардың салдары туралы білуіміз керек. Сәтсіздік
түрлері, салдары және талдаусыз сынақтарды жоспарлау, кіріктірілген
бақылауды қамтамасыз ету және сыртқы сынау жабдығы сынақтарды
нашарлататын арнайы әзірленген жорамалдарды талап етеді. Осы себепті біз
тәжірибелік-конструкторлық жұмыстың барлық кезеңінде жетілдіруді жүргізе
отырып, жобалаудың ерте сатыларында Сәтсіздік түрлері, салдары және
талдау жоспарлауымыз қажет. Бас тарту туралы көбірек білген кезде, біз
оларды бұрын Сәтсіздік түрлері, салдары және талдау шеңберінде
айқындалған типтер мен салдарларды нақтылау бөлігінде қайта қарауымыз
керек.
Содан кейін біз орбитадағы қиындықтарды болдырмау үшін ТҚК-ны
түзете аламыз. Бұл процесті жақсарту үшін сәтсіздік түрлерін, олардың пайда
болу жиілігі мен салдары бойынша біріктіру арқылы жіктеуге болады.
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Төтенше жағдайларды талдау, сәтсіздік түрлері, салдары және талдаумен
біріктірілуі мүмкін. Бұл ретте жұмыстар "істен шығу типтері, авариялық
жағдайлардың салдарлары мен талдауы" (Ақаулардың түрлері, салдары және
төтенше жағдайларды талдау) зерттеу шеңберінде жүргізіледі. Сондай-ақ, біз
жұмыс кезінде күтпеген (паразиттік) жағдайларға әкелуі мүмкін жағдайларды
болдырмау үшін паразиттік тізбектерге талдау жасай аламыз. Мысал ретінде
жақында бас тарту (бақытымызға орай, қалпына келтірілген) болды, онда
команда орындалмады. Бұл алдыңғы команда қабылдағышқа оралғандықтан
болды (жалған жағдай) және схема қабылдағыштың алғашқы алты
секундында командаларды қабылдауға әдейі кедергі келтірді.
Сұлбалардың тұрақтылығын талдау таңдалған өнімдердің бүкіл
тұрақтылық аймағында экстремалды температура кезінде функциялардың
дұрыс орындалуын қамтамасыз етеді. Өкінішке орай, бізге әлі де интегралды
сұлбалардың тұрақтылығын талдау және бағалау бойынша жұмыс әдісі қажет.
Әдетте MIL–STD–1523 сәйкес кезеңдер бойынша жүргізілетін жобаның
сенімділігін тексеру кезінде типтік ғарыштық бағдарламаның көптеген
қатысушылары жобалық және пайдалану қасиеттерін бірге сынай алады. Осы
жолмен
жойылған
проблемаларға
бастапқы
позициядағы
сынақ
мүмкіндіктеріне қатысты нақты емес болжамдар, іске қосудың дұрыс
оЗТатылмаған реттілігі, деректерді тұтынушының талаптарын түсінбей
жатады. Егер бұл проблемалар сенімділікке тікелей әсер етпесе де, біз жобаға
өзгерістер енгізіп, қуаттың таралуын көбейтіп, жобалық қорларды азайтқан
кезде олар күшіне енуі мүмкін. Сондықтан сенімділік мәселелері жобаның
сараптамаларына сәйкес келетін барлық шешімдерде ескерілуі керек.
5.2.4 Болашақ даму тенденциялары автономды жүйелер
Сәтсіздікке төзімділіктің жоғары дәрежесін талап етеді, өйткені
көптеген сәтсіздіктердің салдарын жиі жоятын немесе едәуір жеңілдететін
жердегі араласуға сену мүмкін емес. Егер біз тікелей резервтік жинаққа ауыса
алмасақ, апаттық режимнен шығу үшін деректерді жасанды алу әдістерін
қолдана аламыз.
Автоматты түрде қалпына келтіретін құрылғы басқару жүйесін қолдана
отырып, автономды аппарат тұжырымдамасын кеңейтеді, ол құрылғыны
төтенше жағдайдан қалпына келтіреді және бортта қалған ресурстарды
оңтайландырады.
Автономияның барлық түрлері сәтсіздік түрлерінің өте толық тізімін
және сәтсіздікке қатысты белгілі бір әрекеттерді жасау және тек өздігінен
жойылатын сәтсіздіктерді анықтау үшін олардың салдарын талдауды қажет
етеді. Өкінішке орай, мұндай талдауларды жүргізу әдістері әлі жақсы
анықталған жоқ. Орбитадағы қолдау жаңа, көбінесе тексерілмеген,
сәтсіздіктерді жеңу, қалпына келтірілмейтін және тіпті ескірген техниканы
құтқару туралы тұжырымдамалар болып табылады. Шығындарды азайтудың
ықтимал мүмкіндіктері бар, өйткені спутник жүйелері қазір онымен жұмыс
істейтін резервтік жабдықтардың көп бөлігін пайдаланбайды. Спутникті
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орбитада ұстап тұру үшін біз істен шыққан жабдықты ауыстыруға мүмкіндік
беретін жүйелерді жобалауымыз керек, уақтылы ауыстыру үшін жылдам іске
қосу мүмкіндігін дамытуымыз керек, ақаулы спутникті жылжыту және
жөндеу бойынша орбитадағы проблемаларды жеңуіміз керек.
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6 Шығындарды модельдеу
Robert Wong, TRW, Inc.
Жүйелік шығындар-есептік параметр. Шын мәнінде, бастапқыда
тұжырымдаманы жүйелік шығындар әзірлеу кезіндегі бастапқы кезеңге
жатады, сондықтан біз бағдарлама міндеттемесінің шарттарын орындау үшін
экономикалық тиімді шешімдерді табуға мүмкіндік алдық. Тек техникалық
талаптарға түпкілікті тұжырымдаманы алу үшін шығындар шешімдерін
басқаруға әсер етуге мүмкіндік бере отырып, біз әдетте қымбат
бағдарламаларға келеміз.
Бұл бөлімде:
- Ғарыш жүйелерінің компоненттері үшін жоспарлы сметаға қалай қол
жеткізуге болатынын;
- Соңғы ғылыми жетістіктерге негізделген жүйелерді жоспарлау үшін
пайдалы шығындарды бағалау арақатынасын;
- Шығындарды бағалау кезінде белгісіздікті қалай талдауға
болатындығын қарастырамыз. Мемлекеттік бағдарламаларға, деректер мен
модельдерге сүйене отырып, бұл материалдар коммерциялық бағдарламаларға
да қатысты. Ұсынылған құн моделі үкіметтік және коммерциялық
бағдарламалардың үйлесуіне негізделген, бірақ үкіметтік бағдарламаларға
қарағанда. 6.3 бөлімінде бұл туралы толығырақ айтылады.
6.1 Шығындарды талдауға кіріспе
6.1.1 Талдау элементтері сурет
Шығындарды талдаудың негізгі элементтерінің өзара байланысын
көрсетеді. Шығындарды бөлу құрылымы (CBS-Cost Breakdown Structure)
немесе жұмысты бөлу құрылымы (WBS – Works Breakdown Structure)
шығындар туралы мәліметтерді жинау үшін қолданылатын ұйымдық кестелер
болып табылады. SVS зерттеу, әзірлеу, сынау және бағалауды (RDT&E –
research, development, test and evaluation) өндіріс кезеңінде де, пайдалану
кезеңінде де қамтиды. Бұл өте маңызды, өйткені ол деректерді
ұйымдастырады, барлық маңызды шығындарды анықтауға көмектеседі және
бір жүйені екіншісімен дәйекті түрде салыстыруға мүмкіндік береді. Бұл 1
және 2-тарауларда көрсетілген тапсырманың сәулет элементтеріне сәйкес
келеді, тек құнды емес элементтерде айырмашылық бар. Мысалы, 2.1 суретте
орбиталық топтау элементтерін қамтымайды. Ғарыштық, ұшыру және жер
үсті сегменттері әдетте ең маңызды элементтер болса да, қолданушы сегменті
кейде жүйенің ең қымбат элементі бола алады. Біз шығындарды жұмыс
кестесі мен кезеңдеріне сәйкес бөлеміз. Бұл кесте шығындарды алдын-ала
бағалау және оңтайлы шешім табу процесі үшін міндетті болмауы мүмкін,
бірақ жоспарлау және қаржыландыру үшін қажет. Әрбір балама тәсіл,
құрылғы бірліктерінің санын, орбитаның ерекшелігін, жабдықтардың тізімін,
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бағдарламалық жасақтаманың немесе бағдарламалық жасақтаманың көлемін,
жұмысқа аЗТалған кадрларды анықтайды және мұның бәрі жүйенің құнын
тұтастай есептеу үшін қажет. Бағалау мынадай үлгілік жорамалдарды қажет
етеді:
- оңтайлы шешімді іздеу кезеңіне және қорытынды шығындар тізбесін
жасауға арналған шығындар базалық жылдың долларында айқындалған;
- жұмыстарды қаржыландырумен байланысты қаржылық шығындар
келесі жылдардың долларында айқындалған;
- қорғаныс хатшысы департаментінің болжамдары инфляция деңгейін
айқындайды (6.1.3 қараңыз);
- өзіндік құнды есептеу жобаға қатысатын мемлекеттік қызметшілердің
жалақысы мен шығындарын болдырмайды;
- пайдалану кезеңі бастапқы пайдалану қуатына шығу кезеңінен кейін
жүреді (IOC – Initial Operating Capability);.
- есептік пайдалану қуатына шығу кезеңінен кейін (FOC – Final
Operating Capability) қосалқы бөлшектер пайдалану және техникалық қызмет
көрсету кезеңінің бөлігі ретінде енгізілген.
Сондай-ақ бізге үкімет ұсынатын жабдыққа қатысты жорамалдарды,
өндірісті игеру қисығының пайыздық арақатынасын айқындау қажет (6.4.4
бөлімді қараңыз) және нақты элементтердің немесе тұтас жүйенің құрамына
кіретін басқа да бірліктер жатады. Бұл болжамдар шығындарды түсінудің
және басқа бағдарламалардағы шығындарды бірдей шығындармен
салыстырудың маңызды негізін анықтайды. Шығындарды элементтер
бойынша бөлу құрылымы және жүйенің тұжырымдамасы қолданылатын құн
моделінің түрін анықтайды. Модельдер 6.2 бөлімінде сипатталғандай
шығындар және жүйелік қатынастар туралы мәліметтерді біріктіреді.
Құндық модельдердегі нәтижелер әрбір жүйенің шығындарын бөлу
құрылымының, өмірлік циклдің (төменде қараңыз) және жұмыс кестесінің
көмегімен ұйымдастырылады.
Олар мыналарды қамтиды:
- оңтайлы шешім табу үшін балама жүйелердің немесе ішкі жүйелердің
шығындарын салыстыру;
- шығындардың басты элементтері пайыздық қатынаста барлық
шығындардың үлкен бөлігіне ие шығындардың элементтері;
- өмірлік циклды қамтамасыз ету бойынша шығындарға әсер ететін
жобаның ең маңызды талаптары
- жобаның өмірлік циклын қ;амтамасыз ету бойынша шығындардың
негізгі жорамалдар мен талаптарға сезімталдығы;
- шығындар мен тәуекелдер туралы мәліметтер арасындағы байланыс.
Бұл элементтердің барлығы жан-жақты талдау жасауға мүмкіндік береді,
бірақ егер бізге тек алдын-ала шолу қажет болса, олардың көпшілігін елемеуге
болады.
Жобаның өмірлік циклін қамтамасыз ету шығындары үш негізгі
компонентке бөлінеді. Зерттеу, әзірлеу, сынау және бағалау кезеңі (RDT&E –
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Research, Development, test and Evaluation) макеттерді, эксперименттік
модельдерді, прототиптерді және біліктілік түйіндерін жобалауды, талдауды,
сынауды қамтиды. Көп жағдайда RDT&E кезеңі бір реттік шығындар кезеңі
ретінде қарастырылады және әдетте біліктілік пен ұшуды қабылдау
сынақтарына аЗТалған алғашқы ұшу қондырғыларының шығындарын және
жер үсті нысандарын жабдықтауға және дайындауға бір реттік шығындарды
қамтиды. Бұл кезең жүйенің құрамдас бөліктері үшін технологияны дамытуды
қамтымайды. Өндіріс кезеңі ұшу бірліктерін өндіру және оларды іске қосу
шығындарын қамтиды. Ғарыш жүйесі өзінің есепті пайдалану қуатына
жеткеннен кейін спутниктерді ауыстыру және ұшырулар өндіріс элементтері
ретінде қарастырылмайды.
Пайдалану және техникалық қолдау кезеңі (Operations and Support
Phase) ғарыш аппаратын ауыстыруды қоса алғанда, ағымдағы пайдалану және
техникалық қызмет көрсету шығындарын қамтиды. Баламалы есепке алу әдісі
ретінде ғарыш аппаратын алмастыру өндірістік шығындар ретінде ескеріледі.
Бұл әдеттегі болып саналады, бірақ мен бұл техникалық қызмет көрсету үшін
жиі қолданылатын қосалқы элементтерге қатысты.
Көптеген ғарыштық бағдарламалар үшін негізгі ағымдағы операциялар
мен техникалық қызмет көрсету шығындары жер үсті станциясын пайдалану
шығындары болып табылады; "Шаттл" ғарыш кемесінің біЗТеше рет
пайдалану жүйелері үшін бұл санат жер үсті командасы мен оған көмекші
жұмыстардан тұрады.
6.1.2 Құнды бағалау әдістері
Құн модельдерін жасау үшін үш негізгі әдіс қолданылады:
1. Шығындарды төменнен жоғарыға қарай (detailed bottom-up
estimating) егжей-тегжейлі бағалау әдісінде
біз жүйені құрайтын
элементтердің төменгі деңгейін анықтаймыз. Бұл жағдайда біз әр элементті
әзірлеу және өндіру үшін қажетті материалдар мен жұмыс күшінің құнын
бағалаймыз. Бұл әдіс көп уақытты қажет ететіндіктен және жобаның егжейтегжейлі деректері әдетте қол жетімді болмағандықтан, бұл әдіс қазіргі
заманғы жүйелерді зерттеу үшін ең аз қолайлы болып табылады.
2. Аналогтар бойынша бағалау (analogous estimating) әдісінде біз ұқсас
элементтің құнын пайдаланамыз және оны өлшемдердегі немесе күрделі
айырмашылықтарды ескере отырып түзетеміз. Біз бұл әдісті жүйенің егжейтегжейінің кез-келген деңгейінде қолдана аламыз, бірақ ол оңтайлы шешім
табу кезеңіне икемді емес.
3. Параметрлік бағалау (parametric estimating) әдісінде біз құндылықты
құрылымның, техникалық айнымалылардың немесе параметрлердің
өлшемінен функция ретінде білдіретін шығындар коэффициенті немесе CER
(Cost Estimating Relationship) деп аталатын теңдеуді қолданамыз. Сондай-ақ,
технологияның
өзгеруін
ескеру
үшін
параметрлерге
күрделілік
коэффициенттерін қолдануға болады. Параметрлік модельдеуде бізге RDT&E
(зерттеу, әзірлеу, сынау және бағалау) жабдықтары үшін және бірінші
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қондырғының теориялық құнын анықтау үшін CER қажет. Сериялық өндіріс
үшін өндіріс құны бөлімде сипатталған өндірісті игеру қисығының
коэффициентімен синхрондалған бірінші бірліктің құнына тең.
Параметрлік шығындар модельдері оңтайлы шешімді табу кезеңіне өте
қолайлы, сондықтан осы тараудың қалған бөлігі осыған бағытталған.
Параметрлік құндылық модельдерінің негізгі артықшылықтары:
- әр түрлі төменнен жоғары бағалау әдісіне қарағанда аз уақыт қажет;
- оңтайлы құндылық шешімін іздеуде тиімдірек;
- сенімді бағалау;
- модель қолданылатын ғарыш жүйелерінің сыныбын талдау.
Әмбебап параметрлік құндылық модельдерін қолданудағы негізгі
шектеулер:
- статистикалық деректердің параметрлік диапазонына ғана
қолданылады;
- жаңа технологияларды ескеретін коэффициенттердің жетіспеушілігі,
CER-ді жаңа технологияларды қолданатын жабдық үшін түзету керек;
- әр түрлі "заттардың" қоспасынан тұратын элемент, оның құны CER
теңдеуін шығару үшін қолданылатын мәліметтер негізінде анықталуы керек,
осылайша CER қолданылмайды.
6.3 бөлімде белгілі модельдерге негізделген ғарыш жүйелерінің құнын
есептеу үшін CER теңдеулері берілген. Егер бұл модельдер белгілі бір
тұжырымдамаға қолданылмаса, онда бізде жаңа қатынастарды алу қажет
болуы мүмкін. Келесі абзацтар бұл процесті қысқаша сипаттайды. Фишер
[1970] бұл мәселені жан-жақты түсіндіреді.
CER теңдеуін алуды көрсетеді. Біздің алғашқы қадамымыз
статистикалық мәліметтердің сапасын бір-біріне қарама-қайшы келмейтін
және бір реттік және қайталанатын шығындар мен базалық жылдың бірдей
долларында дұрыс бөлінбейтін етіп тексеруден тұруы керек. Жобалық немесе
шығындар байланысты болатын техникалық параметрлер бірдей бірліктерде
болуы керек. Болжамға немесе CER теңдеулерін алу бөлігіне негізделген
шығындардағы ауытқуды түсіндіру үшін параметрді немесе параметрлерді
таңдай аламыз.
Осы кітаптың негізгі міндеті болып табылатын тұжырымдамалық
зерттеу үшін біз өзімізді бір немесе екі параметрмен шектегіміз келеді.
Жабдықтар үшін бұл ең алдымен салмақ пен қуат болуы мүмкін, бұл
параметрлер қазіргі жүйені зерттеу кезінде қол жетімді болуы мүмкін. Біз осы
қатынас үшін қуат заңын қолданғанды жөн көреміз (6.3 суретті қараңыз.)
өйткені ол күтілетін сызықты емес, салыстырмалы түрде қарапайым және
регрессиялық талдау бағдарламаларының стандартты пакеттерімен есептелуі
мүмкін. Сонымен қатар, салмақ құнды есептеу коэффициенттерінің ең жалпы
параметрі болғандықтан, экспоненті бар қуат функциясы өсіп келе жатқан
салмақтың шығындарға әсер етуінің күтілетін төмендеуіне бейімделеді.
Регрессиялық талдау үшін қолданбалы бағдарламалық пакеттерді немесе
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калькуляторды қолдана отырып, олардың тиісті параметрлеріне қатысты
шығындарды бағалау арқылы коэффициенттерді есептейміз.
Статистика және регрессиялық әдістер туралы қосымша ақпарат алу
үшін, мысалы, Inman және Conover [1983] қараңыз. Регрессия нәтижелері
құндылық пен параметр немесе параметрлер арасындағы теңдеуден тұрады,
сонымен қатар арақатынас деректерге қаншалықты сәйкес келетінін
көрсететін статистика. Екі негізгі статистикалық көрсеткіштер аралас
корреляция коэффициенті (determination coefficient of determination), R2 және
стандартты қате SE (standard error) болып табылады. R2 0-ден 1-ге дейінгі
сәйкестік критерийінің көрсеткіші, мұнда 1-бұл өте жақсы сәйкестік. Әдетте
біз R2-ге 0.7 немесе одан да көпке ұмтыламыз. Алайда, кіші R2 көрсеткіштері
міндетті түрде жойылмауы керек, бірақ стандартты қатені ескерту және түсіну
арқылы қолданылуы мүмкін. SE көрсеткіші регрессия теңдеуіне қатысты
құнның өзгеруін өлшейді. Регрессия теңдеуіне қатысты қалыпты үлестіруді
қамтиды, ал SE көрсеткіші бір квадраттық ауытқу. Шығындар бойынша
деректерді математикалық күтудің пайызы ретінде SE неғұрлым аз болса,
регрессия соғұрлым қолайлы болады. CER теңдеулеріне аЗТалған SE
көрсеткіштері осы тарауда тиісті кестелерге енгізілген. Бұл SE көрсеткіштері
6.4 бөлімінде қарастырылған бағалаулардағы белгісіздікті талдауда маңызды.
Белгісіздікті талдау әсіресе R2 көрсеткіштері болған кезде қажет. Біз CER
теңдеулерін статистикалық мәліметтерден аламыз, сондықтан бұл әдіс
фантастикалық шешімдерді іздеу кезінде қарастырылатын прогресті
көрсетпеуі мүмкін. 6.3 бөлімнің 6.7 теңдеуіне CER технология ерекшелігінің
күтілетін әсерін егжей-тегжейлі бағалауға негізделген.
6.1.3 Доллар түрлері
Шығыстарға қатысты логикалық бірізділікті сақтау үшін және
шығындарды талдау нәтижелерін қарау кезінде шатасуды болдырмау үшін
базалық жылдың долларлары пайдаланылуы тиіс. Осы тараудағы мысалдарды
қарастыру үшін базалық долларлар 1992 жылға қабылданды. Инфляция
барлық бағаланған кезеңде нөлдік деңгейде қабылданады. Бұл нәтижелерді
есептеу мен түсіндіруді жеңілдетеді, әсіресе баламаларды салыстыру кезінде.
Егер жобаны жылдар бойынша қаржыландыру талап етілсе, онда шығындар
алдымен жылдар бойынша тұрақты доллармен қаралуы, содан кейін нақты
(real) долларға немесе келесі жылдар (then-year) долларына айырбасталуы
тиіс, қаржыландырудың әрбір жылдық мәнін инфляцияның тиісті
коэффициентіне көбейту жолымен. 6.1 кестеде қорғаныс хатшысы
департаментінің (OSD-Office of the Secretary of Defence) 1992-2005 жылдар
аралығындағы инфляция коэффициенттерінің бағалауларына негізделген.
Жаңартылған болжам үшін Сіз OSD-мен байланысуыңыз керек. Инфляция
коэффициенттерін баламалы коммерциялық бағалау бұл "Дженерал
Электрик" (General Electric Price system) компаниясының "PRICE" жүйесін
болжамды бағалау.
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1992 жылға аЗТалған базалық доллардағы жобалық шығындар 1992
жылға аЗТалған жобаның қазіргі заманғы құнының тұжырымдамасынан
оқшауланған. Қазіргі құн (Present Value) ұғымы уақыт өте келе ақша құнына
негізделген. 1992 жылы бір доллар 1995 жылы бір доллардан асады, өйткені
1992 жылғы доллар 1995 жылы оның құны бір доллардан (1992 жылғы
базалық доллармен) көп болатындай етіп салынуы және пайда табуы мүмкін.
Қазіргі құн тұжырымдамасын түсіндіру үшін екі жобаның құнын
салыстыруды қарастырыңыз. Екі жоба да барлық техникалық талаптарды
қанағаттандырды. А жобасының әзірлеу кезеңі бар жылдар бойынша
қаржыландыруды талап ететін үш жыл: доллармен 1992 жылға $10 млн., $5
млн. және $1 млн.. B жобасының 1992 жылға $1 млн., $5 млн. және $10 млн.
доллармен қаржыландыру қажеттілігі бар. Осылайша, екі жоба үшін де
қаржыландыру мөлшері бірдей. Алайда, бұл жобаны сатып алушы, үкімет
немесе басқалар екінші жобаны экономикалық тұрғыдан таңдайды, өйткені ол
жақын арада емес, болашақта көп қаражат жұмсауды көздейді. B жобасын
сатып алушы бірінші жылы қалған 9 миллион долларды инвестициялай алады
және жобаның соңында қосымша қаражат алады. Салыстырудың әдеттегі
тәсілі дисконттау коэффициентін қолдана отырып, екі жоба үшін де қазіргі
құнын есептеу. Дисконттау коэффициенті (discount rate) уақыт бойынша
ақша құны, 10 % - оңтайлы шешімді іздеу процесі үшін стандартты шама.
6.1 кесте - Қорғаныс хатшысы департаментінің болжамына негізделген
инфляция деңгейі
TO
Инфляция
деңгейі
80 жыл
фин.
81 жыл
фин.
82 жыл
фин.
83 жыл
фин.
84 жыл
фин.
85 жыл
фин.
86 жыл
фин.
87 жыл
фин.
88 жыл
фин.
89 жыл
фин.
90 жыл
фин.
91 жыл
фин.
92 жыл
фин.
93 жыл
фин.
94 жыл
фин.
95 жыл

фин.
жыл
92
1,040

фин.
жыл
93
1,037

фин.
жыл
94
1,034

фин.
жыл
95
1,031

фин.
жыл
96
1,031

фин.
жыл
97
1,031

фин.
жыл
98
1,031

фин.
жыл
99
1,031

фин.
жыл
00
1,031

фин.
жыл
01
1,031

фин.
жыл
02
1,031

фин.
жыл
03
1,031

фин.
жыл
04
1,031

фин.
жыл
05
1,031

1,965

2,037

2,107

2,172

2,239

2,309

2,380

2,454

2,530

2,609

2,690

2,773

2,859

2,948

1,760

1,826

1,888

1,946

2,006

2,069

2,133

2,199

2,267

2,337

2,410

2,484

2,562

2,641

1,540

1,597

1,651

1,703

1,755

1,810

1,866

1,924

1,983

2,045

2,108

2,174

2,241

2,311

1,414

1,466

1,516

1,563

1,611

1,661

1,713

1,766

1,821

1,877

1,935

1,995

2,057

2,121

1,321

1,369

1,416

1,460

1,505

1,552

1,600

1,649

1,701

1,753

1,808

1,864

1,922

1,981

1,277

1,324

1,369

1,412

1,456

1,501

1,547

1,595

1,645

1,696

1,748

1,802

1,858

1,916

1,242

1,288

1,332

1,373

1,416

1,460

1,505

1,552

1,600

1,649

1,701

1,753

1,808

1,864

1,210

1,254

1,297

1,337

1,379

1,421

1,465

1,511

1,558

1,606

1,656

1,707

1,760

1,815

1,174

1,218

1,259

1,298

1,339

1,380

1,423

1,467

1,512

1,559

1,608

1,657

1,709

1,762

1,127

1,169

1,208

1,246

1,285

1,324

1,365

1,408

1,451

1,496

1,543

1,591

1,640

1,691

1,084

1,124

1,162

1,198

1,235

1,273

1,313

1,354

1,396

1,439

1,483

1,529

1,577

1,626

1,040

1,078

1,115

1,150

1,185

1,222

1,260

1,299

1,339

1,381

1,424

1,468

1,513

1,560

1,000

1,037

1,072

1,106

1,140

1,175

1,212

1,249

1,288

1,328

1,369

1,411

1,455

1,500

0,964

1,000

1,034

1,066

1,099

1,133

1,168

1,205

1,242

1,280

1,320

1,361

1,403

1,447

0,933

0,967

1,000

1,031

1,063

1,096

1,130

1,165

1,201

1,238

1,277

1,316

1,357

1,399

0,905

0,938

0,970

1,000

1,031

1,063

1,096

1,130

1,165

1,201

1,238

1,277

1,316

1,357
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фин.
96 жыл
фин.
97 жыл
фин.
98 жыл
фин.
99 жыл
фин.
00 жыл
фин.
01 жыл
фин.
02 жыл
фин.
03 жыл
фин.
04 жыл
фин.
05 жыл
фин.

0,877

0,910

0,941

0,970

1,000

1,031

1,063

1,096

1,130

1,165

1,201

1,238

1,277

1,316

0,851

0,882

0,912

0,941

0,970

1,000

1,031

1,063

1,096

1,130

1,165

1,201

1,238

1,277

0,825

0,856

0,885

0,912

0,941

0,970

1,000

1,031

1,063

1,096

1,130

1,165

1,201

1,238

0,801

0,830

0,858

0,685

0,912

0,941

0,970

1,000

1,031

1,063

1,096

1,130

1,165

1,201

0,777

0,805

0,833

0,858

0,885

0,912

0,941

0,970

1,000

1,031

1,063

1,096

1,130

1,165

0,753

0,781

0,808

0,833

0,858

0,885

0,913

0,941

0,970

1,000

1,031

1,063

1,096

1,130

0,731

0,758

0,783

0,808

0,833

0,858

0,885

0,912

0,941

0,970

1,000

1,031

1,063

1,096

0,709

0,735

0,760

0,783

0,808

0,833

0,858

0,885

0,913

0,941

0,970

1,000

1,031

1,063

0,687

0,713

0,737

0,760

0,783

0,808

0,833

0,858

0,885

0,912

0,941

0,970

1,000

1,031

0,667

0,691

0,715

0,737

0,760

0,783

0,808

0,833

0,858

0,885

0,912

0,941

0,970

1,000

Қазіргі құн (PV − present value) әр жыл ішіндегі қаржыландыру
шамасын төмендегі формуламен есептейді:
PV =

1
(1 + d ) n −1

мұндағы n - жобаның жылы (доллар үшін базалық жылға қатысты), ал d
– дисконттау коэффициенті.
А жобасы үшін 10% дисконттау құны:
PV A =

10
5
10
+
+
= 15.4
0
1
(1 + 0,1)
(1 + 0,1)
(1 + 0,1) 2

В жобасы үшін қазіргі құны:
PV B =

1
5
10
+
+
= 13.8
0
1
(1 + 0,1)
(1 + 0,1)
(1 + 0,1) 2

Осылайша, В жобасы А жобасына қарағанда қазіргі құны бойынша
шамамен 10%.
Тиісті дисконттау коэффициенті даулы мән болып табылады. Егер сізде
мүмкіндік болса, дисконттау коэффициентімен параметр ретінде жұмыс
жасаңыз және дисконттау коэффициентінің қайсысы екіншісіне қолайлы
болатынын анықтаңыз.
Осы тарауда айтылған барлық шығындар жанама, жалпы және әкімшілік
шығындарды қамтиды. Бұл төлем әдетте келісім шарттық мән болып
табылады, бірақ 10% - бұл шығындарды талдаудың типтік мәні.
6.2 кестеде жүйені жобалау үшін қажетті ақпарат көрсетілген. Осы
тараудың құндылық модельдерін қолдана отырып, параметрлік шығындарды
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есептеу процедурасының нәтижелерін ұсынады. Шамамен "FireSat"жобасы
үшін алдын-ала алынған мәндер 6.3 кестедегі мәндерімен бірдей.
6.2 кесте - Құнды параметрлік бағалау процесі. Бұл процесс жобаның
өмірлік циклінің жалпы құнын анықтауға мүмкіндік береді.
Қадам
1. Шығындарды бөлу құрылымын жасаңыз,
шығындардың барлық элементтерін анықтаңыз.
2. Ғарыш жүйесі сипаттамаларының тізбесі
3. Ғарыш сегментінің құнын есептеңіз
RDT құны&E
Бағдарламалық жасақтаманың құны
Бірінші бірліктің құны кейінгі бірліктердің құны
4. Іске қосу сегментінің құнын есептеңіз
5. Жер сегментінің құнын есептеңіз бірінші жер үсті
станциясы бағдарламалық жасақтаманың құны
қосымша жер үсті станциялары жер терминалдары
6. Пайдалану және қызмет көрсету құнын есептеңіз
ғарыш сегментінің қосалқы бөлшектері іске қосу
сегментінің қосалқы бөлшектері жер үсті сегментін
пайдалану және қызмет көрсету
7. ӨМІРЛІК ЦИКЛДІҢ ҚҰНЫ

Сілтемелер
Сурет 6.2
Кесте 6.3
Кесте 6.4,
Кесте 6.8
Кесте 6.5
Кесте 6.4.
Кесте 6.12
Кесте 6.9
Кесте 6.8
Кесте 6.9
Кесте 6.11
6.4.4-бөлім
Кесте 6.12
Кесте 6.10
3-6-тармақтар

6.1
суретте көрсетілген қадамдар жалпы процесті сипаттайды.
Процедура SVS әзірлеуден және ғарыш жүйесінің тиісті сипаттамаларын
жинаудан басталады. Келесі төрт қадам ғарыштық, ұшыру және жер үсті
сегменттерінің шығындарын есептей отырып, жобаның өмірлік циклінің
негізгі элементтерін анықтайды, содан кейін пайдалану және техникалық
қолдау шығындары. Құнның әрбір элементін бағалау үшін CER теңдеулері 3
бөлімде келтіріледі. CER теңдеулері жүйе мен ішкі жүйе деңгейлерінде және
RDT&E үшін, сондай-ақ теориялық бірінші бірлікті (theoretical first unit)
немесе TFU шығару үшін ұсынылған.
6.3.1 бөлімдегі бағдарламалық деңгей және 6.4, 6.5, 6.6 кестелер,
технология және мұра факторларымен бірге RDT&E, TFU үшін ғарыштық
сегменттің CER теңдеулерін ұсынады. Бұл модель негізінен ғарыш
аппараттарының ұшқышсыз моделіне аЗТалған CER теңдеулерінен алынған,
USAF, бесінші басылым [Fong, 1981]. Алтыншы редакция қазірдің өзінде
жарияланды [Hillebrand, 1988], бірақ бесінші редакция бұл болжам үшін ең
кең қабылданған түрдегі ұсынылған құндылық моделі.
6.3 кесте - Параметрлік құндық модельдеу үшін қажетті. Ғарыштық
бағдарламаның сипаттамалары.
Сипаттамалар
Жүйедегі ҒА саны
Орбитаның биіктігі

Сілтемелер
1. Жерсеріктік жүйе
7.1, 7.6
3.3, 7.1
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«FireSat» Жерсерік
2
800 км

TDRS
DomSat

2. Сыртқы байланыс ресурстары
13.1, 13.2
13.1, 13.2
3 . Ғарыш сегменті

Пайдалы жүк
Типі
Салмағы (байланыс)
Апертура (ИҚ-,
көрінетін диапазондар)
Ішкі жүйелердің құрғақ
салмағы
Қуат (өмір басталған
кездегі)
Ұшу кодтау сызығы
Ғарыштық сегменттің
есептік ұзақтығы
Зымыран тасығыш
Үдеткіш блок
Ұшыру полигоны
Ұшыру саны

9.1
13.4
9.3
КА платформа
10.2, 10.3

Жоқ
Жоқ
ИҚ
0.26 м
Кесте 6.15

10.2, 10.3

110Вт

16.2
10.4

20K
7 жыл

4. Ұшыру сегменті
18.1, 18.2
18.1, 18.2
18.1, 18.2
18.1, 18.2
5. Жер сегменті
13.1, 15.6

Pegasus (Пегас)
Жоқ
l

Мобильді және
1 фикс.
тіркелген
станциялардың саны
Бағдарламалық
16.3
АДА
қамтамасыз ету тілі
Кодтар желісі
16.2
162 K
Жаңа немесе
15.2
Жаңа
қолданыстағы
жабдықтар мен
құрылыстар
Жұмыс байланыс жиілігі
13.3. 5
UHF
6. Пайдалану және техникалық қызмет көрсету
Ұшу ұзақтығы IOC
1.4
7 жыл
Қызметкерлер саны
14.2
12
ҒА резервтік саны
19.1
0
«Шаттлов» саны
19.1
0

Біз бұл тармақтарды CER теңдеуінің әр санатына енгіздік:
✓ пайдалы жүк (Payload): байланыс жүйелерін, көрінетін сенсорларды
және ИҚ диапазондарды қамтиды;
✓ спутниктік платформа (Spacecraft bus): пайдалы жүктемесіз ғарыш
кемесі;
✓ Құрылыс/жылудан
қорғау
(Structure/thermal):
ғарыш
аппараттарының құрылымдық элементтері, соның ішінде толтыру, қуат
құрылымы, тасымалдаушы зымыранмен интерфейс және жылу жүйесі. Бұл
алюминий технологиясын қамтиды.
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✓ TT & C (бақылау, телеметрия және командалар – tracking, telemetry
and command): командалар/телеметрияға аЗТалған электроника, борттық
компьютерлер, транспондерлер, таратқыштар, қабылдағыштар, антенналар
және тиісті электрондық жабдықтар.
✓ Басқару (Attitude control): позицияны анықтау және кері байланысты
реттеу. Жабдықты анықтау бойынша ережелер қамтиды гироскоптар,
датчиктер және радиотехникалық жабдықтар. Кері байланысты реттейтін
жабдыққа шыбындар мен рульдік қозғалтқыш қондырғысы кіреді.
✓ Электрмен жабдықтау (Power): кремний күн батареялары, никелькадмий батареялары, кабельдік желі және электр қуатын басқару
электроникасы. Параметрлер жұмыс басталған кездегі күн панельдерінің
энергиясын білдіреді (BOL – beginning of life).
✓ Апогеялық қозғалтқыш (Apogee kick motor): айналмалы
тұрақтандырылған немесе үш осьте тұрақтандырылған.
✓ Аэроғарыштық жер үсті жабдықтары (AGE-Aerospace ground
equipment): спутник пен спутниктің ішкі жүйелерін құрастыру, өңдеу,
қабылдау және біріктіру үшін қажет сынақ және көмекші жабдықтар. Бұл тек
RDT&E.
✓ Ұшыру және орбиталық қолдау (іске қосу операциялары және
орбиталық қолдау): орбитадағы ғарыш жүйесін іске қосу және тексеруге
қатысты жоспарлау және операциялар.
✓ Бағдарламалық деңгей (Program level): менеджмент, жүйелік
инжиниринг, жүйелерді сынау және бағалау, қабылдау сынақтары, сенімділік
және сапаны қамтамасыз ету.
6.3 Шығындарды бағалауға тәуелділік
Бұл бөлім миссия мен дизайнды алдын-ала талдау үшін ұсынылған
нақты CER теңдеулерін ұсынады. Ұсынылған шығындар модельдері
жоғарыдағы 6.2 тарауда анықталған келесі элементтерді қамтиды. 6.3
кестеден CER теңдеуінің ғарыштық сегментіне шығындар. 6.4 және 6.5
шығындарды базалық 1992 жылға* көрсетілген параметрлердің функциясы
ретінде мың доллармен көрсететін болады ( басқа жылдар үшін айырбастау
үшін 6.1.3 бөлімді қараңыз). Бұл CER тәуелділіктері статистикалық нақты
мәліметтерден алынған, сондықтан параметрлік шамаларда шектеулі. RDT&E
үшін CER теңдеулерінің диапазоны мен өндірісі арасындағы кейбір
айырмашылықтар CER теңдеулерін шығару үшін қол жетімді деректердің
сенімділігіне байланысты. Кестелерде қолдану мүмкіндіктері көрсетілген,
алайда, олардың сенімділігін сақтау үшін теңдеулерді осы параметр
шектеулерінен тыс 25% - дан артық пайдалану мүмкін емес. Стандартты қате
де ұсынылған және оны тәуекелдерді немесе белгісіздіктерді бағалау үшін
қолдану 6.4 бөлімде келтірілген. Бұл белгісіздік талдауы CER теңдеуінің R2
шегі болған кезде өте маңызды. Көп жағдайда өндіріске арналған CER
теңдеулері бағдарламаны әзірлеу кезеңінде анықталған тұрақсыздықтың
жоғары деңгейіне байланысты R2-ден жоғары болады.
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Ғарыш аппараттары платформасының ішкі жүйелеріне аЗТалған CER
теңдеулері негізінен салмаққа негізделген. Мұның артықшылығы
тұжырымдаманы әзірлеу кезеңінде және миссияны дамыту кезеңінде салмақ
пен энергияны бағалау әдетте қол жетімді. Кемшілігі құнды бағалауды
жақсырақ қамтамасыз ететін басқа параметрлер мұнда қосылмайды.
Модельдер ішкі жүйелер мен жүйелердің екі деңгейін де қамтиды, олардың
сәйкес деңгейін таңдау мүмкіндігі бар. Кестедегі деректердің оЗТына
қолдануға болатын басқа модельдерді Hillebrand [1988] және Management
Consulting and Research, Inc [1986] табуға болады.
Шығындардың негізгі санаттары бұл жабдық, бағдарламалық жасақтама
және бағдарламалық деңгей немесе байланысты шығындар (wrap-arounds).
Бұл ілеспе Шығындар еңбек шығындарының деңгейі белгілі бір жұмыс
кезеңінде шешуші болатын көп еңбекті қажет ететін қызметпен байланысты
шығындар. Бұл санаттағы функциялар менеджмент, жүйелік инжиниринг,
өнім сапасы және жүйелік сынақтар болып табылады. "Ілеспе шығындар"
("wrap-around") термині осы функциялардың бағалары жабдық құнының
пайызына негізделгенін көрсету үшін қолданылады. 6.4 және 6.3 кестедегі
СЕR теңдеулері бағдарламалық жасақтаманың толық деңгейін немесе ілеспе
шығындарды білдіреді.
6.4 кесте - Ұшқышсыз ҒА құны, RDT&e үшін CER теңдеулері
Шығындар
компоненттері
1. Пайдалы жүктеме
1.1 ИК диапазоны
1.2 Көрінетін
диапазоны
1.3 Байланыс Антенна
Байланыс
электроникасы
2.Платформа КА
2.1 Құрылыс/Жылу
қорғау
2.2 TT&C
2.3 Басқару
Анықтау ережелер
Кері байланысты
басқару үшін
2.4 Қуат көзі

Параметр, x
(түйін)

Мүмкін
ауқым

CER теңдеуі

Стандартты қате
*

Диам. апертуралар
(м)
Диам. апертуралар
(м)
Салмағы (кг)
Салмағы (кг)

0.2-1.2

46.061 [0.65]

1-87
14-144

0.0+306.892
X0.562
0.0 + 110.791
X0.562
0.0+1015 X0.59
0.0+917 X0.70

Құрғақ салмағы
(кг)
Салмағы (кг)
Салмағы (кг)
Құрғақ салмақ (кг)
Құрғақ салмақ (кг)

26-897

16.253+110 X1.0

14.586 [0.76]

7-428
4-112
6-97
25-170

2640+416 X0.66
1955 + 199 X1.0
0.0 + 3330 X 0.46
935+153 Х1.0

4773 [0.63]
3010 [0.79]
5665 [0.83]
1895 [0.78]

104-414.920

5303+0.108 Х0.97

5743[0.62]

20.227186.491
4.497243.682

490+0.0518 X1.0

1936 [0.76]

0.0+0.0156 X1.0

1006 [0.80]

23.531-

0.0+0.11 X1.0

4931 [0.88]

EPS салмағы x
BOL энергия
(кгВт)
3. Үдеткіш дейін қозғалтқыш
Айналу бойынша
Жалпы импульс
тұрақтандырылған
(Нс)
3 ось бойынша
Жалпы импульс
тұрақтандырылған
(Нс)
4. Аэроғарыштық жер жабдықтары
RDT & E+TFU

0.2-1.2
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16.629 [0.65]
1793 [0.66]
6466 [0.67]

жабдықтың құны
285.576
($K)
5. Бағдарламалық деңгей спутник жабдығының
Жабдықтың құны
34.012($K)
267.347

0.0+0.36 X1.0

8227 [0.94]

Есептелген стандартты қате (1 сигма). Жақшадағы сан – аралас
корреляцияның өлшемсіз коэффициенті, R2.
Жаңа технологиялардың CER теңдеулеріне әсері 6.7 кестеде келтірілген.
1990 жылдарда басым болады деп күтілетін технологияны жақсарту үшін. бұл
мультипликативті немесе тиісті CER теңдеулеріне қолданылатын қосымша
коэффициенттер түрінде көрсетілген. Сонымен қатар 6.7 кестеде даму
саласындағы қолда бар мұра үшін коэффициенттерді ұсынады. Олар берілген
ішкі жүйенің құрылымдық толықтығын қамтамасыз ету үшін CER теңдеулері
үшін қолданылуы керек мультипликативті коэффициенттер. Мысалы, егер
ішкі жүйе бұрыннан бар құрылым болса, онда дизайнды әзірлеу шығындары
негізінен ішкі жүйенің интерфейсін жобалау және сызбадағы өзгерістер
болады, осылайша CER теңдеуімен бағаланған шығындардың тек 10-30%
қажет болады.
6.5 кесте - Ұшқышсыз ғарыштық аппаратқа арналған CER теңдеулері,
өнімнің бірінші бірлігінің теориялық құны
Шығындар
компоненттері
1. Пайдалы жүктеме
1.1 ИК диапазоны
1.2 Көрінетін
диапазоны
1.3 Байланыс Антенна
Байланыс
электроникасы
2.Платформа КА
2.1 Құрылыс/Жылу
қорғау
2.2 TT&C
2.3 Басқару
Анықтау ережелер

Параметр, x

Қолдану
ауқымы

CER теңдеуі
(FY92$K)

Стандартты
қате *

Диам.
апертуралар (м)
Диам.
апертуралар (м)
Салмағы (кг)
Салмағы (кг)

0.2-1.2

0.0+122.758X0.562

18.425 [0.65]

0.2-1.2

0.0 + 44.263X0.562

6651 [0.65]

1-87
13-156

20.0+230 X0.59
0.0+179 X0.10

476 [0.79]
8235 [0.76]

Құрғақ салмағы
(кг)
Салмағы (кг)

26-1237

0.0+185 X0.77

6655 [0.76]

7-777

0.0+86 X0.65

1247 [0.63]

Салмағы (кг)

4-112

93 + 164 X0.93

1565 [0.60]

6-97

0.0+1244 X0.30

1912 [0.88]

9-167

-364+186 Х0.73

999 [0.76]

104-414.920

0.0+183 Х0.20

2254[0.83]

8-57

0.0+58 X0.72

98[0.85]

23.955243.682

0.0+0.0052 X1.0

477 [0.69]

Құрғақ салмақ
(кг)
Кері байланысты
Құрғақ салмақ
басқару үшін
(кг)
2.4 Қуат көзі
EPS салмағы x
BOL энергия
(кгВт)
3. Үдеткіш дейін қозғалтқыш
Айналу бойынша
Жалпы импульс
тұрақтандырылған
(Нс)
3 ось бойынша
Жалпы импульс
тұрақтандырылған
(Нс)
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4. Орбитадағы іске қосу және қолдау
AKM -мен
Ылғал салмақ (кг)
220-1679
AKM -сыз
210-1345
5. Бағдарламалық деңгей спутник жабдығының
Жабдықтың
құны

2.59794.353

64.0+1.44 X1.0
0.0+2.51X1.0

321 [0.80]
348 [0.961]

0.0+0.33 X1.0

3211 [0.93]

Есептелген стандартты қате (1 сигма). жақшадағы cан аралас
корреляцияның өлшемсіз коэффициенті, R2.
6.6 кесте - Бағдарламалық деңгейдің құнын бөлу. Біз бағдарламалық
жасақтама деңгейінің шығындарын немесе ілеспе шығындарды кестеге
бөлеміз. Көрсетілген компоненттер 6.4 және 6.5 кестелер бойынша
Бағдарлама деңгейінің
компоненттері
Бағдарламалық басқару
Жүйелік инжиниринг
Сапаны қамтамасыз ету
Жүйелік сынақтар және бағалау

RDT & E
20%
40%
20%
20%

Теориялық бірінші
өнім бірлігі
30%
20%
30%
20%

6.7 кесте - Құндық коэффициенттер.Біз бұл коэффициенттерді кестедегі
CER теңдеулеріне қолданамыз.
Дамыған технологиялар үшін
коэффициенттер
Композициялық құрылым (графитэпоксид)
Күн батареялары (галлий арсениді)
Никель сутегі батареялары

Қандай CER
теңдеуі әсер
етеді

RDT & E

өнімнің
теориялық
бірінші
бірлігі

Жабдықты,
құралдарды
Электр қуаты

CER x 1.25

CER x 2.0

CER x 1.1
CER
+ 550 CER
+ 3250

CER X l.
25
Жұлдызды сенсор қосылды
Электр қуаты
CER + 325
басқару
CER +
1750
Даму саласындағы мұра үшін мультипликативті факторлар (тек RDT&E
шығындарына қолданылады)
Озық технологиялармен жаңа даму
>1.1
Іс жүзінде жаңа даму-кейбір мұралармен қолда бар
1.0
Елеулі құрылымның модификациясы
0.7-0.9
Шамалы модификация
0.4-0.6
Қол жетімді дизайнға негізделген
0.1-0.3

Білікті іске қосу (protoflight) әдісі – бұл біліктілік сынақтарында
қолданылатын түйін ұшу үшін жаңартылатын тәсіл. 6 4 кестедегі CER
теңдеулері біліктілік түйінінің құнын қамтиды. Біліктілікті іске қосу әдісі
шығындарды үнемдейді, өйткені нәтижесінде қамтамасыз ететін жабдықпен
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қандай да бір "тұйықталған" жағдайлар болмайды. Біліктілік торабы үшін
TFU-ның 30% - ы RDT&E шығындарына қосылуы керек, RDT&E
шығындарын бағалау кейіннен алғашқы ұшу шығындарын қамтиды.
6.4 кестесіндегі RDT&E үшін CER теңдеулері тартылған технологиялар
RDT&E-ге дейін тексерілген деп болжайды, атап айтқанда, кем дегенде
компоненттік оЗТаласу тиісті ортада сәтті сыналды. Егер жоқ болса, онда
мұрагерлік белгілердің коэффициентін 1.1-ден артық қолдану керек (6.7
кесте). Бұл коэффициенттің мөлшерін осы ішкі жүйенің білімді инженерінің
қолдауымен және бағалауымен алу керек. 6.4 бөлім бұдан әрі заманауи
технологияларға назар аудара отырып, егжей-тегжейлі әзірленеді. Барлық ұшу
модульдері үшін барлық өндіріс шығындары TFU құнын 6.4.4 бөлімінде
сипатталған l өндірісін игеру коэффициентіне көбейту арқылы есептеледі.
Коммерциялық спутниктің шығындарын есептеу үшін CER теңдеулері
қолданылған жағдайда біз 0.8 коэффициентін қолдануымыз керек.
Бұл коммерциялық байланыс спутниктерін үкіметтік байланыс
спутниктерімен салыстыруға негізделген орташа мәнді білдіреді. CER
теңдеулері бірақ үкіметтік бағдарламалар саласына қарағанда, үкіметтік және
коммерциялық бағдарламалардың қоспасынан алынған шығындар туралы
мәліметтерге негізделген. Smith, Stucker және Simmons [1985] жан-жақты
зерттеу жүргізді, нәтижесінде әскери спутниктер келісім шарттары
коммерциялық спутниктер шығындарының 2% - бен салыстырғанда 19% - ға
өсуімен сипатталды. Бұл айырмашылық әскери бағдарламалардың ұшу
миссиясының белгісіздігінің өте жоғары деңгейіне және әскери спутник
бағдарламасына
енгізілген
көптеген
өзгерістерге
байланысты
есептелетіндігімен түсіндіріледі. Алайда, олардың нәтижелері өнім бірлігіне
қайталанатын шығындардың шамалы айырмашылығын көрсетеді.
6.8 кестеде ұшу және жердегі бағдарламалық қамтамасыз ету үшін
бағдарламалық қамтамасыз ету бойынша құндық тәуелділікті білдіреді. Бұл
кесте сонымен қатар әртүрлі бағдарламалау тілдеріне арналған
коэффициенттермен жабдықталған. 2.3.3 бөлімде бағдарламалық қамтамасыз
етуді әзірлеуге арналған шығындар толығырақ талқыланады. CER теңдеулері
ғарыш аппараттарының платформасының құнын есептеудің екі балама әдісін
ұсынады. Эскиздік жобаның басында (preliminary design) платформаның
толық салмағы бар жалғыз деректер болуы мүмкін. Бұл жағдайда ғарыш
кемесі платформасының CER теңдеуі қолданылуы керек.
6.8 кесте - Бағдарламалық жасақтаманы әзірлеу шығындары
Ұшу бағдарламалық жасақтамасы
375 ×LOC
Жердегі бағдарламалық
190 ×loc
жасақтама
LOC = сызық нөмірі (АДА тілінің көзі)
Код басқа тілдерге арналған коэффициенттер
тіл
Коэффициенті
Unix -C
1. 67
PASCAL
1.25
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FORTRAN

0.91

Егер салмақ қолданыстағы ішкі жүйелерге бөлінсе, онда 2.1 және 2.4
тармақтарда толығырақ CER теңдеулерін қолдану керек.
Бір CER теңдеуінде бірнеше ішкі жүйе жиналған кезде, жалпы массаны
есептеу параметрі ретінде пайдалану керек.
6.3.2 Жер үсті сегментіне және пайдалануға аЗТалған шығындар
Жер үсті сегментінің шығындары жер үсті станцияларының мақсатына
байланысты айтарлықтай өзгереді. Көптеген жер үсті станциялары үшін
шығындарды есептеу үшін, тұжырымдамасын әзірлеу бағдарламасының
сатысында әдетте, қажеттілігін және нақты жабдықтар (компьютерлер,
радиожиілік жабдықтар, және т.б.) тізімін, ғимараттар ауданын анықтау
қажет. Бұл модель үшін жер үсті станциясының әртүрлі элементтерінің
шығындары 6.9 кестеде анықталғандай бағдарламалық жасақтама, жабдық,
құрылымдар және байланысты шығындар арасындағы әдеттегі шығындарға
негізделуі керек. Бөлу бұл бірқатар ғарыштық жобалардың нақты көрінісі.
Миссияны алдын-ала жобалау үшін оны сметаға айналдыруға болады.
Алдымен 6.8 кесте бойынша бағдарламалық жасақтама шығындарын
есептеңіз. Содан кейін жердегі сегменттің басқа шығындарын кестеде
көрсетілген үлестірімді қолдана отырып, бағдарламалық жасақтама
шығындарының пайызы ретінде бағалаңыз.
Жер үсті сегментін пайдалану кезеңі ішінде пайдалануға және қызмет
көрсетуге аЗТалған шығындар, негізінен, мердігердің және Үкіметтің
персоналының шығындарынан, сондай-ақ жабдыққа, бағдарламалық
қамтылымға және құрылыстарға техникалық қызмет көрсетуге аЗТалған
шығындардан тұрады. 6.10 кесте осы шығындар үшін өрнектерді білдіреді.
6.9 кесте - Жер үсті сегментін әзірлеудің құндық моделі. Миссияның
алдын-ала жобасы үшін оны кестеден бағдарламалық жасақтама шығындарын
бағалаумен бірге пайдалану керек.
Жер үсті
станциясының
элементтері

Әзірлеу құны шығындарды
бөлу ( % )

Құрылыстар (FAC)
Жабдық (EQ)
Бағдарламалық
қамтамасыз
ету
(SW)
Материалдықтехникалық
қамтамасыз ету
Жүйелік деңгей
Менеджмент

6
27
33

Әзірлеу құны
бағдарламалық
қамтамасыз ету
құнының пайызы
ретінде ( % )
18
81
100

5

15

6

18
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жүйелік
инжиниринг
Өнімді сақтандыру
Интеграция
және
сынау

10

30

5
8

15
24

Жалақы мөлшерлемелеріне үстеме шығындар және персоналға
байланысты басқа да шығындар кіреді. Кішігірім жер үсті терминалдары үшін
6.11 кесте әртүрлі, жиі қолданылатын жиілік диапазондарымен байланыс
жабдықтарының кейбір типтік шығындарын білдіреді.
6.10 кесте - Пайдалану және қызмет көрсету шығындары. Қосымша
ақпарат алу үшін мәтінді қараңыз.
Пайдалану шығындары
Мердігердің жұмысы
Мемлекеттік қызметкерлердің жұмысы

0,1 × (SW + EQ + FAC) / жылына
$140 мың/штат жылына
$95 мың/штат жылына

6.11 кесте - Жердегі терминалдар, антенналар және байланыс
электроникасы. Шығындар тек материалдық бөлікке арналған және
қолданыстағы құрылғыларға байланыстыруды қамтиды (DCA, 1984).
Жиілік
Жиілік диапазоны SHF
Жиілік диапазоны K, C
Жиілік диапазоны Ku
D = антеннаның диаметрі метр

Шығындар (FY92$K)
(650 × D) + (350 × P) + 1550
550
650
P = радио жиілік қуаты КВт

6.3.3 Іске қосу
Шығындары іске қосу құнының моделіне ұшыру аймағында ұшыру
операцияларын жүргізуге аЗТалған шығындар мен ұшыру-зымыран
шығындары кіреді (6.12 кесте). "Space Shuttle" типті біЗТеше рет
қолданылатын зымырандар үшін ұшыру шығындары басым шығындар болып
табылады. Шығындар "Шаттл" ұшырылымдарын қоспағанда, бір іске қосу
құны негізінде ұсынылған, олар үшін пайдалану құны "Шаттл" ғарыш
кемесінің бөлігінде салмақты немесе ұзындықты пайдаланатын формулаға
негізделген.
Диаграммада LEO (төмен жер орбитасы) және GTO (геостационарлық
орбита) орбиталары үшін шығындар/кг жүктеме қатынасы көрсетілген. Бұл
шығындар ауқымы мен жүктеме мөлшерін көрсетеді және бәсекеге
қабілеттілігін қамтамасыз ету үшін жаңа зымыран тасығыштарға шығындарды
экстраполяциялау бойынша нұсқаулық береді.
6.12 кесте - ЗТ шығындары. Деректер "Ariane" ЗТ қоспағанда, Шығыс
сынақ полигонынан (Eastern Test Range) ұшыруды болжайды. Деректер көзі
Aviation Week жуЗТалы және басқа көздер болды: DMS Marketing Data, 1988;
Space Systems, Cost Analysis Group [1981] және NASA [1981]. Өнім бірлігінің
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орташа құны өндіріс пен іске қосу немесе пайдалану шығындарын өндірілген
түйіндердің санына бөлу арқылы есептеледі.
Зымыран тасығыш *

LEO орбитасына ең
көп пайдалы
жүктеме (кг)
Saturn V (SIC + S11 )
127,000
Titan IV
17,900
Ariane 4
17.800
Shuttle
23,090
Medium Launch Vehicle 6,600
Atlas G/Centaur
5,700
Delta/PAM D
3.909
Pegasus
455
Delta/PAM D
1,420 (GTO-да)
Atlas G/Centaur
2,364 ( GTO-да)
Titan IV/Centaur G
12,000 (GTO-да)
Atlas G/Centaur
1.330 (GEO-да)
Titan IV/Centaur G
4.600 (GEO-да)
Shuttle /IUS
2.270 (GEO-да)
GTO-геосинхронды өтпелі орбита
GEO-геостационарлық орбита

Шығындар
бірлігі
(FY92$m)
650
160
125
210
60
78
60
9
60
78
286
78
286
292

кг үшін құны
(мың $ / кг)
5.1
8.9
7.0
9.1
9.1
13.7
15.3
19.8
42.3
33.0
23.8
58.6
62.2
128.6

Ұшыру шығындарын өңдеу қолданыстағы зымырандармен шектелген.
Осы тараудың шеңберінен тыс жаңа тасымалдаушы зымырандарды әзірлеуге
және өндіруге байланысты шығындар. Кез-келген миссия үшін ұшыру
шығындардың едәуір бөлігін құрайды, сондықтан миссияны жасаушы
миссияның құнын төмендету үшін ұшыру шығындарын азайтатын
тұжырымдамаларды қарастыруы керек.
6.4 басқа тақырыптар
6.4.1 тәуекелді бағалау.
Бұл бөлімде қаржылық бағалаудағы белгісіздікті бағалау әдісі
сипатталған.
Бөлім
белгісіздік
көздерін
сәйкестендіруді,
оларды
бағдарламалық деңгейде құнға қол жеткізу үшін біріктіруді және нәтижелерді
түсіндіруді қамтиды. Қаржылық белгісіздіктің негізгі көздері:
- технологиялық даму қаупі;
- қаржылық бағалау әдісі.
Технологиялық тәуекел (technology risk) жаңа технологияны қолданудың
сәттілігіндегі белгісіздікке негізделген. 6.3 бөлімінде сипатталған RDT&E-дегі
шығындар модельдері салыстырмалы түрде жаңа дизайнға мүмкіндік береді,
бірақ дәлелденген технология. Жаңа технология үлкен сәтсіздік қаупі бар
және көптеген түрлі тәуекелдер бар технология ретінде қарастырылады,
мұның бәрі дамуды аяқтауға көп уақыт пен шығындарды қажет етеді. Уақыт
пен күш-жігер қаржылық белгісіздікті арттырады. Бұл технологиялық
белгісіздік шығындарды бағалау әдісінің белгісіздігіне байланысты емес, бұл
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шығындарды бағалаудағы белгісіздікті арттырады. Жаңа дизайндағы
белгісіздіктің әсері RDT&e үшін CER теңдеуінің стандартты қатесіне
енгізілген.
Біз қаржылық модельдерден алынған ең ықтимал бағаларды (mle - most
likely estimates) қолданамыз және осы бағалауларға қатысты ықтималдықтың
таралуын аламыз. Бөлу технологияның дайындығының белгісіздігі мен
қаржылық бағалаудың белгісіздігінің әсерін қамтиды. Мұнда тек
аналитикалық шешімдер өңделеді. Монте-Карло модельдеу әдісін және
жұмыс кестесінің шығындарға әсерін бағалау үшін жоспарларды бағалау және
қайта қарау әдісін (PERT) қолданатын ең жан-жақты тәсілді Вонг пен Шелдон
(Wong and Sheldon) [1986] және Dienemann [1966] жасаған.
Шығындар/сенімділік арақатынасын өңдеу (яғни ұшу модельдерінің істен
шығуына байланысты тәуекел) 5.2 бөлімінде талқыланды [Gupta және
Altshuler [1989].
Кестеде көрсетілген технологияның дайындық деңгейі (TRL - technology
readiness level). 6.13 NASA қабылдаған технологияны дамыту деңгейін жіктеу
кестесі келтірілген. Сондай-ақ, ол дамуға тән тәуекелді көрсетеді. TRL 1
немесе 2 салыстырмалы түрде жоғары қауіпті жағдайды білдіреді. TRL 3, 4
және 5 орташа тәуекелдерді ұсынады, ал 6-дан 8-ге дейін төмен қауіпті
санаттар. Тиісті тәжірибеге сүйене отырып, шығындарды анықтауда
ұсынылған белгісіздік 6.13 кестеде келтірілген. Осылайша, кіші жүйені
дамытудың шамалы тәуекелінде белгісіздіктің бір стандартты ауытқуы
болады. Ең ықтимал бағалауға қатысты 10% - дан аз. Технология тәуекеліне
біз шығындарды бағалаудың белгісіздігінің әсерін қосуымыз керек.
Бұл ықтималды түрде жүзеге асырылды. Технологияның белгісіздігі мен
шығындарды бағалаудың белгісіздігі тәуелсіз және мүмкін емес
болғандықтан, оларды квадраттар қосындысының стандартты квадрат түбірін
қолдану арқылы біріктіру керек. (Inman және Conover [1983] немесе
стандартты ықтималдық бойынша басқа әдебиет көздерін қараңыз).
6.13 кесте - Технологияларды жіктеу және тиісті шығындар тәуекелі.
Анықтамалар NASA - дан алынған
Технологиялар
дайындық
деңгейі
1.
2.
3.

4.

Анықтамалар
Негізгі принциптер
сақталған
Тұжырымдалған жоба
концепциясы
Аналитикалық немесе
эксперименталды түрде
тексерілген
тұжырымдамалық жоба
Ортаның критикалық
функциялары/
сипаттамалары көрсетілген
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Салыстырмалы
Әскери,
өлшемдеу
квадраттық
деңгейі
ауытқу MLE (%)
жоғары
> 25
деңгейде
жоғары
>25
орташа

20-25

орташа

15-20

5.

6.

7
8

Компонент немесе макет,
сәйкес орта жағдайларда
тексерілген
Прототип / инженерлік
модель тиісті жағдайларда
сыналды
Инженерлік модель ғарышта
сыналған.
Толық мүмкіндіктер
қолдану

орташа

10 - 15

төмен

<10

төмен

<10

төмен

<10

Мысалы, TFU MLE ішкі жүйесі 5 миллион доллар тұрады делік. Тәуекел
деңгейі орташа квадраттық ауытқумен 20%, ал орташа квадраттық
шығындарды бағалау қателігі 15% мөлшерінде қабылданады. Екі белгісіздік
көздерінің қосындысы үшін орташа квадраттық қате квадраттар
қосындысының түбірі.
1

1

( t +  c ) 2 = (0,2 2 + 0,15 2 ) 2 = 0,25
2

2

(6-2)

мұндағы σt-бұл технологиядағы бағаның стандартты ауытқуы, ал σc –
шығындарды бағалаудың белгісіздігі. Осылайша, белгісіздіктің стандартты
ауытқуы ішкі жүйе үшін MLE қатынасының 25% құрайды. Жоғарыда аталған
теңдеудің бастапқы деректері 6.13 кестеден алынады.
Бұл ішкі жүйе үшін белгісіздік өлшемін қамтамасыз етеді. Бүкіл жүйе
үшін ықтималдық құны күрделірек. Біз жай квадраттар қосындысының
түбірін қолдана алмаймыз, өйткені ішкі жүйелер арасында корреляция бар.
Яғни, ішкі жүйелерді дамыту арасында байланыс бар. Бұл қатынастарды
бекіту мұнда қарастырылатындарға қарағанда қазіргі заманғы әдістерді қажет
етеді. Жүйенің белгісіздік дәрежесін есептеуге жақындау:
1) Әр ішкі жүйе үшін белгісіздіктің стандартты ауытқуларын
қорытындылау.
2) Ішкі жүйенің белгісіздігінің квадраттық ауытқуларының
қосындысының түбірін алыңыз және әрекеттегі екі мәннің орташа санын
алыңыз (1) және (2).
(1) қадам ішкі жүйелер арасында мінсіз корреляцияны білдіретін
жүйенің белгісіздігін қамтамасыз етеді. (2) қадам толық сәйкес келмейтін
шешімді қамтамасыз етеді. (3) қадамының орташа мәні көптеген
тұжырымдамалық зерттеулер үшін қолайлы жуықтау болып табылатын
аралық шешімді қамтамасыз етеді. Нақты мысал 6.5 бөлімде қаралады.
Жоғарыда келтірілген талдау белгісіздіктің қалыпты таралуын қамтиды.
Бұл қарапайым жағдай емес, бірақ ол қарапайым аналитикалық шешімдерді
ұсынады. Шығындарды бағалау тәуекелдеріне қатысты аналитикалық әдістер
мен моменттер әдісін, сондай-ақ бұрын айтылған Монте-Карло модельдеу
әдістерін толығырақ қарастыру Wilder-де берілген [1978].
174

6.4.2 Шығындарды уақытша бөлу
Алдыңғы бөлімдер жалпы құнды бағалауды жасауға бағытталған. Енді
біз уақыт өте келе шығындар қалай бөлінетінін қарастырамыз. Таратудың
келесі аналитикалық қаржылық әдісін Wynholds және Skratt [1977] әзірледі
және ол нақты бағдарламаларға жақын. Қаржыландыру түрлерін айқындау
үшін шығындарды бөлу түр функцияларына шамамен тең болуы мүмкін:
F(S) = А [10 + S ((15 - 4S)S - 20)]S2 + B [10 + S (65 - 15)]S3+ [1 - (A + В)](5 - 4S)S4 (6.3)

мұндағы F(S) - S уақыт ішінде игерілген құнның үлесі, S бағдарламаның жиынтық уақытының үлесі, ал А және B - эмпирикалық
коэффициенттер. А және В коэффициенттерінің мәндері уақыт бойынша
шығындардың күтілетін бөлінуіне байланысты. Мысалы, RDT&E және
өндірілген екі өнім бірлігі үшін әдеттегі кезең 5 жыл. Шығындар, әдетте, жоба
әзірлеу және сынау кезеңдерінен өткен алғашқы екі жылдағы ең үлкен
мөлшерді құрайды. Әдетте, шығындардың 60% - ы жобаны қарау кезеңінің
ортасына қарай талап етілетін болады. Шығындарды бөлудің әртүрлі
нұсқалары үшін коэффициенттер келесідей:
6.4.3 Болжалды (Тапсырыс-Magnitude) шығындарды бағалау
Тұжырымдамалар жасалғандықтан, күтілетін шығындар сметасы болуы
керек. "Ақыл-ойды" ұстана отырып, біз әртүрлі тұжырымдамалардың
шығындар шегі туралы кейбір теорияны жасай аламыз. 1992 жылға базалық
доллармен бағаланған шығындарды береді. Бұл қарастырылған миссиялардың
шығындар тәртібін анықтау үшін қолданылуы керек.
Мысалы, біз Шығыс және Батыс сынақ полигондарынан ұшырылған
орбитаның екі жазықтығының әрқайсысында төрт байланыс спутнигінің
(TDRS класы) құнын бағалай аламыз. 6.14 кестеде шығындардың шамамен
деңгейін ұсынады:
Спутниктерді әзірлеу шығындары үшін RDT &E шығындары (бір реттік
шығындар) өнім бірлігін өндіру шығындарынан 2 немесе 3 есе көп. Өнімнің
бірлігіне жұмсалатын шығыннан 2.5 есе көп. Даму шығындарын қосу жалпы
құны шамамен 1.5 миллиард долларды құрайды. Мұндай жылдам
есептеулерді 6.3 бөлімнің қаржылық модельдерінен алынған бағалаудың
кросс-тексерісі сияқты қолдануға болады.
6.4.4 Өндірісті игеру қисығы
Өндірісті игеру қисығы (learning curve) өндірілген өнім бірліктерінің
санының өсуіне байланысты өнімділікті арттыруды есептеудің математикалық
әдісі. Бұл бірінші өнеркәсіптік үлгі мен кейінгі өнім бірліктері арасындағы
барлық шығындарды қысқартуды қамтиды. Бұл өндіріс бірліктерінің саны
өскен сайын қалдықтарды үнемдеу, қызметкерлерді дайындау уақыты мен
өнімділігі есебінен шығындарды азайтуды қамтиды. Өнімнің N бірлігінің
жалпы өндірістік құны келесідей модельденеді:
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B  1−

ln(100%) / S
ln 2

6.14 кесте - Ғарыш жүйесінің шығындары. Бұл кестені шығындар
тәртібін жылдам бағалау үшін пайдалануға болады. Барлық мәндер FY90$m де, егер басқаша көрсетілмесе
Ғарыштық бағдарламалар
Бағдарламасының жалпы құны
Аполлон
131,000
Orbiter
39,000
Gemini
3,800
Sky Lab
2,700
Mercury
980
Ғарыштық обсерваториялар
Бағдарламасының жалпы құны
Space Telescope
1,950
GRO
550
Құрғақ салмақ
бірліктің орташа
$мың / кг
(кг)
құны
Байланыс спутниктері
Intelsat
VIII
1,200
114
95
(коммерциялық)
TDRSS (NASA)
1,550
108
70
DSCS
IIIB
806
98
122
(Қорғаныс Мин.)
Wеstar
500
67
134
(коммерциялық)
Бақылау/навигация спутниктері
DSP
2,200
270
123
GPS-2
839
49
58
Метеорологиялық жерсеріктер
GOES
500
72
144
DMSP
514
76
148
Планетааралық ғарыш аппараттары
Pioneer(тек
231
33
143
платформа)
Mars Observer
-66
--

TFU бұл өнімнің бірінші бірлігінің теориялық құны, L-өндірісті игеру
қисығының коэффициенті, ал S-пайызбен өндірісті игеру қисығының көлбеуі.
Бұл форма өндірісті игеру қисығы T.P. Wright теориясына негізделген
эмпирикалық деректерге сәйкес таңдалды [1936].
Өндірісті игеру қисығының көлбеуі S өндірілген өнім саны екі есе өскен
кезде жинақталған орташа құнның пайыздық төмендеуін білдіреді. Мысалы:
Егер S=95% және өнімнің бірінші бірлігінің құны $1 миллион болса, онда
өнімнің 2 бірлігіне дейінгі санның екі еселенуі екі бөліктің орташа құнын
өнімнің бірінші бірлігінің құнынан 95% дейін төмендетеді.
Осылайша, екі модуль 1.9 миллион доллар тұрады. Екінші модуль құны
$ 0.9 миллион. Өндірісті игеру қисығының көрсеткіші B=0.926 үшін S=95%.
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10 бірлік өнімнен аз мөлшерде, өндірісті дамыту қисығының 95% көлбеу
әдісін қолдануға болады. Өнімнің 10 және 50 бірлігі арасында - сәйкесінше
90%, ал 85% 50 ден астам өнім үшін. Мұның бәрі жеке тәжірибеге негізделген
және қолдану мен өндіріс пен құрастыру жұмыстарының қалай
дайындалатынына байланысты өзгереді. Бұрын ұсынылған қаржылық
модельдер өндірістің жалпы шығындары өнімнің бірінші бірлігінің теориялық
құнын (TFU) өндірісті игеру қисығының коэффициентіне көбейту арқылы
анықталатын етіп өнімнің бірінші бірлігіне аЗТалған шығындарды анықтайды.
Мысалдағы келесі кесте өндірісті дамыту қисығының 95% өнім
бірлігінің құнына әсерін көрсетеді. Өнім бірлігінің құны (unit cost) немесе
шекті рұқсат етілген құны (marginal cost) бұл өнімнің N бірлігі мен өнімнің
N -1 бірлігінің өндіріс құнының айырмашылығы. Мысалы, өнімнің бесінші
бірлігінің құны өнімнің төртінші және бесінші бірлігі арасындағы құнның
айырмашылығы, яғни 4.44-3.61=0.83.
95% өндірісті игеру қисығының әсері
Өнім бірлігінің
нөмірі
1
2
3
4
5

Өзіндік құны
(TFU * L)
1.00
1.90
2.77
3.61
4.44

Орташа құны

Бірлігінің құны

1.00
0.95
0.92
0.90
0.89

1.00
0.90
0.87
0.84
0.83

6.5 "FireSat" спутниктік жүйесін құру
Мысалы біз жоғарыда аталған қаржылық модельдерді, "FireSat"
спутниктік жүйесіне негізделген, бүкіл миссия үшін толық қызмет көрсету
шығындарын бағалау үшін қолданамыз. Біз бастапқыда екі спутник қажет деп
санаймыз және екеуі де 800 шақырымдық орбитаға "Pegasus" зымыран
тасығышымен шығарылады. SVS (шығындарды бөлу құрылымы) ғарыштық,
ұшыру және жер үсті сегменттерінен тұрады. Ғарыш элементі пайдалы жүк
ретінде инфрақызыл сканерлері бар екі спутниктен тұрады. Ұшыру сегменті
екі "Pegasus" зымыраны. Жер сегменті бір жердегі басқару станциясынан
тұрады. Барлық қажетті мәліметтер 6.3 кестеде келтірілген. Өмірлік циклдің
басындағы салмақ, қуат көзі және сканер диафрагмасының диаметрі
бағалаудың негізгі параметрлері болып табылады. Нақты мәндер 6.15 кестеде
RDT&E матча тиіндегі шығындар CER кестесінің теңдеулеріне негізделген.
6.4 кестенің төменгі жағында көрсетілген даму күйінің коэффициенттерімен
өзгертілген. Өндіріс құны теориялық тұрғыдан бірінші бірлік (TFU) кестесі
үшін CER теңдеулерінің нәтижесі болып табылады. Өндірістің даму
қисығының коэффициентіне көбейтілген L=өнімнің екі бірлігі үшін 95%. L-ді
есептеу 6.4.4 бөлімінде сипатталған. Өнімнің келесі немесе екінші бірлігінің
құны бұл екі бірлік өнімнің өзіндік құны мен TFU арасындағы айырмашылық.
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Нәтижелер инфрақызыл жүктеме жүйенің ең үлкен құндылық элементі екенін
көрсетеді. Осылайша, жүктеме сканері шығындарды азайтуға және "LightSat"
(жеңіл, арзан спутник) миссиясын құруға бағытталған алғашқы әрекетімізде
басым болуы керек. Спутниктің бағдарламалық жасақтамасының құны 6.8
кестеге негізделген. Содан кейін АДА бағдарламалау тілін қолданып, жер үсті
ғарыш жабдықтарының шығындары 6.4 кестеден есептеледі. RDT&E
шығындарына және өнімнің бірінші бөлігінің матчатын өндіруге негізделген.
Іске қосу және орбиталық қолдау шығындары 6.5 кестеден алынады.
Сонымен, бағдарламалық деңгей шығындары CER кестедегі . 6.4 және
6.5 теңдеулеріне сәйкес қосылады. Нәтижесінде ғарыш сегментінің жалпы
құны $440.5 млн. 6.12 кестесінен "Pegasus" шығарудың екі жүйесі кезінде іске
қосу шығындары $18m құрайды, бұл игерудің жалпы құны $458.5 млн.
құрайды. 6.16 "FireSat"спутниктік жүйесі үшін жер сегментін әзірлеу және
пайдалану шығындарын көрсетеді. Біз 50K LOC үшін бағдарламалық
жасақтаманың құнынан бастаймыз және 6.8 және 6.9. кестені қолданамыз.
Қорытындылай келе, барлық шығындар, соның ішінде жалпы құнын және
1992 жылғы доллардағы 561 миллион доллар баж салығын алу 6.18 кестеде
келтірілген.
6.15 кесте - "FireSat" жобасының ғарыштық және ұшыру сегменттеріне
арналған шығындар
Ішкі жүйе

Параметрлер

Шамасы

Құны
RDT&Е

Бірінші өнім
бірлігінің
құны

Пайдалы
жүктеме
ИҚ - дипазон
Жүйе
ұстанымын
анықтау
Электр қуаты
Құрылыс/жылу
жүйесі
Инерция
моментін
басқару
TT&C
техникалық
қызмет
көрсету,
телеметрия
және
командалар
жүйесі)
Материалдың
құны, барлығы

Диаметрі

0.26м

158.3

57.6

Екінші
өнім
бірлігінің
құны
51.8

салмағы

6 кг

6.1

2.5

2.3

салмағы
салмағы

179 Вт, 30 кг
21 кг

4.6
5.7

2.2
0.6

20
0.6

салмағы

6 кг

1.9

0.3

0.3

салмағы

4 кг

2.8

0.7

0.6

179.3

63.9

57.5
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Жер үсті
аэроғарыштық
жабдықтар
Бағдарламалық
деңгей
Ұшыру
Ылғал
жұмыстары
салмағы
және
орбиталық
қолдау
Ғарыш
сегментінің
шығындары
Ғарыш
сегментіне
аЗТалған
жалпы
шығындар
"Пегас" ЗТ
ғарыш
сегментіне
аЗТалған
шығындар
Өрістетуге
аЗТалған
барлық
шығындар
Элемент
Инфрақызыл сканер
Бағдарды басқару
Энергиямен қамтамасыз ету
Барлық басқа ҒА ішкі
жүйелері

26.8

--

--

64.6

21.1

19.0

--

0.4

0.4

278.2

85.4

76.9

175 кг

440.5

2 зымыран

9.0

9.0

458.5

Даму мәртебесі
Жаңа даму және
технология
Орташа модификация
Орташа модификация
Түбегейлі жаңа даму

RDT&E үшін шығын
коэффициенті
1.1
0.8
0.8
1. 0

6.16 кесте - Жер сегменті мен пайдалану шығындары.
Әзірлеу
Бағдарламалық қамтамасыз ету 50 KLOC АДА
Жабдық
Құрылыстар
Аралық сумма
Менеджмент
Жүйелік инжиниринг
Өнім сапасын қамтамасыз Ету
Құрастыру және сынау
Логистика
Барлығы
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Құны
9.5
7.7
1.7
18.9
1.7
2.9
1. 4
2.3
1.4
28.6

6.17 кесте - "FireSat"жүйесін пайдалануға және оған қызмет көрсетуге
арналған жылдық шығындар
Пайдалану және техникалық қызмет көрсету
10 адам мердігер персоналын ($140 мың/жыл)
Техникалық қызмет көрсету
Жылдық шығындар, барлығы

1.4
1,9
3.3

6.18 кесте - "FireSat" жобасының өмірлік циклінің құнын есептеу.
Delta/PAM-D зымыранының екі ұшырылымы үшін жасалады.
Бастапқы өрістету
Ғарыш сегменті – кесте 6.15
Іске қосу сегменті- кесте 6.15
Жер сегменті- кесте 6.16
Аралық сумма
Пайдалану және техникалық қызмет көрсету (кесте 6.17)
Жыл сайынғы пайдаланым және техникалық қызмет
көрсету
Жыл саны
Барлығы 7 жыл ішінде пайдалану және техникалық
қызмет көрсету
Барлық пайдалану мерзімі (7 жыл) үшін жиынтық
шығындар
Баждар10%
Барлық пайдалану мерзімі (7 жыл) үшін жиынтық
шығындар + баждар толық пайдалану мерзімі

440.5
18.0
28.6
487.0
3.3
7
23.1
510.0
51.0
561.0

Енді 6.4.1 бөлімнің әдістемесін қолдана отырып, жабдық сметасындағы
қаржылық белгісіздікті бағалайық. Мысалы, "Firecat" спутниктік жабдықтары
ғарыш кемесінің платформасынан және TFU кестесінен алынған CER
теңдеулері бар. ИҚ диапазонның жүктемесінен тұрады. Ғарыш кемесінің
платформасы 6-ға тең TTL-мен дәлелденген технологиядан тұрады. Кейбір
жаңа компоненттер дизайны қажет, бірақ инженерлік модельдерде сәтті
сыналған технологиялар қолданылуы керек. ИҚ диапазонының пайдалы
жүктемесі жаңа технологияны қолдануды қажет етеді және 5-деңгеймен TRLге сәйкес келеді. Ғарыш кемесінің құрғақ салмағы - 140 кг және ИҚ
диапазонының жүктеме диафрагмасының диаметрі - 0.26 М. Кестедегі CER
теңдеулерін қолдана отырып. 6.5 шығындар мен тәуекел әдіснамасын есептеу
үшін біз 6.19 кестеде келтірілген нәтижелерге қол жеткіземіз.
6.19 кесте - "FireSat"жүйесі құнының белгісіздігі
Элемент

ҒА

TFU
($млн.)
құны

Жүйе
технология
сының
деңгейі

Жүйе
тех.бой.
орташа-кв.
ауытқу
($млн.)

6.3

6 (= 10%)

0.6
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Құнын
бағалау
бойынша
орташа –
кв. ауытқу
($млн.)
6.7

Құрамдасты
рылған
орташа кв.
ауытқу
($млн.)
6.7

платформасы
ИК
диапазонының
пайдалы
жүктемесі
Барлығы

57.6

63.9

5 (= 15%)

8.6

18.0

1-қадам: сомасы
2-қадам: RSS
3-қадам: орташа

20.0

26.7
21.1
23.9

Жүйе технологиясы үшін стандартты ауытқу 6.13 кесте көмегімен
алынады. Мысалы, ғарыш кемесі жүйесінің технологиясы (SD) үшін $0.6 млн.
орташа квадраттық ауытқу - $6.3 m құнының он пайызы. Ал аралас
стандартты ауытқу бұл екі компоненттің квадраттарының қосындысының
түбірі (RSS).
6.20 кесте - "FireSat" жобасы бойынша шығындарды уақыт бойынша
бөлу
Жыл
1
2
3
4
5
Барлығы

Жинақталған шығындар
(%)
($млн.)
12.3
20
42.8
69.5

Жылдық шығындар
(%)
($млн.)
12.3
20.0
30.5
49,5

75.6
95.8
100.0

32.8
20.2
4.2
100.0

122.7
155.5
162.3

53.2
32.8
6.8
162.3

$162.3 млн. көлеміндегі өнімнің алғашқы екі бірлігі үшін жалпы
қайталанатын шығындарға негізделген шығындардың 60% - ы алғашқы 2.5
жылға келеді деген шартпен.
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7 Жүйені жобалауға шектеулер
7.1. Құқықтық және саяси мәселелер ғарыш құқығы
Неліктен құқықтық және саяси мәселелер алаңдатады?
Инженерлер көбінесе ғарыш жүйесін жобалау процесінде, бәрі
ойдағыдай жүріп жатқан кезде, құқықтық және саяси мәселелер пайда
болатынына сенімді. Саяси мәселелерге байланысты мүмкін болатын
кедергілерге назар аударайық, ең бастысы, ғарышқа және мүмкін ғарыш
жүйелеріне қатысты кейбір заңды мәселелер бар.
Саяси мәселелер адамдардың әр түрлі бағалайтын әртүрлі факторларға
қатысты болуымен сипатталады, сондықтан "күшті" дәлелдер қабылданбауы
мүмкін. Екінші жағынан, заңгерлер нақты жауаптар береді.
Генерал Джеймс Хартингер (Джеймс Хартингер, бірінші ғарыштық
қолбасшы) мұны келесі сөздермен білдірді: "заңгерлер жиі сұрақтар қояды,
сондықтан олар ақылға қонымды деп сене бастайды". Жүйені жасаушы
заңгерлер жүйенің әртүрлі нұсқалары үшін тәуекелдерді бағалайтынына сенуі
керек. Неліктен құқықтық және саяси мәселелер алаңдатады? Бұл сұраққа
қарапайым жауап: мінсіз техникалық шешім іске асырылғанға дейін пайдасыз,
ал құқықтық мәселелер оны жүзеге асыруды кешіктіруі немесе тоқтатуы
мүмкін. Мысал ретінде Palapa және Westar IV спутниктерін құтқару үшін 51S
аппаратының ұшуы болады. Бұл спутниктерді геосинхронды орбитаға
ауыстыру керек болған қозғалтқыштардың істен шығуына байланысты төмен
Жер орбитасында қалды. Хьюз (Huges) және NASA алты апта ішінде осы
мақсат үшін қажетті техникалық шешімдерді әзірледі. Меншік құқығы,
мүлікті сақтау, сақтандыру, сақтандыру компаниялары, Western Union
Company және Индонезия Үкіметі арасында жауапкершілікті бөлу туралы
заңды мәселелерді шешу үшін заңгерлерге алты айдан астам уақыт қажет
болды. Сонымен қатар, Хьюз Эйркрафт (Huges Aircraft) компаниясы және
NASA техникалық рөлдерді, жауапкершілікті және спутниктерді құтқару
шығындарын теңестіруге мәжбүр болды.
7.1.1 Ғарыш құқығы
1) Халықаралық жобаны іске асыру кезіндегі әдеттегі құқық және
азаматтық құқық ( мысалы, ғарыш станциясын құру кезінде) жобалаушылар
әртүрлі елдердің заңгерлері саяси және құқықтық мәселелерге қатысты
өздерінің тәсілдерімен ерекшеленетінін ұғынуы тиіс. Англия және оның
ізбасарлары ортақ құқығы бар елдер, ал басқалары – азаматтық құқығы бар
елдер. Соңғылары барлық құқықтық нормаларды белгілейтін заңдардың
азаматтық кодекстерін жасауға тырысады. Жалпы құқығы бар елдерде заңдар
белгілі бір мәселелерді шешу үшін дамиды, ал бұрынғы прецеденттер
қарастырылып, қазіргі жағдайларға байланысты шешім қабылдауға тырысады,
ал азаматтық құқығы бар елдерде судьялар заң шығарушыларға өзгерістер
енгізуге мүмкіндік беретін нормаларды қолданады.
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Ғарыш саясатының қызықты мысалы - ғарыш аппараттарының басқа
елдердің аумағы мен әуе кеңістігінде олардың келісімінсіз ұшуға құқығы бар,
ал бұл құқық ұшақтарға қолданылмайды. Алайда, ғарыштың қайда
басталатынын ешкім анықтаған жоқ. Кеңес Одағы бұл шекараны 100-110 км
биіктікте оЗТатуды ұсынды, өйткені қазір ұшақтар бұл биіктікте ұшып кете
алмайды, ал ғарыш объектілері осы шекарадан төмен атмосферада жанады.
Экваторлық аудандарда оЗТаласқан мемлекеттер өздерінің
егемендігі 36000 км-ге дейін (геостационарлық орбитаның биіктігі) таралуы
керек деп санайды, сондықтан олар бақылауды жүзеге асыра алады және осы
мемлекеттердің аумағында спутниктердің тұру нүктелерін пайдаланатын
елдерден өтемақы алады.
Америка Құрама Штаттарының бұл мәселе бойынша ұстанымы - бұл
техниканың ерекше проблемалар туындамауы үшін қалай дамитынын күту
және бағалау. Ғарышты пайдалану халықаралық қатынастармен тікелей
байланысты, өйткені ол жер бетіндегі әрбір мемлекеттің егемендігіне әсер
етеді. Сондықтан біз осы мәселелер бойынша әртүрлі көзқарастарды
ескеруіміз керек. Мысалы, ғарыштық державалардың көзқарастары дамушы
елдердің көзқарастарымен сәйкес келмеуі мүмкін немесе шығыс пен батыс
елдері қарама-қайшылықты қатынаста болуы мүмкін. Пікірлердің
айырмашылығы мәдени-экономикалық жағдайдың, саяси бағыттың және
жалпы дүниетанымның айырмашылығына байланысты болуы мүмкін.
2) халықаралық құқық негізі
Ғарыш құқығын қоса алғанда, халықаралық құқық ішінара шарттар,
оның ішінде Біріккен Ұлттар Ұйымының Жарғысы мен қарарлары және
халықаралық ұйымдардың құжаттар жүйесі негізінде дамиды. Ол сондай-ақ
мемлекеттердің
тәжірибесіне,
сондай-ақ
танымал
органдардың
хабарламаларына байланысты. Ішкі құқықтан айырмашылығы, АҚШ-та
ғарыштағы қызметке қатысты заңдар шығаратын заң шығарушы орган жоқ
және мұндай заңдарды қолданатын сот жоқ. Егемен мемлекеттер келісімдерге
кіреді, бірақ олар енді олардың қауіпсіздігі мүдделеріне сай келмеген кезде
оларды сақтамауы мүмкін. БҰҰ қарар қабылдауы мүмкін, бірақ ол бірауыздан
қабылданса да, міндетті емес. Сонымен қатар, белгісіз мағынасы бар немесе
түсініксіз өЗТектерді қолдана отырып келісімдер жасау үрдісі байқалады.
Мысал ретінде Ғарыш кеңістігін пайдалану туралы келісімнің IV бабы
(сыртқы кеңістік ағашы), оған сәйкес ай мен басқа аспан денелерін тек "бейбіт
мақсатта" пайдалану керек.
Гаагадағы Халықаралық сот шешім шығарады, бірақ мемлекеттер
істі сотта қарауға келісім беруі керек. Олар келіскен жағдайда да, осы
мақсатқа аЗТалған тиімді механизмнің болмауына байланысты шешім жүзеге
асырыла алмайды. Осының бәрін ескере отырып, біз ғарыштық құқық
мағынасыз деп санамауымыз керек. Ғарышта дұрыс және бұрыс нәрсе туралы
халықтар арасында көптеген нормалар мен жалпы түсінік бар.
Келісімдер көбінесе сиқырларға ұқсас: серіктестер оларды жоя
алады, бірақ жазылмаған ережелер мен жақсы ниеттер олардың жандануына
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және сақталуына әкеледі. Ғарыш кеңістігін пайдалану туралы шарттың негізгі
ережелері (1967 ж.) қағидалар туралы шарт деп аталатын құжат ретінде ғарыш
кеңістігіне қатысты негізгі ережелер мен құқықтық қағидаттарды белгілейді.
Жалпы, ол ғарышта не істеу керектігін немесе жасамау керектігін анықтайды,
бірақ онда нақты саясатты қалай жүзеге асыру керектігі туралы ештеңе
айтылмаған.
Оның
кіріспесінде
халықаралық
ынтымақтастықтың
маңыздылығы атап өтіледі және ғарышты зерттеу бүкіл адамзаттың мүддесі
үшін жүзеге асырылады деп танылады. Төменде зерттеу барлық адамдарға
пайдалы болуы керек деген мәлімдеме келтірілген. Шарт мынадай ережелерді
қамтиды:
1) Барлық мемлекеттер ғылыми зерттеулерді жүзеге асыра алады, бұл
ретте халықаралық ынтымақтастық құпталады.
2) Ешбір мемлекет оған егемендік жариялау арқылы ғарыш кеңістігін
(Айды және басқа аспан денелерін қоса) иелене алмайды. Мысал ретінде Нил
Армстронг айдың бүкіл адамзатқа тиесілі екенін жариялады (АҚШ үшін
емес): "адамның бір кішкентай қадамы - адамзат үшін үлкен қадам". Айдағы
американдық жалау бұл жаңа аумақ дегенді білдірмейді (Колумб пен басқа
зерттеушілер жаңа әлемге келген жағдайға қарағанда).
3) Ғарыштағы құқықтық нормалар халықаралық құқықтың және БҰҰ
Жарғысының белгіленген қағидаттары мен нормаларына сәйкес келетін
болады.
4) Ешбір мемлекет ядролық қаруды немесе кез келген жаппай қырыпжою қаруын жердің айналасындағы орбиталарға, айға немесе басқа аспан
денелеріне оЗТаластырмайды. Бұл шектеу ядролық энергия көздеріне
қолданылмайды. Атмосферада, ғарыш кеңістігінде және су астында ядролық
қаруды сынауға тыйым салу туралы шарт (1963 жылғы 5 тамыздағы) ядролық
құрылғыларды ғарышқа оЗТаластыруға емес, сынауға тыйым салады.
5) Мемлекеттер Айды және басқа да аспан денелерін тек бейбіт
мақсаттарда пайдалануға тиіс, бірақ ғылыми зерттеулер үшін әскерилерді
тарта алады. Америка Құрама Штаттары "бейбіт" дегенді "агрессивті емес"
деп анықтайды, осылайша қорғаныс шараларына мүмкіндік береді.
6) Ғарышкерлер адамзаттың хабаршысы болып табылады. Олар
ғарыштағы қабылданған қызмет нормаларына бағынған кезде, олар белгілі бір
иммунитетке ие. Сондықтан біз оларды дереу және сөзсіз қайтаруымыз керек.
Сондай-ақ Ғарышкерлерді құтқару, ғарышкерлерді қайтару және ғарышқа
ұшырылған объектілерді қайтару туралы келісім (1968 жылғы 22 сәуірдегі)
сақталуға тиіс.
7) Ғарыш объектілері ұшырған мемлекетке оның талап етуі бойынша
және оның есебінен берілуге тиіс.
8) Мемлекеттер олардың ғарыштағы қызметі үшін, осы қызметті кім
жасайтынына қарамастан, халықаралық жауаптылықта болады: мемлекеттік
органдар немесе жеке тұлғалар. Демек, АҚШ өз азаматтарының ғарыштағы
барлық әрекеттеріне рұқсат беріп, үнемі қадағалап отыруы керек. Бұл талап,
ғарыштағы қызметке қатысты жалғыз талап, АҚШ пен бұрынғы КСРО
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арасындағы келісімнен туындайды. КСРО тек мемлекеттік органдарға
ғарышта қызмет етуге рұқсат беру керек деп талап етті, ал АҚШ жеке
кәсіпкерлерге рұқсат беруді талап етті. 1984 жылғы коммерциялық ұшыру
туралы Акт ішінара 1967 жылғы ғарыш кеңістігін пайдалану туралы шарттың
талаптары бойынша АҚШ міндеттемелерін орындау үшін қабылданды
9) Ғарыш державалары мемлекеттік немесе жеке ұйымдар жүзеге
асырған ұшырулар нәтижесінде басқа елдердің азаматтарына келтірілген
залал үшін жауап береді.
10) Мемлекеттер ҒА мен персоналға тиесілілігін, юрисдикциясын және
бақылауын анықтау мақсатында оларды іске қосу тізілімін жүргізуге тиіс.
Шын мәнінде, америка Құрама Штаттарының ғарыш аппараты немесе ғарыш
станциясы олардың аумағы болып табылады. Басқа мемлекеттер өздерінің ҒА
мен модульдеріне қатысты, тіпті олар бөтен станцияларға бекітілген
жағдайларда да юрисдикциясын сақтайды. Ғарыштық қоқыс сол санатқа
жатады, сондықтан оны жою саяси қиындықтармен байланысты. Ұшырулар
туралы мәліметтер сондай-ақ БҰҰ-ға әлемдік қоғамдастыққа ғарыштағы
қызметті бақылау мүмкіндігін қамтамасыз ету үшін беріледі. Егер спутник не
басқа ғарыш объектісі тіркелмеген болса, бұл қарақшылық ретінде қаралады
және олар ғарыш кеңістігін пайдалану туралы шартқа немесе халықаралық
құқыққа сәйкес заңды мәртебесі мен қорғалуынан айырылады. Мұндай
спутникті бүлдіргені үшін сотқа жүгіну заңсыз болар еді. Қандай да бір
себептермен қабылданған нормаларды сақтамаған елге қысым көрсету мүмкін
емес. Әрине, саясаткерлер мұндай елдің шағымдарына шектеулер қоюы керек.
1975 жылғы 4 қаңтардағы Конвенцияға сәйкес ғарышқа ұшырылатын
объектілерді тіркеу туралы ұшырушы ел БҰҰ Бас хатшысына мынадай
деректерді хабарлауы тиіс: ұшыруды жүзеге асыратын елдің атауы, тіркеу
нөмірі, іске қосу күні мен орны, орбитаның негізгі параметрлері (айналыс
кезеңі, еңкею, апогей мен перигейдің биіктігі) және ғарыш объектісінің жалпы
функциялары. Бұл деректерді жаңарту қажет емес, бірақ ел мұны өз қалауы
бойынша жасай алады.
11) Мемлекеттер ғарыш қызметін қоршаған ортаның ластануын немесе
оған зиянды әсерді болдырмайтындай етіп жүзеге асыруға тиіс. Бұл шарт West
Ford (West Ford) жобасымен байланысты болды. 1963 жылы Америка Құрама
Штаттары радио байланысын қамтамасыз ету үшін жасанды Ионосфера құру
мақсатында 2000 миль (шамамен 3200 км) 480 миллион мыс дипольдерін
жерге жақын орбитаға шығарды. АҚШ-та бұл жоба "Инелер" деп аталды және
бұл атау сәтсіз болды. Бұл жобаға астрономдар қарсы болды, олар мыс
инелерінің белдеуі олардың бақылауларына кедергі болатынына сенімді
болды. Олар сондай-ақ бұл нашар салдарға әкелуі мүмкін деп сенді. Кеңес
Одағы сұрақ қойды: "Егер инелердің бірі жерге құлаған кезде ғарышкердің
жүрегін орбитаға немесе біреудің көзіне тигізсе?" Бұл қарсылықтар негізсіз
болса да, біліксіздікке байланысты қоғамдық пікір оларды сөзсіз етті. Жоба
айтарлықтай проблемалар тудырмаса да, әзірлеушілер сәтсіздікке ұшырады,
өйткені олар қарама-қарсы қоғамдық пікірдің әсерін толық ескермеді. Сіз
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әрқашан сұрақ қоюыңыз керек: "жоба қоғамдық пікір сынақтарынан өтіп
жатыр ма?"Батыс Форд жобасы бұл тұрғыда сәтсіз аяқталды. Енді ғарышқа
сәйкес егер жоба зиянды әсер етуі мүмкін болса, оны жүзеге асырмас бұрын
халықаралық консультациялар өткізілуі керек (қоршаған ортаны қорғауға
байланысты проблемалар бойынша 7.1.6. бөлімді қараңыз). Сондай-ақ,
әзірлеушілер "қоршаған ортаға әсер ету құралдарын әскери немесе кез келген
басқа дұшпандық пайдалануға тыйым салу туралы Конвенцияны" (1977
жылғы 18 мамырдағы) ескеруі керек, егер олар жоба осындай кең ауқымды
әсерге әкелуі мүмкін деп күтсе. Ғарыштағы ядролық реакторлар олардың
гамма-сәулеленуі кейбір ғылыми спутниктерге әсер етуі мүмкін деген
алаңдаушылық тудырады. Мысалы, күн белсенділігінің ең жоғары кезеңінде
зерттеуге арналған NASA спектрометріне кеңестік теңіз барлау спутниктеріне
оЗТатылған реакторлар айтарлықтай әсер етті. Егер біз жобаны жүзеге
асырғымыз келсе (мысалы, гамма-сәулеленуді зерттеуге арналған
обсерватория), сақтық шаралары мен қауіптерді бағалауымыз керек. Сонымен
қатар, ядролық Энергия қондырғысын қолдануды жоспарлау кезінде біз
ықтимал әсерлер мен наразылықтарды ескеруіміз керек. АҚШ-тағы кейбір заң
шығарушылар ғарышта ядролық энергия қондырғыларын қолдануға тыйым
салуды ұсынды. Конгресс мұндай шараларға бармаса да, ұсынылған тыйым
қоршаған ортаны қорғауға қатысты мәселелердің маңыздылығын көрсетеді.
12) Айдағы және басқа да аспан денелеріндегі станциялар тиісті
хабарламадан кейін басқа елдердің өкілдері үшін ашық болуы тиіс. Тіпті
мұндай жалпы тұжырым ғарыш станцияларына, кемелерге, платформаларға
немесе ғарыштағы спутниктерге қатысты емес. Шарт бойынша да,
халықаралық құқық бойынша да Ғарыштағы тәуелсіз техникалық құралдарды
Инспекциялауға рұқсат етілмейді. Америка Құрама Штаттары айдың
инспекциясымен келісе алатын болса да, Ресей инспекцияға қарсы өте берік
ұстанымға ие болды, сондықтан менің ойымша, бұл инспекциялар екіталай
деп санауға болады. Антарктика шарты станцияларды, қондырғылар мен
жабдықтарды тексеруге мүмкіндік береді, бірақ біз мұны ғарыш кеңістігін
пайдалану туралы шартта қарастырылған шаралармен араластырмауымыз
керек. Антарктика шарты кез-келген уақытта сөзсіз еркін қол жеткізуге
мүмкіндік береді. Егер Антарктикада ғылыми қызығушылықтан басқа
мүдделер болса, бұл өзгеруі мүмкін. 1979 жылғы Ай туралы келісім
инспекцияны қарастырады, бірақ оның күші аз, өйткені оны бірде-бір
ғарыштық держава ратификацияламады.
АҚШ заңдары мен Халықаралық құқық арасындағы қайшылықтар
Федералды ережелер мен шарттардың күші бірдей. Егер статут пен
келісім арасында қайшылық болса, кейінірек (уақыт бойынша) басым болады.
Демек, АҚШ индустриясы мен Үкіметінің қызметін ертерек халықаралық
келісімнің немесе келісімнің күшін жоюға қатысты реттеуі мүмкін.
Нақты проблемалар
Байланыс спутниктері
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Байланыс - бұл ғарышты тиімді коммерциялық пайдалану (негізгі
қолдану – телефон байланысын, теледидар хабарларын, деректерді беру).
Экватордың белгілі бір нүктесінен спутниктің тұрақты оЗТын сақтау
мүмкіндігін қамтамасыз ететін геостационарлық орбитаның ерекше белгілері
оны пайдалануға шектеулер тудырады. 22300 миль (∼36000 км) биіктіктегі
кеңістік соқтығысу қаупі аз көптеген спутниктерді орналастыру үшін
жеткілікті кең. Алайда, радиожиілік белдеуінің ені кезінде өзара әсерді
болдырмау үшін спутниктер арасындағы аралық шамамен 28 болуы керек.
Бұл аралықты азайту үлкен шығындарға әкеледі. Халықаралық Электр
байланысы одағы (ХЭО) геостационарлық орбитаның және байланысқан
спутниктер жұмыс істейтін жиілік диапазондарының қолданылуын реттейді
және бақылайды. Байланыс және қорытынды хаттама жөніндегі халықаралық
конвенцияға (Найроби, 1982 ж.), сондай-ақ МӘС нормаларына сәйкес жүйеде
"бірінші келді, бірінші қызмет көрсетілді" қағидаты пайдаланылады; егер
спутник МӘС тіркелген болса, ешқандай кейінгі жүйе оған кедергі жасай
алмайды. Жалпы жағдайда, ауыстыру кезінде тіркелген спутниктің құқықтары
сақталады.
Геостационарлық байланыс спутниктері үшін тұру нүктелері мен
жиіліктерді бөлуге байланысты проблемалар 1985 жылы Дүниежүзілік
радиобайланыс конференциясының шақырылуына әкелді, ол 1988 және 1992
жылдары да жиналды.атап айтқанда, дамушы экваторлық елдер өз
аумақтарының үстіндегі тұру нүктелерін бақылауды жариялады, ал дамушы
мемлекеттер оларға тұру нүктелері бөлінбейтіндігіне алаңдаушылық білдірді.
Компромисс "бірінші келген, бірінші қызмет көрсетілген"қағидаты бойынша
жүзеге асырылатын тіркелген байланыс үшін бөлінген С және Ки
диапазондарындағы жиілік жолақтарын сақтау болды. Сонымен қатар, барлық
елдер осы байланыс үшін кеңейтілген диапазондарда тұру нүктелері мен
бөлінген жиіліктерді ала алды. Алғашқы екі конференцияда белгіленген
саясат жақында өткізілген конференцияда жүзеге асырыла бастады. Сондайақ, бұл процесс қатысушылар арасындағы күштердің арақатынасы өзгерген
сайын дамитыны анық болды. Елдер кейде даулы мәселелерді шешу үшін
көпжақты кездесулер ұйымдастырды. Басқа жерсеріктік қызметтерге бөлінген
радиожиіліктердің барлық басқа жолақтарына қол жеткізу радиохабар тарату
үшін 12 ГГц және 17 ГГц диапазондарын қоспағанда, "Бірінші келген, бірінші
қызмет көрсетілген" қағидатына сәйкес сақталады.
Тіркеу функцияларын орындау кезінде жиіліктерді тіркеу жөніндегі
Халықаралық Комитет белгілі бір елдің нақты жиіліктерді алғысы келетін
себептерін бағаламайды. Комитет белгілі бір елдің өтінімі мәлімделген жиілік
үшін белгіленген қызметке сәйкес келетіндігін және берілістердің басқаларға
кедергі келтірмейтінін қамтамасыз етуге тырысады. Ал елдер бөлінген
жиіліктерді өз азаматтары үшін қалай пайдалану керектігін дербес
анықтайтын болады. Егер ұсынылған спутник кедергі келтіруі мүмкін болса,
мәселелер ХЭО белгілеген рәсімге сәйкес келіссөздер арқылы шешіледі. ХЭО
техникалық жұмысының көп бөлігі жиіліктерді тіркеу жөніндегі Халықаралық
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Консультативтік комитет және радиобайланыс жөніндегі Халықаралық
Консультативтік комитет арқылы жүргізіледі.
1973 жылдан бастап тұру нүктелері нақты жиіліктермен байланысты
болды. АҚШ-та тұру нүктелері мен жиіліктерді бөлуді Федералды радио
комиссиясы жүзеге асырады. Тұру нүктесін немесе жиілігін алу үшін ресми
өтініш беру керек. Келісу және бекіту процесі жаңа радиобайланыс
қызметтері үшін 3 жылдан 5 жылға дейін немесе қолданыстағы спутник үшін
бір жылға дейін созылуы мүмкін.
Коммерциялық іске қосулар
Коммерциялық іске қосуды жоспарлау 1984 жылы қабылданған
коммерциялық іске қосу туралы актіні ескере отырып жүзеге асырылуы тиіс.
Осы құжатқа сәйкес DOT (Department of Transportation – Көлік министрлігі)
АҚШ аумағынан ұшырылатын немесе АҚШ азаматтары немесе АҚШ-тан тыс
жерде корпорация ұшыратын барлық коммерциялық зымыран тасығыштарға
лицензия береді. Федералды тізілімде айтылғандай, DOT лицензиясы
берілгенге дейін іске қосу және қауіпсіздік бағдарламасына сараптама
жүргізуді талап етеді. Бірінші сараптама ұшырудың АҚШ саясаты мен АҚШтың халықаралық шарттар бойынша міндеттемелеріне сәйкес келуін
қамтамасыз ету үшін жүктеме мен ұшу жоспарына бағытталған. Нормаларға
сәйкес, DOT ұшыру ұлттық мүдделерге қалай әсер етуі мүмкін екенін
бағалайды. Бұл орган кедергілер жасау үшін пайдаланылады деген
қорқынышқа қарамастан. Конгресс коммерциялық ұшырулар Ұлттық
қауіпсіздік мүдделеріне және АҚШ-тың халықаралық саясатына сәйкес келуі
керек деді. Уақыт қандай шектеулер қойылатынын көрсетеді, бірақ акт
коммерциялық ұшырулар Үкіметке коммерциялық қызметті реттеуге қатысты
айтарлықтай өкілеттіктер береді.
DОТ сонымен қатар ұшыру қауіпсіздігін қамтамасыз ету
процедураларын қарастырады, соның ішінде:
- полигондар мен ұшу дәліздерінің қауіпсіздігін қамтамасыз ету
процедуралары,
- жердегі және ұшу қауіпсіздігін қамтамасыз ету процедуралары,
- бақылау және аппараттық құралдар,
- зымыран тасығыштың қауіпсіздік жүйелері,
- зымыран тасығыштың конструкциясы.
Мақұлданған және іске қосудың ұлттық полигондарын пайдалану
көзделген жобалар жылдам мақұлдауды алуы тиіс, ал жаңа және жұмыс
істелмеген іске қосу құралдарын қолдануды көздейтін жобалар мұқият
қаралуға жатады.
DOT коммерциялық ұшыруды Федералды Үкіметтегі басқа мүдделі
ведомстволармен, атап айтқанда Қорғаныс министрлігімен және мемлекеттік
Департаментпен келісуі керек.
Ағымдағы мәселелер бойынша көлік министрлігі жанындағы
коммерциялық ғарыш ұшыру бюросына жүгіну қажет.
Әскери ғарыш қызметі
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Ғарыштық қорғаныстың қорғаныс жүйесін әзірлеу, сынау және
оЗТаластыру АҚШ пен КСРО арасындағы зымыранға қарсы қорғаныс
жүйелерін шектеу туралы шарттың талаптарына сәйкес келуі керек (1972
жылғы 3 қазанда күшіне енді). АҚШ-та мұндай жүйені әзірлеу туралы шешім
үкіметтің саясатына сүйене отырып қабылданады.
Ұлттық ғарыштық қорғанысты қамтамасыз ету жөніндегі жоспарларды
пысықтау ұсынылады (America Plans for Space National Defense, University
Press, Washington, D. C., June 1986). Ағымдағы мәселелер бойынша АҚШ
Қорғаныс министрлігінің стратегиялық қорғаныс бастамасы бюросына
(Strategic Defense Initiative Office Department of Defence, the Pentagon,
Washington, D. C. 20330) жүгіну қажет. КСРО-ның ыдырауы осы Келісімнің
тиімділігінің төмендеуіне әкелген жоқ.
Біз сондай-ақ АҚШ-тың шетелдік әріптестері ұлттық қауіпсіздікті
қамтамасыз ету жөніндегі заңды қызметті тануға қарсылық білдіруі мүмкін
екендігіне жол беруге тиіспіз. Мысалы, ғарыш станциясын құруға көмектесуді
тоқтатқан біздің одақтастарымыз оны қорғаныс министрліктерінің пайдасына
пайдалануға қарсылық білдірді. Канада, егер АҚШ тек ғылыми-зерттеу
жұмыстарын жүргізумен шектелмейтін әскери қызметті жүзеге асыру туралы
шешім қабылдаса, Freedoom ғарыш станциясын құруды қолдауды тоқтатады
деп мәлімдеді.
7.1.2 АҚШ-тың ғарыш саясаты
АҚШ-та тұрақты дәйекті ғарыш саясаты жоқ.
Егер сіз АҚШ-тың ғарыштық бағдарламасының мақсаттарын оның
нәтижелері бойынша бағалайтын болсаңыз, онда оның мақсаты ғарышқа жиі
енуден гөрі жұмысты қамтамасыз ету деген қорытындыға келуі керек. Бұл
қорытынды бағдарламаның соңғы онжылдықтағы сәттілігінен туындайды. Ол
жаңа техникалық немесе мәдени деңгейге жетуді қамтамасыз етіп қана
қоймай, бұрынғы қарқынның сақталуын қамтамасыз етпеді.
Бұл жағдайда жаңа жүйелерді жасаушылар нені ескеруі керек?
Саясаттың бағыты тез өзгеруі мүмкін, сондықтан жүйені құру циклы
неғұрлым қысқа болса, соғұрлым жақсы болады. Тәжірибе бізге жобаны
жүзеге асыруға аЗТалған мемлекеттік қаражат өте тез жоғалып кетуі мүмкін
деп үйретеді. Осыған сүйене отырып, ақшаны алдын - ала алу мүмкіндігін
табыңыз немесе" қорғалған " қаржыландыруға қол жеткізуге тырысыңыз (бұл
термин белгілі бір мақсатқа бөлінген қаражатты пайдалану мүмкін емес
дегенді білдіреді басқа мақсаттар, тіпті сол ұйымның ішінде). Мемлекеттік
жобаны іске асыру үшін сізге қажетті қаржыландыруды қамтамасыз ете
алатын бір қуатты қаржыландыру ұйымы немесе біЗТеше ұйым қажет. Саяси
және экономикалық қолдау әр түрлі көздерден болуы мүмкін. Сонымен қатар,
әртүрлі қарама-қайшылықты мақсаттарға қызмет ету қажеттілігі туындайды,
бірақ бірқатар көздерден берік қызығушылық пен қолдаудан тұратын үлкен
артықшылық бар.
189

Саяси нұсқауларды үкімет, атап айтқанда ұлттық ғарыш кеңесі (National
Space Council), Конгресс комиссиялары және, әрине, өнеркәсіптік топтар бере
алады. Көздің сенімділігі немесе ұсынылған мақсаттың анықтығы болған
жағдайда адастырмаңыз. Сөздер ештеңе етпейді, уәделер жиі жасалады, бірақ
қаржыландырылмайды. Егер сіз коммерциялық жобаны жүзеге асырғыңыз
келсе, сізге кеңесші қажет. Мәселе достарды іздеу керек емес-тек жаулардан
аулақ болу керек.
Ең ықтимал Жаулар-сіздің әлеуетті бәсекелестеріңіз. Олар сіздің
жобаңызға тікелей тосқауыл қоймаса да, Үкіметте мұны істей алатын достары
болуы мүмкін. Мүмкін болса, басқалармен бірлесіп жоба бойынша жұмысты
ұйымдастырыңыз. Ұсынылған жобаны жүзеге асыру кезінде қандай құқықтық
және саяси мәселелер туындауы мүмкін екенін бағалауда абай болу керек, бұл
мәселелер ішкі және халықаралық болуы мүмкін. Мысал ретінде space
Industries, Inc. (Space Industries Инкорпорейтед) ISF (Industrial Space Facility)
үшін мемлекеттік қаржыландыруды іздеді. Жылдам бастауды қамтамасыз
етуге үміттеніп, олар NASA және басқа да мүдделі мемлекеттік органдардың
тиісті келісімінсіз Конгресс комитетіне ұсыныс жасады. Олар комитет пен
Ұлттық ғарыш кеңесінен қолдау алуда сәтті болды және 1988 жылы
Президент Рейганның ғарыш саясаты туралы баяндамасында ерекше атап
өтілді.
Мұның бәрі қалаған нәтижеге әкелмеді, өйткені олар ISF-ке аЗТалған
ақшаны ғарыш станциясына бөлінген қаражаттан алуға болатындығын және
бұл жобаның шектелуіне немесе жабылуына әкелуі мүмкін екенін түсінген
ғарыш станциясы жобасының жақтаушыларымен татуласа алмады.
Нәтижесінде ISF жобасының айналасында бюрократиялық қызыл таспа
ұйымдастырылды және ол қаржыландыруға ие болмады. Осылайша, ғарыш
жүйесін жобалау кезінде саясаттың өзгергіштігін және саяси аренадағы
көптеген мәселелер мен мүдделерді ескеру қажет.
7.1.3 жауапкершілік, міндеттемелер және сақтандыру
Жауапкершілік
Ғарыш кеңістігін пайдалану туралы шарттың VI бабымен алғаш рет
ғарыштағы іс-әрекеттер үшін жауапкершілік белгіленген. Болашаққа қатысты
Шарттың осы ережесіне сәйкес мемлекеттер рұқсат беру функцияларын
жүзеге асыруы және оның шарттар мен халықаралық құқыққа сәйкестігін
қамтамасыз ету мақсатында олардың барлық ғарыш қызметін тұрақты
бақылауы тиіс. Жүйені жобалау және оны жүзеге асыру жоспарын жасау
кезінде біз осы жұмыстарды реттеуге байланысты тәуекелді ескеруіміз керек.
Жауапкершіліктің екінші жағы өткенге бағытталған. Ғарыш кеңістігін
пайдалану туралы шарттың VII бабында алғаш рет ғарыш қызметі үшін
жауапкершілік айқындалған. "Ғарыш объектілерінен туындаған залал үшін
халықаралық жауапкершілік туралы конвенцияға" (1972 ж.) сәйкес ғарыш
державаларына олардың Жерге келтірген залалы үшін сөзсіз жауапкершілік
жүктелген (конвенция ғарыш құралдары жоқ мемлекеттерді қорғауға
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бағытталған). "Шартсыз жауапкершілік" термині залал келтірілген адам
өтемақы талап ете алатынын, бұл ретте залал мен оның себептері
дәлелденетінін және растауды талап етпейтінін білдіреді абайсыздық немесе
кінә. Алайда, егер ғарышта зиян келтірілсе, ғарыштық державалар
шығындарды өтеу үшін кінәні дәлелдеуі керек. Шағымдарды реттеу
процедурасы алдымен мүдделі мемлекеттер арасында келіссөздер жүргізуді
талап етеді. Конвенцияға сәйкес, жалғыз талапкер-бұл талап қоюшы ел. Егер
бұл келіссөздер сәтсіз болса, үш мүшеден тұратын комиссия құрылады. Әрбір
мүдделі мемлекет бір мүшені тағайындайды, тағайындалған екі мүше үшінші
мүшені (төрағаны) айқындайды.
Осы Конвенцияның шарттары бойынша қарастырылған бірінші жағдай
Космос-954 спутнигімен байланысты болды, ол 1978 жылы 24 қаңтарда
Канаданың солтүстік-батыс аумағы арқылы атмосфераға кірді. Ядролық
реактордың сынықтары 124000 км2 аумаққа таралды. Іздеу-қалпына келтіру
жұмыстары ("Morning Light" операциясы) Канадаға шамамен 14 миллион
канадалық доллар тұрады, бірақ іс 3 миллион фунт стерлингке шешілді.
Канада қызметкерлер мен жабдықтарға еңбекақы төлеу үшін 8 млн.доллар
талап етпеуге шешім қабылдады. КСРО тазарту жұмыстарын жүргізу кезінде
Канада тым сақ болғанын және егер бұл Сібірде болса, ол көп ақша
жұмсамайтынын айтты. Сонымен қатар, КСРО Канадаға көмек ұсынылды деп
мәлімдеді, бірақ бұл ұсыныс қабылданбады. Егер ол көмекке келіссе, онда бұл
жұмыстардың құны әлдеқайда аз болар еді. Талап-арыз сомасының 50% - ы
үшін бұл бейбіт реттеу болашақ үшін оң прецедент болды.
Сақтандыру (Insurance)
Жауапкершілік туралы Конвенцияға сәйкес, Америка Құрама Штаттары
ғарыштық әрекеттері басқа елдердің азаматтарына немесе олардың мүлкіне
зиян келтірген жағдайда төлеуі керек. АҚШ азаматтары Федералды
Азаматтық құқық бұзушылық туралы шағымдарға (Federal Tort Claims) сәйкес
жеке зақымдары немесе заңды құқықтары бұзылған жағдайда зиян келтіруі
мүмкін. Осылайша, үкімет коммерциялық іске қосуға рұқсат бермес бұрын
сақтандыруды талап етеді. Азаматтық және әскери үкіметтердің ресми
сақтандыру процедурасы жоқ, өйткені үкіметтің өзі сақтандыру органы болып
табылады. Егер үкімет шығынға ұшыраса, онда бұл шығындар мемлекеттік
қазынаның есебінен өтеледі. Коммерциялық іске қосу үшін және шетелдік
үкіметтер үшін ықтимал болуы үшін біз сақтандырудың келесі түрлерін
қарастыруымыз керек: алдын-ала іске қосу (алдын-ала іске қосу). Старт
алдындағы сақтандыру тасымалдағыш зымыран мен спутникті тасымалдау
кезінде, сондай-ақ түйісу және старттық үстелге ауыстыру кезінде
зақымданумен байланысты тәуекелдер тобын қамтиды.
Мемлекеттік жабдық (Government Eguipment). Бүгінгі таңда Үкімет
үкіметтік ұшыру жабдықтары мен құрылыстарының шығындарын өтеу үшін
бір рет пайдаланылатын коммерциялық зымыран тасығыштарды ұшыруды
қажет етеді. Коммерциялық ғарыштық ұшырулар туралы актіде ( the
Commercial Space Launch Act) (түзету 1988 жылы енгізілген) $100 млн.сома
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жазылған, көлік министрі әрбір зымыран тасығыш үшін ең аз соманы
анықтады, мысалы, "Atlas" ЗТ үшін $75 млн. және "Titan" ЗТ немесе "Delta"ЗТ
үшін $80 млн. Үшінші тарап алдындағы жауапкершілік (үшінші партия
жауапкершілігі).
Зымыран тасығыштардың опреаторлары мен Спутник иелері
атмосфераға қайта кіру арқылы зақым келтіруі мүмкін. Тәуекел аз, өйткені
бұл заттар қайта кіру кезінде атмосферада күйіп кетеді. Егер қайта кіру сәтсіз
болса, онда нысандар, әдетте, жер бетінің көп бөлігін құрайтын тұрғын емес
аумақтарға түседі. Осындай төмен тәуекелдің салдарынан оның оЗТын
толтыру қымбат емес, дегенмен АҚШ Көлік министрлігі тарапынан бұл
сақтандыруда зымыран тасығыштар мен спутниктер үшін және NASA
тарапынан коммерциялық спутниктер үшін талап бар.
NASA коммерциялық спутниктер үшін ғарышқа қол жеткізудің жалғыз
мүмкіндігі болған кезде, ол 500 миллион доллар сақтандыру ережесін
оЗТатты, ал Үкімет бұл сомадан жоғары тәуекелге жол берді. Бұл шектеу іс
жүзінде алынды, өйткені сақтандыру компаниялары өтемақының көп
мөлшерін қамтамасыз ете алмайды. Бүгінгі таңда коммерциялық
тасымалдаушы зымырандар ғарышқа жүк шығарудың негізгі құралы болған
кезде, Конгресс әлемдік сақтандыру қауымдастығы көбірек қамтуды
қамтамасыз ете алмайынша, 500 миллион долларға ұқсас сақтандыру көлемін
белгіледі. 1988 жылғы коммерциялық іске қосу актісіне түзетудің осы
ережесінің мақсаты ойын ережелерін коммерциялық алаңда теңестіру әрекеті
болды, өйткені "Arianespace" компаниясы 400 млн.француз франкі
мөлшерінде сақтандыру саясатын талап етті. Бұл сома NASA-ның алдыңғы
саясатына негізделді, ол 500 миллион долларды қамтуды талап етті.
Жеке ЗТ операторлары сонымен қатар АҚШ пен бүкіл әлем
азаматтарына қатысты талаптарды орындап, жауапкершілікті өз мойнына
алуы керек. АҚШ Көлік министрлігі іске қосу лицензиясын бермес бұрын осы
тәуекелді жабуды талап етеді.
Авариялық іске қосу (Launch Failure). Спутниктің ең қымбат сақтандыру
өтемі ұшыру сәтінен бастап орбитада тексеру сәтіне дейін талап етіледі. Бұл
сақтандырудың бағасы спутник құнының 5% -10% - дан 25% -30% - ға дейін
өсті, содан кейін 16% -20% - ға дейін төмендеді. "Шатл" ғарыш кемесі 5%
жеңілдікке ие. Себебі, бұл ұшақ басқарылатын класс болғандықтан және
сақтандыру қауымдастығы оның сенімділігіне жоғары сенімділікке ие болды.
Бастапқы кезеңде сақтандыру компаниялары үш себепке байланысты
сақтандыру сыйлықақыларының өте төмен мөлшерін қарастырды: олардың
сақтандыру жағдайлары аз болды, брокерлер ғарыштық ұшақтар және
олармен байланысты тәуекелдер туралы аз білді, сонымен қатар олар осы
бизнесте жұмыс істеу үшін бәсекелестікті жеңуі керек еді, өйткені ғарыш
үлкен перспективаға ие болды.
Сақтандыру сыйлықақылары 1986 жылы Челленджер Шаттлынан
айырылуына және осыдан кейін көп ұзамай бір реттік зымырантасығыштардың бірнеше апатына байланысты айтарлықтай өсті. Шын
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мәнінде, ғарыштық сақтандыру қауымдастығы сақтандыру сыйлықақысы
ретінде алғаннан гөрі сақтандыру талаптары бойынша үш есе көп төледі.
Бірде АҚШ пен Ариана бағдарламалары сақтандыру сыйлықақыларының
азаюына оралды. Осы уақытқа дейін біз коммерциялық ұшырылымдарды
өткізуді жоспарлап отырғанымызға байланысты, ұшырудың ең сәтті тарихы
бар зымыран тасығышты және спутникті таңдауға тырысуымыз керек.
Әйтпесе, сақтандыру, мүмкін, берілмейді немесе қымбат бағаға ие болады.
Қайта іске қосу (Reflight). Зымыран тасығышты өндіруші сақтандыра
алатын қосымша тәуекел – бұл қайта іске қосу кепілдігі немесе ұшыру
қызметтерінің шығындарын өтеу. Компания тиісті құнды қамтамасыз ете ме,
жоқ па, ол зымыран тасығыштың өткен ұшыру тәжірибесіне және
бәсекелестік ортаға байланысты. Келісім-шартта, әдетте, осы тәуекелді жабу
қарастырылған, бірақ мен сақтандыру қауымдастығы оны белгілі бір
мөлшерде сақтандыратынына сенімдімін. Ұшу кезінде басқаларға зиян
келтіру (ұшудан басқа).
NASA-ның іске қосу келісімшарттарының шарттарына сәйкес, бір
пайдалы жүктің басқа жүктемемен зақымдану қаупі немесе NASA әрекеттері
зиян келтірмеу туралы баптың (Hold Harmless Clause) ережелеріне сәйкес
келеді. Бұл ереже іске қосуға қатысқан барлық тараптар қалыптасқан
жағдайларға қарамастан бір-біріне шағым жасамауға келісетіндігін білдіреді.
Бұл құжат практикалық себептерге байланысты пайда болды, өйткені
тәуекелді анықтау және сақтандыру сыйлықақысының мөлшерін есептеу өте
қиын. Бұл тәуекел де төмен және тәжірибе көрсеткендей, бұл оның нақты
бағасы, өйткені мұндай оқиғалар болған жоқ. Бұл шешім коммерциялық
бағдарламалар арқылы іске қосылған жерсеріктер үшін әділеттілікті сақтауға
ұқсас болады.
Құқықтық және саяси мәселелер 876 / 920
Орбитадағы жұмыс (On-Orbit Performance). Келесі ықтимал қауіп
спутниктің өз функцияларын орбитада жалғастыру қабілетіне қатысты.
Байланыс спутниктері әсіресе осындай тәуекелден сақтандыруды қажет етеді,
өйткені спутникті орбитаға қосқаннан кейін ұшыруды сақтандыру аяқталады.
Спутник иелері тәуекелдерді "өзін-өзі сақтандыру" үшін жеткілікті
ресурстары болмаса, осы "өмірді" сақтандыруы тиіс. Байланыс жүйелерін
қаржыландыратын банктер әдетте бұл сақтандыруды қажет етеді. Балама
жүйенің қайталануы үшін орбитадағы резервтік спутниктердің жеткілікті
саны болуы мүмкін.
Сақтандыру келісімшарты (Contracting for Insurance). Бұрын ғарыштық
қызметтерді (әсіресе байланыс қызметтерін) сатып алушылар спутник жасауға
келісімшарттар жасаған, КК Шаттл немесе Ариан ЗТ ұшыруды жүзеге
асыруға ұмтылған, содан кейін жоғарыда сипатталғаннан сақтандырудың бір
немесе одан да көп түрін қамтамасыз етуге тырысқан. Бірақ спутниктерді
өндірудегі және бір реттік зымыран тасығыштарды өндірудегі бәсекелестік
бұл процедураға өзгерістер енгізді. Оның орнына Тапсырыс беруші орбитада
бақылау тексерісінен кейін жұмыстарды қабылдай отырып, орбитаға шығару
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жөніндегі ұсыныстарға сұрау салуды жариялайды. Бұл өзгеріс жауапкершілік
пен тәуекелдерді қайта анықтады. Ғарыштық қызметтерді Тапсырыс беруші
үшін шығындар өсетінін тек уақыт көрсетеді. Егер бәсекелестік өте қатал
болса, мен 2000 жылға дейін болжаймын, онда шығындар төмендеуі мүмкін.
Егер солай болса, онда кілтті жеткізу (turnkey) ерекшелік емес, норма
болады. Тағы бір ескерту орынды. Бұл аэроғарыштық алпауыттардың біріспутниктер немесе бір реттік зымыран тасығыштар үшін қолайлы болып
көрінуі мүмкін-оларды сақтандыру кепілдіктерін арттыру және қамтамасыз
ету. Бірақ ішкі кірістер қызметі (Ішкі кірістер қызметі) корпорация осы
қорларға салық төлемей, оларды резерв ретінде пайдалану үшін сәтті іске
қосудан қаражат жинай алмайды деген ұстанымды қабылдады. Егер
компаниялар салық салынбайтын резервтерді кейінге қалдыра алатын болса,
онда олар резервтерінің мөлшері бүкіл әлемде бар болғаны $200 млн.- $300
млн. құрайтын сақтандыру қоғамдастығынан алу ықтимал мүмкін болмайтын
сақтандыруды ұсына отырып, елеулі экономикалық артықшылыққа ие бола
алар еді, баламалы нұсқа ретінде іске қосу компаниялары өз іске қосулары
үшін сақтандыру қоғамдастығынан сақтандыру міндеттемелерінің бір бөлігін
өзіне қабылдай алады және осындай ұсыныспен Тапсырыс беруші үшін
мәміленің неғұрлым
Сақтандыру тәуекелі (Actuarial Risk). Мінсіз әлемде сақтандыру
тәуекелі тәуекелдің құнын және үстеме шығындар мен пайданы көрсетуі
керек. Тәуекел құны-бұл оқиғалардың немесе іске қосудың жалпы санына
бөлінген барлық шығындардың толық құны. Өкінішке орай, өндірушілердің
89-98% сәттілік көрсеткіштеріне қарамастан, бізде дұрыс сандарды алу үшін
іске қосу туралы толық ақпарат жоқ. Осылайша, сақтандыру бағасы
"сезімдерге" және әртүрлі материалдық емес факторларға байланысты.
Жоғарыда айтылғандай, сәтсіздіктер бағаны көтереді, ал жетістіктер оны
төмендетеді. Бір қызығы, бұл өзгерістер сәтсіздік сақтандырылған ба, жоқ па,
қарамастан болады. Ғарыштық сақтандыру компаниялары 1986 жылы
"Челенджер" ҚК апатының салдарынан ештеңе төлемеді, оның үстіне олар
қатты шошып кеткені соншалық, ұзақ уақыт сақтандыру мүлде болған жоқ.
Қазіргі заманғы сақтандыру шарттары мен бағалары туралы ақпарат алу үшін
"Alexander and Alexander", Washington, D. C.; "Coroon and Black", Be-thesda
компанияларына хабарласыңыз. MD; немесе "Marsh and McLennon",
Washington, D. C.
Шетелдік ұшырулар (Foreign Launches). Батыс емес елдерде сақтандыру
әр түрлі болуы мүмкін. Мысалы, кеңестер іске қосу үшін "Протон" ЗТ-ның
қолжетімділігі туралы жариялаған кезде, олар әлемдік нарық мөлшерлемелері
бойынша сақтандыруды ұсынды. Олармен зымыран тасығыш үшін 20+%
мөлшеріндегі сақтандыру сыйлықақысының үйлесімсіздігі және 90+ % сәтті
ұшырулардың пайызы талқылана бастаған кезде, олар бағаны төмендетуге
келіспеді. Қазіргі сақтандыру және іске қосу бағалары туралы ақпарат алу
үшін хабарласыңыз
"Ғарыштық сауда корпорациясы" компаниясы,
Хьюстон, Техас штаты (Space Commerce Corporation, Houston. Texas).
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7.1.4 қашықтықтан зондтау
Жерді қашықтықтан зондтау спутнигін жасауды және ұшыруды
жоспарлау кезінде 1986 жылғы 3 желтоқсанда БҰҰ Бас Ассамблеясы
қабылдаған Жерді ғарыштан қашықтықтан зондтау қағидаттары туралы
қарарды ескеру қажет. КСРО мемлекеттердің аумағын олардың келісімінсіз
тексеруге тыйым салуды іздеді, ал дамушы елдер мемлекеттер туралы
ақпаратты олардың келісімінсіз пайдалануға тыйым салуға тырысты.
Қабылданған қарар Америка Құрама Штаттары мен батыс ғарыш
державалары жүргізген "ашық аспан" саясатының жеңісі болды.
Мәні мынада:
а) Бұл келісім емес, қарар, бірақ егер әлем оның нұсқауларын орындаса,
ол әдеттегі халықаралық заңға айналады;
б) қарар "табиғи ресурстарды басқаруды, жерді пайдалануды және
қоршаған ортаны қорғауды жақсарту үшін"зондтауға ғана қолданылады. Ол
ұлттық қауіпсіздік мақсатында қолдануға қатысты емес;
в) деректер мынадай сыныптарға бөлінеді: бастапқы ("шикі") деректер,
өңделген деректер және талданған ақпарат. Бастапқы ақпарат 1984 жылғы
қашықтықтан зондтауды коммерцияландыру актісі бойынша ақпаратпен
бірдей, сондықтан ол барлық тұтынушыларға қолайлы бағамен ұсынылуы
керек. Талданған ақпарат арнайы өңдеу нәтижесінде қосымша құн алады,
сондықтан компания меншік құқығын дәлелдей алады және осы ақпаратты
беруден бас тарта алады;
г)
қарарда
мемлекеттердің
аумағы
зондтауға
ұшырайтын
мемлекеттердің заңды құқықтары мен мүдделерін бұзбай, басқа
мемлекеттердің егемендігін ескере отырып, қашықтықтан зондтауды
жүргізетіні көрсетілген. Барлау (спутниктердің суреттерін алуды қамтамасыз
ету) кезінде ерекше сұрақтар туындауы мүмкін.
Бастапқыда Президент Картер АҚШ-қа қашықтан зондтау арқылы
алынған ақпаратты 10 м-ден жақсырақ ашуға тыйым салды. Рейганның ғарыш
саясаты 1988 жылы ақпанда бұл тыйымның жойылуына әкелді, өйткені КСРО
5 м рұқсаты бар фотосуреттерді сатты.американдық компанияға басқа
мемлекет осындай спутниктерді ұшырып, АҚШ-тағы бұқаралық ақпарат
құралдарына және басқа тұтынушыларға суреттерді заңды түрде сата алатын
жағдайда осындай қызметтерді көрсетуге тыйым салудың қажеті жоқ.
Сонымен қатар, бірнеше жылдан кейін және кейбір басқа мемлекеттерде
қашықтықтан зондтау құралдары болады. Егер мемлекет немесе корпорация
бір нәрсені құпия ұстағысы келсе, оны жасыру керек. Менің ойымша, бұл
қызмет түрін тек шығындар ғана шектейді.
7.1.5 Импорттық және экспорттық
Импорттық шектеулер
Шектеулер егер жоба федералды қаражат есебінен жүзеге асырылмаса,
біз АҚШ-тың импорттық шектеулерін ескермеуіміз керек. Бұл жағдайда біздің
сатып алуларымыз АҚШ-тағы қолданыстағы нормалар мен ережелерге сәйкес
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жүзеге асырылуы керек (buy America Act және т.б.). Соңғы онжылдықта
көптеген заңнамалық актілер мен қаулылар федералды органдарды өнім
өндіру мен қызмет көрсету кезінде ұлттық ресурстарды пайдалануға
артықшылық беруге міндеттейді.
Бұл ережелер (ерекшеліктер мен шектеулермен) әртүрлі заңдарда,
Үкімет қаулыларында, ережелерде, келісімдерде және басқа мемлекеттермен
өзара түсіністік туралы меморандумдарда пайда болады. Сатып алу туралы
заң (buy America Act) шетелдік тауарларды сатып алуға тыйым салады, бірақ
қызметтерге қолданылмайды, бірақ NASA ұсынатын ұйымдар деп санайды
қызмет көрсету үшін шетелдік тауарларды пайдалана алмайды. Осы Заңға
сәйкес, егер 50% - дан астамы ұлттық ресурстардан өндірілсе және Қорғаныс
министрлігі НАТО елдерінде сатып алулар жасай алса, тауар ( өнім) шетелдік
болып саналмайды. Осы Заңда белгіленген ережелер мен ережелер
американдық жүйелік дизайнерлерге "бас ауруын" тудырады және
шенеуніктер мен заңгерлердің толық жұмыспен қамтылуын қамтамасыз етеді.
Экспорттық шектеулер
Америка Құрама Штаттарынан Экспорт үш механизммен реттеледі.
Біріншіден, өнімдер мен техникалық ақпараттың тізімі 1979 жылы
қабылданған экспорт туралы қаулыға (Export Administration Act) сәйкес
лицензиялау талабымен анықталады. Бұл процестің мысалы-Payload System,
Inc. компаниясына қызмет көрсету мәселесін шешу. кеңестік "Мир"ғарыш
станциясында Кристалл өсіру бойынша эксперимент жүргізу мүмкіндіктері.
Екінші механизм патент әскери техникамен байланысты болған жағдайда
қолданылады. Патенттік өтінімді қарайтын Қорғаныс министрлігі мен
Энергетика министрлігі бұл ақпаратты құпия сақтау керек және осылайша
экспорттың алдын алады деген шешімге келуі мүмкін.
Үшінші шектеу қару экспортын бақылау туралы актінің (Arms Export
Control Act) әрекетіне байланысты. Қорғаныс министрлігінің әскери
техниканы бақылау жөніндегі арнайы қызметі басқа федералды
ведомстволармен бірлесіп, мұндай өнімдердің лицензиялауға қатысты акт
тармақтарының күшіне енетінін анықтайды. Бұл қызмет лицензия беру
мүмкіндігін анықтауда кең еркіндікке ие. Нәтижесінде АҚШ-тағы қару-жарақ
өнімдерінің тізіміне спутниктер мен компьютерлік бағдарламалар, сондай-ақ
дәстүрлі түрде қару болып саналмайтын көптеген басқа өнімдер кіреді. Бұл
тізімге зымыран қозғалтқыштары, ғарыш аппараттары, ғарыштық электроника
және навигациялық жабдықтар кірді.
Қорғаныс қызметтері де тізімге енгізілген, олар шетелдіктерге "өнімді
әзірлеуге, өндіруге, пайдалануға, тексеруге, жөндеуге, техникалық қызмет
көрсетуге, қайта өңдеуге немесе қайта құруға"көмек ретінде анықталған. Дәл
осы санатқа шетелдіктерге АҚШ шегінде немесе шетелде тиісті техникалық
ақпарат беру кіреді. Сонымен, ешкімге шетелдіктерді қорғаныс техникасына
қатысты техникалық ақпаратпен қамтамасыз етуге рұқсат етілмейді.
Көрсетілген жағдайларда шетелге экспорттау алынып тасталады. Мысалы,
экспорт фактісі ретінде ғарыш аппараттарына немесе қозғалтқышқа қатысты
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техникалық ақпаратты ашатын жағдай қарастырылады, тіпті егер бұл жария
ету әлеуетті сатудың бөлігі болса және АҚШ-та болса. Бұл ережелер НАТО,
Австралия, Жаңа Зеландия және Жапония мүшелеріне қолданылмайды, бірақ
егер біз әлемдік нарыққа шыққымыз келсе, олар әлі де маңызды кедергілерді
тудырады. Мысал ретінде, United Technologies Corporation Мемлекеттік
департаментіне Cape York Space Agency-дің Австралиядағы кеңестік Зенит
зымыран тасығышына арналған ұшыру кешенін дамытуға көмектесу туралы
айтқан шағымын келтіруге болады.
7.1.6 Қоршаған орта мәселелері
Қоршаған ортаға әсер туралы есептер
Ұлттық Экологиялық саясат туралы Акт және оның атқарушы
мақалалары федералды үкіметтің олардың қоршаған ортаға әсерін анықтау
жөніндегі әрекеттерін қарауды талап етеді. Негізгі әрекеттер уақыттың,
ақшаның және ресурстардың айтарлықтай шығындарымен байланысты.
Олардың әсері үлкен кеңістіктерге немесе шағын кеңістіктерге қатты әсер
етеді. Бұл әрекеттерге арналған ұсыныстар олардың салдарын мұқият
қарастыруды қамтуы керек.
Америка Құрама Штаттарында белсенділік болған кезде әлеуметтік,
экономикалық және басқа экологиялық факторларды ескеру қажет. Егер
белсенділік Америка Құрама Штаттарынан тыс жерлерде болса, талаптар
тарылады. Қоршаған ортаны қорғау ғарыш кеңістігіндегі қызметке қатысты
ма, жоқ па, бұл әлемдік қауымдастық ұғымын қалай түсінуге байланысты.
Халықаралық заңдарға сәйкес" әлемдік қауымдастық " барлық ұлттардың
юрисдикциясынан тыс аумақтарды, мысалы, үлкен теңіздер, жоғарғы
атмосфера, мұхиттар, Антарктика және ғарыш кеңістігін қамтиды.
"Әлемдік қауымдастық" талқыланатын АҚШ-тың ресми құжаттары
ғарыш кеңістігін ерекше ажыратпайды. Ұлттық Экологиялық саясат актісі
ғарыш кеңістігіне қатысты ма, жоқ па, бұл анық емес, бірақ Америка Құрама
Штаттары ғарыш кеңістігінде Халықаралық қоршаған ортаны қорғауды
көздейтін ғарыш кеңістігі туралы Келісімнің IX бабын сақтайды. Осыған
сүйене отырып, біз акт шарттарының әрпін немесе олардың рухын
ұстануымыз керек. Егер жоспарланған кәсіпорын "бұрын орындалған" болса,
қоршаған орта мәселелері тез шешілуі мүмкін. Бірақ егер оның құрамында
жаңа нәрсе болса, біздің әрекеттеріміз ғарыш кеңістігіне, әсіресе ғарыштық
денелерге қаншалықты әсер ететініне байланысты белгілі бір уақыт ішінде
рұқсатты күтуге тура келеді.
Үкіметтік жобаны жүзеге асыру кезінде оны орындайтын агенттік
қоршаған ортаға әсерді талдауға тиіс. Егер бірнеше агенттік қатысса,
қоршаған орта жөніндегі құжаттаманы дайындауды қадағалауды Бас ұйым
жүзеге асырады. Жеке немесе коммерциялық ұшыруларға келетін болсақ,
DOT коммерциялық іске қосу актісінің мандаты бойынша қоршаған ортаға
әсерді бағалауды талап етеді. Ұлттық Экологиялық саясат туралы актіге
сәйкес біз қоршаған ортаны бағалауды орындауымыз керек немесе қоршаған
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ортаға әсер ету туралы құжат шығаруымыз керек. Бағалау белгілі бір әсер ету
түрі үшін әсер ету құжатын шығару керек пе, жоқ па, соны анықтайды. Онда
талданатын әрекеттің негізгі болып табылатындығын және оның "әлемдік
қауымдастықтың"қоршаған ортасына айтарлықтай зиян келтіретінін түсіну
үшін жеткілікті ақпарат болуы керек. Біз қоршаған орта факторларын және
болжамды кәсіпорынның қажеттілігін және қол жетімді баламаларды
бағалауымыз керек. Қауіпсіздік органдары тарапынан шектеулер болмаған
жағдайда, сұрау салу болған кезде бағалау қалың жұртшылыққа қолжетімді
болуы тиіс. Қоғам тарапынан қорытынды жасаудың қажеті жоқ.
Бағалау қоршаған ортаға әсер ету туралы есепке қарағанда аз
формальды және қатал.
Ол әдетте:
- ғарыштағы ғылыми зерттеулер үшін ғарыш аппараттарының
жобаларын жасау және ғарыш пен жердегі қолданбалы есептерді шешу;
- ғарышта және энергиямен қоректендіру құралдары бойынша арнайы
эксперименттердің жобаларын;
- ғарыштық көлік жүйелерін әзірлеу және пайдалану;
- ҒА шығарудың жаңа жүйелері мен борттық жүйелерінің
перспективалық әзірлемелерін әзірлеу.
Олай болмаған жағдайда, біз қоршаған ортаға әсер ету туралы есепті
орындауымыз керек, "егер қоршаған ортаның сапасына айтарлықтай әсер ету
күтілсе". Бағалау мазмұны талдау мен қорытынды жасау үшін жеткілікті
болуы керек. Егер ол агенттіктің қарау деректері бойынша жеткілікті түрде
толық деп танылса, оны қорытынды жасау үшін жұртшылыққа береді. Қазіргі
уақытта мемлекеттік департамент, қоршаған орта сапасы жөніндегі кеңес
және басқа федералды агенттіктер ескертулер беруге мүмкіндік алады.
Жоспарланып отырған жобаға және ақылға қонымды баламаларға қатысты
қоршаған ортаға әсер ету туралы есеп:
1) мақсаттар мен қажеттілікті қарайды;
2) егжей-тегжейлі сипаттаманы жүзеге асырады;
3) қоршаған кеңістіктің факторларын талдайды;
4) "әлемдік қоғамдастық" қоршаған ортасының бұзылыстарын
қысқаша сипаттайды және
5) баламалы нұсқалар үшін "әлемдік қоғамдастық" қоршаған
ортасының бұзылыстарын салыстырады.
Егер біз деректер жоқ немесе ғылымға белгісіз болғандықтан бір нәрсені
білмесек, онда бұл туралы есепте айту керек. Қоғамдық тыңдау қажет емес,
алайда жағдайға байланысты орынды болуы мүмкін. Агенттіктер мен
жұртшылық өз қорытындыларын шығарғаннан кейін есепті әзірлеу одан әрі
талдау және ресімдеу жүргізумен қайталанады. Содан кейін біз оны
Федералды регистрде жариялаймыз, оны шешім қабылдайтын органдарға
қорытынды әрекеттер үшін жібермес бұрын. Әдетте әсер ету туралы есеп Жер
атмосферасына немесе ғарыш кеңістігіне бөгде материалдардың көп мөлшерін
бөлуге қабілетті жаңа ға тасымалдаушыларын және атом қозғалтқыштары мен
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энергия жүйелері бар кейбір жүйелерді әзірлеуге және пайдалануға
байланысты зерттеу және әзірлеу жұмыстарын жүргізу үшін қажет.
Жоғарыда айтылғандардың кейбіреулері есепті шығаруды қажет
етпейді, бірақ егер қандай да бір "қоршаған ортаға айтарлықтай әсер
етуі"мүмкін болса, біз бағалау жасауымыз керек. Егер жоба бұрын жасалмаса,
бюрократтар қоршаған ортаға әсерді бағалауды қажет етеді деп күтуге
болады, өйткені ол мұндай бағалау қажет екенін анықтай алады! Бастапқы
бағалау Нақты не қажет екенін анықтауы керек:
a) Қоршаған ортаны бағалау жоқ;
b) тек қоршаған ортаны бағалау; немесе
c) қоршаған ортаға әсер ету туралы есеп.
Бұл процестің қанша уақытқа созылатындығын нақты болжау қиын
болса да, қарапайым бағалау үшін 3 айдан 6 айға дейін, әсер ету туралы
қарапайым есеп үшін 1 немесе 2 жыл және федералды соттағы Халықаралық
жобалар немесе өтініштер үшін 5 жылға дейін күтуге болады.
Кейбір жағдайларда әрекет шет мемлекеттің қоршаған ортасына немесе
жаһандық ресурстарға әсер етуі мүмкін. Егер бұл осылайша, біз пайдаланатын
боламыз біЗТеше ерекшеленетін рәсімдері. Біріншіден, біз қоршаған ортаны
тексеруді немесе шолуды дайындаймыз. Қоршаған ортаны зерттеу бірлескен
әрекет болып табылады және екі жақты немесе көп жақты болуы мүмкін.
Қалай болғанда да, біз ұсынылған жобаның айтарлықтай зиян келтіретінін
анықтайтын кеңестерге байланысты шолу жасаймыз.
Оның мазмұны алдын ала белгіленген болып табылмайды, алайда
жалпы жағдайда (1) әсер ету жүзеге асырылатын ортаның сипаттамасын; (2)
Қоршаған ортадағы күтілетін құбылыстарды және (3) үкіметтік органдар
қоршаған ортаны қорғау немесе ұсынылған жобаның іс-әрекетін өтеу
мақсатында оны жақсарту үшін қабылдайтын нақты іс-қимылдарды қамтуға
тиіс. Егер үкімет жұмыс істемесе, бұл бақылаудың нәтижесі ме, әлде саналы
әрекет пе? Америка Құрама Штаттары қоршаған ортаға біржақты шолу
жасайды. Шын мәнінде, бұл бір немесе біЗТеше мемлекеттік агенттіктер
жоспарланған іс-шаралардың қоршаған ортаға елеулі әсерін зерттейтін ішкі
оқиға. Онда қоршаған ортаны зерттеумен бірдей ақпарат бар.
Қоршаған ортаға әсер ету
(1) лазерлердің сәулеленуі және лазерлердің сәулелену бөлшектері
Ғарышқа енетін бөлшектердің ағындары ешқандай проблема
тудырмайды. Мұның себебі қарапайым: АҚШ-та бұл эксперименттерді
мемлекеттік зертханалар немесе Үкіметтің бақылауымен жүргізеді. Оларда
NORAD/USSPCECOM-мен ғарыштық каталогқа кіру және "терезелер" беру
туралы келісім бар, сондықтан сәуле жұмыс істейтін ға әсер етпеуі керек.
(2) ядролық сәулелену көздері ядролық сәулелену көздерімен сұрақтар
бірінші рет сыналғаннан кейін пайда болды. АҚШ бағдарламасы 1961
жылдың жазында SNAP-3a-да радиоизотопты термоэлектрлік генераторды
қолданудан басталды және 1977 жылдың сәуір айында 1965 жылға дейін
жалғасты. ғарыштағы жалғыз ядролық реактор АҚШ-тың SNAP 10 болды.
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АҚШ
қауіпсіздік
бағдарламасын
Ядролық
қауіпсіздік
жөніндегі
ведомствоаралық комиссия іске асырады бұл лауазымдарға Қорғаныс
министрі, NASA әкімшісі және энергетика министрі тағайындалды. Бұл
отырыстарға ядролық істер агенттігі, Қоршаған ортаны қорғау агенттігі және
Ұлттық мұхит және атмосфера әкімшілігі де қатысады. Қауіпсіздікті зерттеу
ядролық энергияны қолданудың артықшылығы мүмкін қауіптен асып
түсетіндігін
анықтайды.
АҚШ-тың
радиоизотопты
термоэлектрлік
генераторларды қолданудағы тұжырымдамасы, 1964 жылдың сәуірінде
басталды. SNAP-A жобасы апаттың түріне қарамастан барлық ядролық
материалдар бүтін болатындай контейнер жасаудан тұрады. Әзірлеушілердің
бұл тұжырымдамасы Жерге оралу және соққы беру жағдайларын ерекше
қарастырады. 1968 жылы 18 мамырда қауіпсіздік офицері Санта-Барбара
каналынан 30 км биіктікте NIMBUS-81 ұшырылуын тоқтатты. Генератордың
капсуласы өзгеріссіз қайтарылды. 1965 жылы SNAP 10A-ны іске қосқандар.
ядролық реактормен бірге ол реакторды субкритикалық режимде іске қосты,
ал оны әзірлеу атмосфераға оралған жағдайда соққы кезінде және одан кейін
субкритикалық болып қалатындай есеппен жүргізілді және оны іске қосу
берілген орбитаға шыққанға дейін кешіктірілді. Бұл шеңберге жақын орбитада
өмір сүру мерзімі 4000 жыл. Сонымен қатар, реактор блогы қайтарылған кезде
бөлек құлап кететіндей етіп жасалған.
Қауіпсіздікті дамыту жүйенің қауіпсіздігін де, жобаның қауіпсіздігін де
қамтуы керек. Ядролық материалдардан болатын қауіптерді азайту әдістеріне
оларды радиоизотопты термоэлектрлік генераторлардың ішіне оЗТаластыру,
оларды реакторларда сұйылту және тарату, жоғары орбитаға ауыстыру
арқылы олардың әрекетін кешіктіру және ыдырату, мүмкін, кеме сияқты
кемелердің көмегімен жерге оралу жатады.
Сыртқы істерге келетін болсақ, ғарыштың мерзімінен бұрын құлауы-954
(қараңыз: секц. 7.1.3) бүкіл әлемде үлкен алаңдаушылық тудырды және БҰҰның Ғарыш кеңістігін бейбіт пайдалану жөніндегі комитетінде талқыланған
тақырып болды. "Космос 954" жөніндегі жұмыс тобы 1984 жылғы ақпанда
шығарылған есепте ядролық энергияны ғарышта қолдану қауіпсіздік
талаптарын сақтаған кезде қауіпсіз екенін қайта растады. Кейбір адамдар әлі
де Ядролық көздерден қорқады, ал Австралия бақылау спутниктерінің
ұсыныстарында күн сәулесінен ядролық тамақтануды жөн көруге шешім
қабылдады.
Тек бұрынғы КСРО өзінің серіктерінде ядролық көздерді теңіз
нысандарын радарлық барлау үшін қолданды (RORSAT). Болашақта басқа
мемлекеттер бұл көздерді тек жеке міндеттер үшін қарастырады. Мысалы,
АҚШ стратегиялық қорғаныс бастамасының (SDI) ғарыштық компоненттерін
энергиямен қамтамасыз ету үшін қуатты реакторларды қарастыруда.SP100
спутниктері 100 kW шығарады, бұл Rorsat-қа қарағанда 25 есе күшті. Бұл
әзірлемелер екі қауіпке ие: бөлінетін материалдардың Rorsat-қа қарағанда
әлдеқайда күшті Жерге оралуы және гамма сәулелері мен позитрондардан
радиацияның жоғарылауы.Реактордан алынған позотрондар жердегі магнит
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өрісінде уақытша жасанды радиациялық белдеудің пайда болуына әкеледі.
Олар басқа ғарыш аппараттарына түскенде, Позитрондар енетін
гамаизуляцияны тудырады. Бұл сәуле күн сәулесі, нейтрондық жұлдыздар
және қара тесіктер сияқты көздерден табиғи радиацияны астрономиялық
тіркеуге кедергі келтіреді.
1980 жылдардың аяғында кеңестік ғарыштық аппараттардан мұндай
сәулелену күн сәулесінің максималды мөлшерін зерттеу үшін американдық
спутниктің бортында оЗТатылған гамма-спектрометрдің шамадан тыс
жүктелуіне себеп болды. Жапондық GINGA спутнигіне рентген сәулелерін
зерттеуге кедергі жасалды; мүмкін, сәуле американдық гамма сәулелерін
зерттеу обсерваториясына да әсер еткен шығар.
Осылайша, егер бізге ядролық көздердің қуатын арттыру қажет болса,
қарсылықтың, атап айтқанда, ғылыми және астрономиялық қоғамдастықтың
оларды пайдалануды тоқтату туралы талаптарымен өсуін күтуге болады.
Олардың ерекше мүмкіндіктеріне сүйене отырып, ядролық энергия көздері
ғарыштан шығарылмайды деп ойлаймын, бірақ оларды пайдалану нақты
реттеледі. Егер біз мүмкін болмасақ пайдаланады, біз энергияның басқа түрін
таңдауымыз керек.
Ғарыштық қоқыс
Ғарыштық қоқыс қоршаған кеңістіктің тағы бір факторы болып
табылады. Оның әсері екі жолмен көрінеді. Біріншіден, біз ұшуды
мүмкіндігінше қоқыспен кездесу мүмкіндігін болдырмау немесе азайту үшін
жоспарлауымыз керек. Екіншіден, қоқыспен кездесуден болатын шығын аз
болатын спутниктерді жасау қажет. Шөлдегі жеке қойылымдарды
санамағанда, ғарыш қоқысы мәселесі 80-жылдардың аяғында ғана ресми
түрде танылды. Джонсон, N. L. және D. S. McKnight [1991] бұл мәселеге кең
техникалық талқылау жүргізді, Reijnen,G. C. M. және W. deGraff оның
құқықтық аспектілерін талқылады.
1986 жылы АҚШ Әскери-әуе күштерінің ғылыми консультативтік
бюросы 1983 жылы қоқыс проблема тудырмайды деген ұстанымына күмән
келтірді. Нәтижесінде, 1987 жылы наурызда DOD (Қорғаныс министрлігі)
ғарыш қоқыстарына қатысты саясатын тұжырымдады. Атап айтқанда, ол
"ғарыштық ұшырылымдарды, эксперименттер мен жүйелерді жобалау және
пайдалану кезінде DOD ұшырылымдарды орындаумен байланысты ғарыш
қоқыстарының жиналуын азайтуға немесе азайтуға тырысады"деп мәлімдеді.
1988 жылы ақпанда ғарыш саясаты туралы қорытынды мәлімдемесінде
Президент Рейган АҚШ-тың ғарыш қоқысы туралы саясатын қайта қарауды
жариялады. Нәтижесінде, 1989 жылы ақпанда ведомствоаралық топ (ғарыш
бойынша) ғарыш қоқысы туралы есеп шығарды. Онда көрінді сенімсіздік
Тобының қажеттілігіне қатысты шұғыл іс-қимыл. Оның негізгі ұсынысы
NASA мен DOD-ді алдын-ала болжау мүмкіндігін жақсарту үшін қоқысты
бақылауды жақсартудың жан-жақты бағдарламасын әзірлеудің орындылығы
туралы бірлескен зерттеу болды.
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Есепте ағымдағы сәт үшін екі маңызды сала көрсетілген. Материалдың
үлкен массасы мен жоғары салыстырмалы жылдамдығына байланысты жерге
жақын орбиталар назар аударуды қажет етеді. Сонымен қатар, геосинхронды
сақина бірнеше жылдар бойы маневр жасау қабілетін Жоғалтатын көптеген
ға-ға байланысты назар аударуды қажет етеді. Содан кейін бұл есеп DOD-дің
қоқысты реттеу саясатында көрініс тапты. Бұл есеп Еуропалық ғарыш
агенттігінің ғарыштық қоқыс жөніндегі жұмыс тобының 988 жылғы
қарашадағы есебіне қарама-қайшы келеді.Бас директор қазіргі уақытта
қоршаған ғарыш кеңістігіндегі қоқыс тұрғындар үшін де, тұрғындар үшін де
аз қауіп төндіретінін айтты. Алайда, "біз қоқыстың көбеюін болдырмауға
бағытталған саналы саясатты жүзеге асыруымыз керек".
Есепте қызығушылықтың бірдей екі саласы көрсетілген-жерге жақын
және геосинхронды орбиталар және ғарыштық бақылаушыларға қатысты
басқа пікір айтылған. Ол алдын алу шараларына қатысты талап қояды: бар
қоқысты бақылау, оның жай-күйіне талдау жасау, соқтығысуды болдырмау
және соқтығысу нәтижелері мен болашақта қоқыс шығаруды азайту. Есепте
мемлекеттерге ғарышқа шығарылатын жеке бөлшектердің санын және
олардың жалпы массасын азайтуға шақыру бар. Еуропалық ғарыш агенттігінің
баяндамасы іс-әрекетке шақыру болып табылады. Агенттік басқалармен
ынтымақтастықты іздеу және сол арқылы ғарыштық ұшулар қаупіне қарсы
тұру үшін ұйымдастырушылық, техникалық, ресми қадамдар жасау
қажеттілігіне сенімді. Неліктен АҚШ бұл мәселені одан әрі зерттеуді
қалайды? Жауап саяси және экономикалық болып табылады. Саяси, АҚШ
қиындайды талқылауға техникалық бөлшектер дамушы ұлттар БҰҰ-да. АҚШ
біЗТеше рет философиялық негізде жеңіліске ұшырады және ғарыш кеңістігін
бейбіт пайдалану жөніндегі комитеттегі саяси диалогтарды тыңдауға дайын
емес. Демек, АҚШ мәселені шешу үшін ғарышты қолданушы мемлекеттермен
көпжақты пікірталастарға бейім.
Экономикалық аспект те ауыр. Америка Құрама Штаттары – ғарышты
қолданушы мемлекет, өзінің спутниктері мен оның батыстық ғарыш
серіктестерін ұшыруда жетекші рөл атқарады. Сондықтан олар ғарыш қоқысы
мәселесін шешу үшін көп ақша жұмсай алатын "мерзімінен бұрын"
әрекеттерді жасағысы келмейді. АҚШ есебіндегі кілт сөздер"мүмкін болған
кезде және құны бойынша тиімді". Америка Құрама Штаттары бұл мәселе
көптеген ұлттардың күш-жігерін қажет ететінін мойындайды, бірақ қымбат
"саяси шешімдерден"аулақ болғысы келеді. Кеңес: мүмкін болса, саясаттан
тыс болыңыз. Кем дегенде, қолданыстағы орташа деңгейден аспайтын қоқыс
шығаратын медианы таңдаңыз және ғарыштың қоқыспен ластануын азайту
бағдарламаларын жоспарлаңыз. Қоқыс шығаруды азайту арқылы сіз өзіңіздің
ғарыштық жобаңыздың мақұлдауына қол жеткізесіз.
7.2 Орбитадағы қоқыс-адамдар жасаған қауіп
Планетааралық шаңнан, метеороидтардан және астероид/кометалардың
сынықтарынан тұратын шамамен 20000 тонна табиғи материалдар жыл сайын
202

жер бетіне еніп, жыл сайын біздің планетамыздың құрамына қосылады,
сонымен бірге бірнеше жүз килограмм жер орбиталарында орналасқан
[Кесслер, Д.Дж. 1985 және Зук, Х. Х., р. Флахерти және Кесслер,Д. Дж. 1970].
Бұл табиғи қауіп бірнеше жылдар бойы ғарыштық ұшуларға қауіп төндірді, ал
қазір ғарыштағы адамдардың іс-әрекеттері үлкен қауіп тудырды. 7.1 сурет бұл
табиғи орта мен адам тастап кеткен қоқыстың құрамы. Адам жасаған
миллиондаған килограмм қоқыс Жердің айналасына айналады және ғарышқа
шығуды жалғастыруға кедергі келтіреді. Орбитадағы қоқыстардың көбеюі
ғарыштық бағдарламаларды жасаушыларға бірқатар қиындықтар туғызады.
Қоқыстың көбеюін және онымен байланысты қауіпті бақылау үшін жоба
сатысында бірқатар қадамдар жасау керек.
7.2.1. Қоршаған ортаны анықтау
"Қоқыс" ұғымына ғарыш кеңістігінде пайдаланылмайтын кез келген
объект сай келеді. Бұл объектілерге жұмыс істемейтін пайдалы жүктемелер,
пайдаланылған зымырандардың корпустары, пайдалану кезінде пайда
болатын қоқыстар ( линзалардан қақпақтар, бөлінетін аспаптар, оқшаулау
жабыны және т.б.) және орбитада қирау кезіндегі сынықтар жатады.
Бұл тасталған жабдық орбитадағы барлық каталогталған спутниктер
туралы 95% құрайды; олардың тек 5% - ы белсенді жұмыс істейді. Қоқыстың
жалпы көлемінің жартысына жуығы 1961 жылдан бері болған 100-ден астам
спутниктік бөліністердің нәтижесі [Джонсон, Н.л. және Д. с. Маккнайт,1991].
Осы оқиғалардың шамамен 15 пайызы қозғалтқыштың ақауларына қатысты,
ал 40 пайыздан астамы жоспарланған. Бөлінудің қалған 45 пайызының
себептері белгісіз.
Барлық түрдегі қол жетімді бақылау объектілері туралы деректер АҚШ
ғарыш қолбасшылығы ғарышты бақылаудың Бүкіләлемдік желісі (SSN)
негізінде шығарған каталогта келтірілген. Орбитада оЗТаласқан 7000-нан
астам ірі объектілер бойынша деректерді табу, тану және тіркеудің күрделі
міндеті кең ауқымды Бүкіләлемдік радарлар мен оптикалық аспаптар желісі
арқылы жүзеге асырылады. Бұл желі жер орбиталарында диаметрі кемінде 10
см және геосинхронды орбиталарда 1 м нысандарды анықтайды. Бұл шектеулі
анықтау мөлшері көптеген нысандарды анықталмаған қалдырады. Диаметрі 1
см-ден аз жер орбиталарындағы бақыланбайтын фрагменттердің саны 40000нан 80000-ға дейін [Джонсон, н.л. және Д. с. Маккнайт,1991].
Бақыланатын объектілерден Қауіп-қатер биіктіктен функцияға
есептелген кеңістіктік тығыздықпен (тығыздықпен) (SPD) сандық түрде
сипатталады. SPD текше километрге шаққандағы нысандар саны ретінде
анықталады. 7.3 суретте әр түрлі мөлшердегі бақыланатын нысандар үшін
2000 км биіктікке дейінгі кеңістіктік тығыздық шамаларының қисықтарын
ұсынады. 500 км-ден 1500 км-ге дейінгі биіктіктер үшін SPD орташа жиынтық
шамасы кемінде 10-8км-3 құрайды . Бақыланатын объектілердің ең азы 10-нан
жүздеген граммға дейін болуы мүмкін. Мұндай мөлшердегі объектілерден
аулақ болудан басқа, оларды қорғауға болмайды. Геосинхронды орбиталарда
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орташа тығыздық геосинхронды орбиталар белдеуінің ішінде SPD-нің едәуір
ұлғаюымен бір-үшке дейін аз болады. Бұл тарату 7.4 суретте ұсынылған.
Жерге жақын қоқыс ортасының динамикасын дәл сипаттау қиын.
Бақыланатын популяция сызықтық заң бойынша 1960-1990 жылдар
аралығында жылына шамамен 240 нысанға өсті [D. S. McKnight және
Johnson,N. L, 1989]. Ғарыш объектілері каталогталатын жылдамдық көбінесе
олардың санының нақты өсуінен артта қалады және үнемі жақсарып келе
жатқан анықтау мүмкіндіктері мен адам факторына байланысты болады.
Нақты өсу жылдамдығына күн сәулесінің күші және спутниктердің бұзылу
жиілігі, сондай-ақ олардың қалыпты бөлінуі тікелей әсер етеді. Айналмалы
орбиталардағы бөлшектердің массасы қоқыстың қауіптілігінің тағы бір
сипаттамасы болып табылады және 1990 жылы ол 1,6-дан 2,0 миллион кг-ға
дейін болды.
Екі объект арасындағы жерге жақын орбиталардағы орташа
салыстырмалы жылдамдық шамам ен 10 км/с құрайды, максималды мәні 14
км/с-тан асады.салыстыру үшін геосинхронды орбитадағы қоқыс пен спутник
арасындағы салыстырмалы жылдамдық тек 100-ден 500 м/с-қа дейін.
Жерге жақын және геосинхронды орбиталардағы қауіптердің
айырмашылығынан басқа, табиғи тазарту процестері де ерекшеленеді.
Геосинхронды орбиталарда және оларға ауысуда күн/айдың әсері Негізгі
бұзылулар болып табылады. Өте кішкентай бөлшектер үшін күн
радиациясының қысымы өмір сүру уақытына айтарлықтай әсер етуі мүмкін.
Геосинхронды орбиталардағы атмосфералық тежеу өлшенетін әсер етпейді.
Сондықтан геосинхронды орбиталардағы негізгі бұзушы фактор жер
орбитасына қарағанда әлдеқайда ұзақ әсер етеді. Екінші жағынан, жер
орбитасындағы объектілердің өмір сүру мерзімі атмосфералық тежелуге
байланысты. Кішігірім бөлшектердің баллистикалық коэффициенттері едәуір
үлкен болады, сондықтан тежеу оларға қатты әсер етеді. Қоқыстың бұл
төмендеуі қоршаған ортаны ұзақ мерзімді бағалау кезінде өте маңызды.
Каталогталған топтардың төмендеуі күн белсенділігінің ең жоғары
кезеңдерінде ғана байқалды (1979-80 және 1988-90 жж.). Қоқыс санын
көбейтудің тағы бір негізгі айнымалысы-спутниктердің бөлінуі (бөлінуі)
бойынша оқиғалардың саны мен түрлері.
Қоқыс мөлшерінің өсуімен қоршаған орта параметрлері соншалықты
күрделене түсуі мүмкін, сондықтан қоқыс бөлшектерімен жоғары
жылдамдықта соқтығысу нәтижесінде фрагментация пайда болуы мүмкін
[Kessler,D. J. және B. G. CourPalais, 1978].
Оқиғалардың бұл түрі қоршаған орта жағдайының нашарлауының
айқын тенденциясын білдіреді. Соқтығысудан болатын биіктік қоқыстың
әсерін ұзақ уақыт бойына қоршаған орта факторы ретінде анықтайды. 500 кмден төмен биіктікте бөлшектеу он жылдан аспайды, ал 500 км-ден жоғары
биіктікте фрагментация ұзақ уақыт бойы, көптеген ондаған жылдар бойы
қауіп факторы болады. Қазір орбитада тұрған қоқысты жоюдың тиімді әдісі
жоқ, бірақ қауіпті жағдайдың нашарлауы аэроғарыш қауымдастығын осындай
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техниканы жасауға мәжбүр етуі мүмкін. Болашақ ға жобалау кезінде мүмкін
болатын жолдарды пысықтау кем дегенде бір қарсы шараны қамтамасыз етуге
мүмкіндік береді, ол жер маңындағы орбиталар үшін атмосфералық тежеу
факторымен бірге пайдаланылатын болады.
7.2.2. Жобалық талдау
Жобаны жасаушылар ғарыштық қоқысқа қатысты үш мәселені ескеруі
керек. Біріншіден, қоқыс соққыларынан қорғау ұзақ өмір сүретін үлкен ға
үшін оларды ғарыштық қоқыспен байланысты құбылыстардың әсерінен жабу
үшін қажет. Екіншіден, қалың қабықтарды қолдану нақты балама болмаған
кезде, сынықтармен кездесуден аулақ болу әдістері пайдалы болуы мүмкін.
Үшіншіден, қоқыс мөлшерін азайту жолы қолданылуы керек, ол үшін
жалғасып жатқан ғарыш қызметі жер маңындағы ғарыш кеңістігін
қоқыстандырумен қатар, тасталған жабдықтардың көбеюімен қатар жүрмеуі
керек. Соқтығысу ықтималдығы мен соққы кезінде болатын құбылыстарды
талдау қажет.
Ғарыш кемесінің қоқыс бөлшегімен соқтығысу ықтималдығы газдардың
кинетикалық теориясына сәйкес есептеледі:
PC=1 – e(-SPD*AC*T*VREL)

(7.1)

мұнда SPD – кеңістіктік тығыздық, AC – соқтығысу кезінде шығынға
ұшырайтын спутниктің көлденең қимасы, T – белсенді өмір сүру ұзақтығы
және VREL-салыстырмалы жылдамдық.
Бұл визуалды форма, өйткені берілген параметрлердің кез-келгеніндегі
өзгерістер соқтығысу ықтималдығының сызықты емес өзгеруіне әкелетінін
көрсетеді. Бұрын 7.3 суретте келтірілген SPD мәндері, бақыланатын
объектілер тығыз орналасқан аймақтарды анықтауға мүмкіндік береді. Ең аз
анықталатын өлшемнен (диаметрі 10 см) кіші нысандар көп мөлшерде болады
және басқа спутниктер үшін айтарлықтай қауіп төндіруі мүмкін. Шамамен
жуықтауға сәйкес, 500-ден 2000 км-ге дейінгі биіктіктер үшін мөлшердің
кішіреюі мөлшері мен қолданылуына байланысты SPD-нің 8-ден 300 есе
өсуіне әкеледі модельдер. Телескопиялық өлшеулер төменгі шектің
пайдасына сөйлейді, ал ғарышта тікелей жасалған өлшеулер 300 шамасын
береді. AC көлденең қимасы және T-нің белсенді өмір сүру ұзақтығы
соқтығысу қаупі бар спутникке байланысты, ал VREL салыстырмалы
жылдамдығы негізінен биіктік функциясы және аз дәрежеде өзара бейімділік
болып табылады.
7.1-кестеде спутниктердің биіктігі мен өлшемдері тобы үшін бір жыл
ішінде соқтығысу ықтималдығы көрсетілген. Барлық осы шамалар
бақыланатын бөлшектер үшін аз. SPD шамалары негізінде есептелген
піспейтін бөлшектер үшін екі соқтығысу ықтималдығы сәйкесінше 8-ден 50
есеге дейін артады. Осы екі параметр үшін минималды бағалар алынады, олар
іс жүзінде айтарлықтай үлкен болуы мүмкін.
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7.1 кесте - Бір жылдағы соқтығысу ықтималдығы (1990 ж.). AC көлденең қима ауданы. Бір жылдағы соқтығысу ықтималдығы
Биіктігі (км)
300
400
500
600
800
1000
1200
1500
2000
2500

AC м2
50 - 200
50 - 200
50 - 200
50 - 200
50 - 200
50 - 200
50 - 200
50 - 200
50 - 200
50 - 200

Бақыланатын
10-5 – 10-4
10-4 – 10-4
10-4 – 10-4
10-4 – 10-3
10-4 – 10-3
10-4 – 10-3
10-4 – 10-4
10-4 – 10-3
10-5 – 10-5
10-6 – 10-5

Диам. 1 см
10-5 – 10-4
10-4 – 10-3
10-3 – 10-3
10-3 – 10-2
10-3 – 10-2
10-3 – 10-2
10-4 – 10-3
10-3 – 10-2
10-4 – 10-4
10-5 – 10-5

Диам. 1 мм
10-4 – 10-3
10-3 – 10-2
10-3 – 10-2
10-2 – 10-2
10-2 – 10-2
10-2 – 10-1
10-3 – 10-2
10-2 – 10-2
10-3 – 10-3
10-4 – 10-4

Каталогталған бөлшектер үлкен ға үшін есепке алынатын тәуекелді
білдіреді. Алайда, қауіп-қатерді бағалауға жетілмеген объектілерді енгізу
соқтығысу ықтималдығының едәуір артуына әкеледі. Егер жетілмеген
Нысандар қарастырылса, соқтығысу қаупі екі ретке дейін артады. 1 см
фрагменттермен соқтығысу көптеген сынықтардың пайда болуына әкелуі
мүмкін, олардың көпшілігін байқауға болады, ал 1 мм бөлшектің соққысы
бетінің тозуына, жергілікті кратерлердің пайда болуына және одан да көп
жетілмеген фрагменттердің пайда болуына әкеледі.
Геостационарлық орбиталардағы спутниктер үшін соқтығысу
ықтималдығы теңдеуінің басқа түрлерін қолдануға болады, олар физикалық
және динамикалық ерекшеленетін ортаға одан да қолайлы [Джонсон,Н.л. және
Д. с. Маккнайт, 1991]. Нысандар төменгі орбиталық жылдамдыққа ие және
тар ендік диапазонында оЗТаласқан, олар төмен орбиталар үшін хаотикалық
бөлінген ортадан күрт ерекшеленеді. Геостационарлық орбиталар үшін қауіп
шамамен он жылдан кейін пайда болуы керек ( төмен деңгейден кейін), бірақ
ол салыстырмалы шамаларға жеткенде, оның үздіксіз өсуін басқарудың
табиғи жолдары аз болады.
Қоқыстан қорғау
Алғашқы жақындауда бөлшектердің әсер ету әсерін салыстырмалы
кинетикалық энергияның сақталу заңы негізінде сипаттауға болады.
Салыстырмалы соққы жылдамдығы 10 км/с үшін 100 грамм қоқыс 1 кг
тринитротолуолға тең кинетикалық энергияға ие болады. Элементтер сіңіретін
энергия мөлшері құрылымдар фрагменттердің пайда болуына әкеледі, бұл
көбінесе спутниктің дизайнына және әсер ету орнына байланысты. Әдетте,
енетін фрагмент түсетін массаның өсуімен кинетикалық энергияны мақсатты
спутник толығымен сіңіреді. Алайда, мақсатты спутник туралы және
соқтығысу механизмі туралы қажетті ақпараттың көп мөлшерінсіз сынықтың
спутникке жоғары жылдамдықпен соққысының әсерін дәл анықтау мүмкін
емес. 10 км/с жылдамдықпен соғылған жүз грамм объект, тіпті кинетикалық
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энергияның аз ғана бөлігі спутникке сіңіп кетсе де, айтарлықтай зиян
келтіреді, өйткені ол кез-келген шағын ықшам спутникті толығымен жояды.
Соққыны сіңіретін экранға негізделген жүйе диаметрі 1 см-ден аз
(миллиграмм) фрагменттер үшін қоқыстардан қорғау үшін тиімді.
Оңтайландыру талдауын жүргізу барысында екі қабырғаның салмағы аз
болатыны және бір қабырғаның құрылысына қарағанда бөлшектердің
соққыларынан жақсы қорғаныс беретіні анықталды.
Экрандау жүйесінде үш негізгі параметр бар:
1. Сыртқы қабырғаның қалыңдығы/материалы (экран немесе
амортизатор).
2. Экран мен артқы парақтың арасындағы қашықтық (бұл парақ екінші
қабырға).
3. Артқы парақтың қалыңдығы / материалы.
Экранның дизайны бөлшек экранның жаппай тығыздығына және
бөлшектің әсер ету жылдамдығына байланысты. Қоршаған орта параметрлері
биіктікке байланысты және уақыт өте келе табиғи түрде де, адамның
қоршаған ортаны өзгерту әрекеті нәтижесінде де өзгереді. Берілген қоршаған
орта мен спутниктің конфигурациясы үшін ( көлденең қимасы, құрылымы
және белсенді өмір сүру ұзақтығы), экранның қалыңдығы (t s) және қабырға
қашықтығы (S) соққы беретін дененің бұзылуын қамтамасыз ету үшін
оңтайландырылған. Бұл экранның негізгі функциясын анықтайды: соққы
объектісін бөліктерге бөліп, оның фрагменттері мүмкіндігінше үлкен аймақта
артқы параққа түсіп, ең аз зиян келтіреді.
Экранның соққы беретін дененің әсерін азайту қабілеті оның денені
бөліктерге бөлу қабілетіне тура пропорционал. Оңтайлы жағдай-бұл соққы
денесінің экраны мен фрагменттері бу немесе сұйық күйге келтірілген кезде.
Сонымен қатар, олар артқы параққа ең аз қауіп төндіреді.
Сынақтар. NASA
жасаған, tS/d қатынасы, мұндағы d - соққы бөлшегінің мөлшері функционалды
қорғаныс үшін 0,1-ден 0,2-ге дейін екенін көрсетті [Cour-Palais, B. G.,1979].
Артқы парақтың tb қалыңдығын анықтауға арналған "оңтайлы" теңдеу
экран мен соққы денесі негізінен балқытылған немесе буланған күйде болады
деп болжайды. Алюминийдің негізгі формасы үшін (7075-T6) артқы Парақ
ауытқымайтын, сынбайтын және оның артында сынықтар бөлінбейтін жағдай
үшін" оңтайлы "теңдеу алынған Cour-Palais' om [1979]:
tb= Cmv /S2

(7.2)

мұндағы tb - артқы парақтың қалыңдығы сантиметрмен, m - соққы
беретін дененің массасы грамммен, v - соққы беретін дененің жылдамдығы
км/с, S - қашықтық (см) және
C = 41,5±14,0.
Фридтің Халықаралық ғарыш станциясы сияқты көптеген жағдайларда
артқы парақ астронавттар алып жатқан немесе отыны бар герметикалық
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(үрленген) бөліктің қабырғасы болуы мүмкін. Сондықтан артқы парақтың
бүлінбеуін қамтамасыз ету маңызды. (7.2) теңдеуден tb анықтамасы сенімділік
пен өміршеңдіктен функцияға Өлшем, масса және ҒА құны арасындағы
қатынасты анықтайтын итерациялық процесс болып табылады. Екі
қабырғадан қорғаудың негізгі жүйесінің нұсқаларын іздеу оқшаулауды немесе
ұялы құрылымды аралық кеңістікке оЗТаластыруды немесе көп қабатты
парақтарды біріктіруді қамтиды.
Екі қабатты экрандар жүйесінің бір кемшілігі бар. 5-12 км/с
жылдамдықпен соққы беретін денеден қорғауға аЗТалған, ол баяу
фрагменттерге қарсы тиімді болады. Бұл соққы объектісі экранды тесу кезінде
оның бөлінуін (бөлшектенуін) қамтамасыз ету үшін жеткілікті кинетикалық
энергияға ие болмайтындығына байланысты. Бұл құбылысты экранды
күшейту арқылы реттеуге болады, алайда оны бастапқы қауіпті жағдайға
қарсы тиімсіз етеді, сондықтан экрандау жүйесі белгілі бір қауіпке қатысты
"реттелуі" керек.
Фридтің ғарыш станциясын қамтамасыз ету үшін қоршаған ортаның
қоқысымен ластанудың қазіргі және болашақ жағдайларына қатысты ең
жақсы дизайнды жасау үшін көп уақыт пен ақша жұмсалды. 1995 және 2010
жылдарға аЗТалған экран дизайнын ұсынады. [Avans, S. L., 1988]. (1995
жылғы Модель 1984 жылы құрылды, бірақ 1990 жылы ғарыштың қоқыспен
ластануы "1995 жылғы модельден" асып түсті). 1995 жылғы модельде Dc-нің
критикалық диаметрі шамамен 9 мм (5-12 км/с диапазонында) болды, ал Dc
2010 жылға қарай 2.5 см-ге дейін өседі деп күтілді. Dc массасы 7.2 теңдеуге
салынған фрагменттің мөлшерін білдіреді. Диаметрі мен массасы арасындағы
байланыс фрагментті сипаттайтын пішінге, материалға және құрылымға
байланысты өзгеруі мүмкін. Көп қабатты оқшаулауды қолдану ғарыш
станциясының жобасында герметикалық қабырғаға тесілген экранға әсер ету
ықтималдығын азайту үшін тиімді. Жобада экрандау қалыпты жұмысты
бұзатын фрагменттермен соқтығысу ықтималдығы жеткілікті үлкен болған
кезде ғана қамтамасыз етілуі керек, сондықтан ол қолайсыз болып саналады.
Қолайсыз соқтығысу ықтималдығының деңгейін пайдаланушы
анықтайды, бірақ ол спутниктің құнына, орындалатын тапсырманың
маңыздылығына, ауыстыруды іске қосуға кететін уақытқа және оны
бөлшектегеннен кейін басқа спутниктерге әсер етуі мүмкін. Кез-келген
экрандау жүйесі ғарыштық құрылымның массасын да, көлемін де арттырады.
1995 жылғы конструкциядан 2010 жылға ауысқан кезде әрбір модульге
қоспалардың салмағы 8045 кг құрайтын болады. Ұшыру құны $ 3000 / кг
болған кезде, бұл қосымша масса спутниктерді жер орбиталарына шығаратын
агенттіктер үшін миллиондаған қосымша долларды құрайды. Сонымен
қатар,модульдің әр сызықтық метрі үшін экран мен тірек құрылымының
көлемінің ұлғаюына байланысты тасымалдаушының жүк бөлігінің қымбат
кеңістігінің қосымша 1,5 м3 қажет болады [Avans, S. L, 1988]. Жалпы, спутник
үшін қалыңдығы 10 мм алюминий қорғаныс парағы бір шаршы метрге
шамамен 3 кг қосады немесе ұшыру құнын 9000/м2-ге арттырады.
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Қоқысқа ұшырамау үшін
Кейбір спутниктер немесе спутник жүйелері қорғалмайды. Қосымша
шығындар мен қорғаныс қабырғасының массасы пайдаланушы оларды игере
алатындай үлкен болуы мүмкін. Сонымен қатар, антенналар, күн панельдері
және ғылыми жабдықтың диафрагмасы сияқты кейбір ішкі жүйелерді
экрандауға болмайды. Бұл элементтерді резервтеу немесе оларды қорғаныс
қабығымен жабу тиімді балама бола алады. Кіріспе қосымша қабық
спутниктің жалпы терморегуляциясын қиындатуы мүмкін. Оның орнына,
спутникті жобалау кезінде пассивті және белсенді болдырмау әдістерін
ұсынуға болады. Пассивті болдырмау әдістеріне күн панельдерінің орнына
ядролық қуат көзі негізінде спутниктің мөлшерін азайту жатады. Орбитаның
биіктігін мұқият таңдап, кезбе бөлшектермен соқтығысу ықтималдығын
магнитудасы бойынша азайтуға болады. Жүйені 1000 км-ден 1200 км-ге дейін
жылжыту оның соқтығысу мүмкіндігін он есе төмендетуі мүмкін, бірақ бұл
мүмкіндікті кейбір тапсырмалар үшін биіктік арқылы пайдалану қолайсыз
болуы мүмкін. Бақылау спутниктері. 1000 км биіктікке арналған, оны 1200 км
биіктікке оңай өзгерту мүмкін емес.ақыр соңында, спутник бөлшектер
ағынының бағытын ескере отырып, соққылардың әсерін азайтуға бағытталған
болуы мүмкін.
Ғарыш станциясын әзірлеу кезінде оның жобасында осындай тәсіл
қолданылды. Бөлшектердің бағытталған ағымы биіктік пен көлбеу бойынша
да өзгеруі мүмкін. Қоқысты белсенді болдырмаудың тиімді әрекет ететін әдісі
бортта қосымша бақылау жүйесін және қосымша (немесе қосымша қоры бар)
қозғалтқыш жүйесін ұстауды талап етеді. Белсенді болдырмау-бұл үлкен
фрагменттерден қорғаудың жалғыз практикалық әдісі және оны ±10 км дейінгі
жердегі бақылау нүктелерінде қолдануға болады. Жер маңындағы
спутниктердің көпшілігінде қоқыс қаупі әлдеқайда көп, мұндай мүмкіндіктер
жоқ. Одан басқа, жер орбиталарында орбиталық жылдамдықтар шамамен 10
км/с құрайды, бұл геостационарлық спутниктерге қарағанда 20 есе көп.
Қоқыс мөлшерін азайту
Ғарыш кеңістігін пайдаланушылардың барлығы өздерінің ғарыштық
бағдарламаларын жасау кезінде қоқыс мөлшерін азайтуға ықпал ететін
технологияларды қолдануға міндетті. 7.2 көрсетілгендей қоршаған ортаны
қоқыспен толтыруды азайтуға болатын үш кезең бар.
Орбитаға ұшыру схемасы қорғаныс корпустары, бөлу құрылғылары
және пайдаланылған зымырандардың корпустары сияқты ұшыруға
байланысты қоқыс мөлшерін азайту үшін жасалуы керек. Бұл жабдық ұзақ
өмір сүру мерзімі бар орбиталарға жетпеуі керек. Қолда бар тәжірибеге
сәйкес, әрбір сәтті ұшырудан кейін орта есеппен орбитада бақыланатын үш
зат анықталады. Іске қосу процесінде әлдеқайда көп жетілмеген заттар пайда
болуы
мүмкін.
Жылжымалы
немесе
жиналмалы
элементтердің
оЗТаластырылатын конструкцияларына арналған соңғы әзірлемелер жүйенің
қорғаныш қасиеттеріне қосымша ретінде қарастырылуы мүмкін қоқыс
мөлшерін азайтуы мүмкін. Спутник соңғы орбитаға жеткізілген кезде, соңғы
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импульстік маневрлер кезінде қоқыс пайда болмайтынына назар аудару керек.
Соңғы жағдайда қоқыстың негізгі көзі-зымыран сатыларының жарылуы.
Қозғалтқыштардың жұмысына байланысты мұндай жарылыстардың бір бөлігі
ұшыру кезінде пайда болды, ал екіншісі зымыранды қолданғаннан кейін
бірнеше жыл өткен соң өздігінен жанатын отындардың байқаусызда
араласуының немесе жанармай бактарының шамадан тыс үрленуінің нәтижесі
болды. Зымыран корпустарының жойылуы қоршаған ортаға пропорционалды
емес қоқыс әкелгені белгілі болды.
Спутниктегі күн панельдері тұрақты жұмысқа ауыспас бұрын ашылуы
керек,
қақпақтар
құрылғылардан
алынып,
спутниктің
бағыты
тұрақтандырылуы керек. Спутниктердің қолданыстағы дизайнымен бұл
операциялардың барлығы ғарыш кеңістігіне жабдық элементтерін лақтырумен
байланысты. Спутниктің жұмысы және оның қартаюы кезінде бөлінген
бояудың қабыршақтары мен жабдықтың кішкентай элементтері корпустан
бөлініп, орбиталық қоқыс мөлшерін көбейтеді. Ультракүлгін сәулелер мен
атом оттегінің әсерінен ыдырайтын материалдарды қолдану спутниктің ұшуы
кезінде қоқыстың кейбір түрлерінің шығарылуын шектеуге ықпал етуі мүмкін.
Спутник пайдалы жұмысты тоқтатқаннан кейін, оны қоқыс ретінде
қарастыруға болады.
Жерді айналып өтетін мыңдаған нысандардың өте аз пайызы (шамамен
5%) жұмыс істейді. Пайдалы жүктеме немесе зымыран корпусы
пайдалылығын жоғалтқаннан кейін, қалған жүктемелердің пайдасы үшін
оларды алып тастау керек. Ұшуды тоқтату фазасы жұмыс бағдарламасына
енгізілуі тиіс. Мұны белсенді түрде, тарту жасау және лақтыру үшін арнайы
орбитаға өту маневрін жасау арқылы немесе орбитадан түсіру арқылы жасауға
болады. Шығару орбиталары геостационарлық орбиталардағы спутниктерге
қатысты кеңінен талқыланады.
Тағы да, бұл осындай спутниктерде қозғалтқыш жүйелерінің болуына
байланысты.
Бірқатар
ғарыш
пайдаланушы
ұйымдар
өздерінің
геостационарлық спутниктерін дөңгелек суперсинхронды орбиталарға
(геосинхронды орбиталардан жоғары) олардың материалдық бөлігі жақын
уақытта қауіпті қоқысқа айналмауы үшін көтеру тәсілін қабылдады [Джонсон,
N. L. және D. S. McKnight,1991]. Мұндай әрекет бір асқынуға әкеледі, бұл
орбитаны көтеру маневрін жүзеге асыру кезінде қозғалтқыштың апаттық
жарылуы кезінде және қатты отын қозғалтқышынан ( алюминий тотығы) ағып
жатқан миллиондаған ұсақ бөлшектердің жиналуына байланысты жаңа қоқыс
пайда болуы мүмкін. Төмен биіктіктегі спутниктер үшін пайдаланылған
жабдықты орбитадан қауіпсіз және сенімді шығару құралы ретінде үрленетін
баллондар сияқты пассивті тежеуді арттыратын құралдарды қолдануға
болады. Бұл мәселе орбиталық қоқыстың өсу процесін бақылау үшін жобалау
кезінде қарастырылуы керек. Орбиталық қоқысты ескеретін жобалау
әзірлемелері әзірлеу шығындары мен тәуекел арасындағы құндық
арақатынасты (балансты) талдауға негізделеді. Тәуекел шығындары апат
болған жағдайда күтілетін шығындарды білдіреді. Бұл бағалау қоқыс
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бөлшектерін алу ықтималдығы болып табылады, бұл уақытты жоғалтуға және
осы апаттың орнын толтыруға кететін шығындарға әкеледі. Оларға
сипаттамалары нашарлаған спутникті пайдалану, істен шыққан элементтерді
ауыстыру немесе орбитаға жаңа ұшыру кіруі мүмкін. Соқтығысу
ықтималдығын әртүрлі бағалау
Ғарыштық сегменттің апатының ықтималдығы
жағдай жағдайы
нашарлаған кезде қоқыс бөлігінде ұлғайтылуы немесе жобаға экрандау,
резервтеу немесе болдырмау маневрі сияқты әдістерді енгізу кезінде
өзгертілуі мүмкін. Аталған іс-шаралардың әрқайсысы тікелей шығындардың
(әзірлеуге және дайындауға) және тікелей емес шығындардың ( ұшыру және
қызмет көрсету) өсуі түріндегі қосымша қаржылық жүктемеге әкеледі, алайда
нәтижесінде барлық ғарыш жүйелерінің сенімділігі артуы мүмкін
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8 Шағын ғарыш аппараттарын жобалау
Rick Fleeter, Richard Warner, Aero Astro
35 жыл ішінде дамып келе жатқан ғарыш техникасы жоғары дамыған
сенімді ғарыш аппараттарының аз санына назар аударатын деңгейге жетті.
Белгілі бір міндеттер үшін шағын, қарапайым және арзан ғарыш аппараттарын
пайдалану тиімдірек. Бұл тарауда спутниктерді миниатюралаудың әдеттегі
технологиясы
мен
технологиясына
(миниспутник
технологиясы)
салыстырмалы талдау жүргізіледі, миниспутниктерді неғұрлым сәтті қолдану,
сондай-ақ миниспутниктердің қарапайым ғарыш аппараттарынан негізгі
техникалық айырмашылықтары қарастырылады. Мини-спутниктер қазіргі
заманғы жылдам дамып келе жатқан техниканың өнімі болғандықтан, тарауда
біЗТеше сілтемелер бар, бірақ біз кішкентай спутниктер туралы
аннотацияланған библиографияны келтірдік.
1957 жылы бірінші спутник ұшырылғаннан кейін және Explorer
(Эксплорер) ғарыш аппараттарын жасаушылар үлкен ға-мен бірге шағын
қарапайым спутниктер жасады. Миниатюралық спутниктер ғарыш
техникасында ерекше орын алды: олар қысқа мерзімді мәселелерді
пайдаланушылардың шағын тобының мүддесі үшін шешуде тиімді болды.
Мини-спутниктердің салмағы әдетте 200 кг-нан аз, белсенді өмір сүрудің
салыстырмалы түрде қысқа мерзімі қысқа мерзімде шағын топпен жасалады
және көбінесе орындалатын бағдарламалар үшін айтарлықтай қауіптермен
жасалады.
Алайда, шағын спутниктерді қолданатын көптеген бағдарламалар үшін
сәтсіздікке жол беру - бұл бағдарламаны мүлдем жүзеге асырудан гөрі жақсы.
Белгіленген міндеттерді шешу үшін бөлінген қаражаттың аз мөлшерімен
пайдаланушы стандартты емес техникалық шешімдерді қолдануға рұқсат бере
алады және жаңа арзан технологияны (электроника элементтері мен өндірістік
процестер) еркін қолдана алады. Миниатюралық спутниктердің негізгі
артықшылықтары - оларды құру шығындарын азайту және оларды өндіру
уақытын қысқарту. Кейде әскери, университеттік, коммерциялық және басқа
ғарыштық бағдарламалар үшін ірі ҒА қолдану дайындау және ұшыру
мерзімдері тұрғысынан рұқсат етілмейтін немесе қолайсыз болуы мүмкін.
Мини-спутниктер шектеулі мүмкіндіктерді қамтамасыз ететіндіктен,
олар борттық аппараттық кешеннің қарапайым архитектурасына ие. Мұндай
спутниктердің сенімділігі қымбат резервтік компоненттерді қолданумен емес,
қарапайым инженерлік шешімдерді енгізу арқылы қамтамасыз етіледі. Олар
дәстүрлі ҒА-мен салыстырғанда әлдеқайда аз және жеңіл болуы мүмкін, бұл
іске қосу құнын шамамен екі есе төмендетеді. Өте кішкентай спутниктерді ірі
зымыран тасығыштарда көлемі аз бос жерлерде орнатуға болады. Жерде
тасымалдау кезінде бір адам кіші спутникті автомобильге ауыстыра алады
немесе ұшақта жолаушылар креслосына орналастыра алады. Дәстүрлі
технологияны қолданатын әскери жүйелер ұшу немесе орбитадағы
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сәтсіздіктерге, сондай-ақ агрессивті әрекеттерге өте сезімтал. Бұл әлсіз жақтар
резервтік ішкі жүйелер мен жоғары сенімді компоненттерді қолдану арқылы
жойылады, тиісті қорғаныс шараларымен; бұл жолдар ғарыш құралдарының
құны мен көлемінің артуына әкеледі.
Мини-спутник технологиясы бірдей мәселелерді шешуді қамтамасыз
ететін, бірақ қол сұғылмайтын мақсат болып табылатын көптеген шағын,
салыстырмалы түрде қарапайым спутниктік жүйелерді құруға мүмкіндік
береді.
Мысалы, шағын өлшемдер, жаңа мүмкіндік емес. Алғашқы спутниктер
өте кішкентай болды (5 – 50 кг). 8.1 кестеде 1981-1991 жылдары ұшырылған
шағын спутниктердің үлгісі келтірілген. 1957 жылы зымыран-тасығыштарды
жасау саласындағы жетістіктердің салдарынан ірі ға ұшыру мүмкін болды,
сондықтан негізгі назар мен ресурстар оларды жасауға бағытталды. Алайда,
ұшыру хронологиясы көрсеткендей, кіші спутниктер ғарыш техникасының
тарихында өз рөлін атқарды және нақты мәселелерді шешуде пайдалы болып
қала береді және қазіргі уақытта
8.1 кесте - 1980 – 1991 жылдары ұшырылған шағын спутниктер
Жыл

Айы

Спутник

Тағайындау

Маусым

компания/де
меуші
Үндістан

1980

ROHINI 1

Ақпан

Жапония

AYAME-2

Ақпан

Жапония
Үндістан

TANSEI4
ROHINI – 2

Тамыз

NASDA/Жап
ония
Франция
Италия

Табиғи
ресурстарды
зерттеу
Эксперимент.
байланыс
Ғылыми зертеу
Табиғи
ресурстарды
зерттеу
Метеорологиялы
қ
Ғылыми
Байланысты
Навигациялық

1981

Қыркүйе
к
Наурыз

Жапония
Amsat

HIMAWARI
–2
SIGNE 3
SIRIO
NOVA 1
UoSAT
1/OSCAR 9
ASTRO – A
(HINOTOR
1)
ETS – III
(Kiku – 5)
A/08

Қыркүйе
к
Ақпан
Қыркүйе
к

Жапония

jikl'en

Жапония
Чехословаки
я

Kyokko
Magion

Тамыз
Қазан
Ақпан

1982

Суррей
университеті
Жапония
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Массас
ы (кг)
40

Зымыран
тасығыш
SLV-3

130

N – II – 2

135
41

m – 3S – 1
SLV – 3

292

N – 11

102
220
166
60

3
Scout
Delta

Зерттеу

180

m – 3s – 2

Эксперименталд
ы
Маяк
/қабылдағыш
Зерттеу

385

H–1

29

Delta

Ғылымы
Магнитосфера
мен ионосфераны

126
15

90

Қазан

КСРО
Үндістан

Paguo 1 n 2
Rohini 3

Ақпан

АҚШ

Sage

Ақпан

ISAS/Жапон
ия

1983

1984
Тамыз

Ақпан
Ақпан
Наурыз
1985
Тамыз
Қаңтар

Қазан

1986

Ақпан
Тамыз
1987
Маусым
Ақпан
1988

ASTRO – 8
(TENMA)
UKS (Ampte
3)
NASDA/Жап HIMAWARI
ония
– 3 (GMS – 3)
NOVA ΙΙΙ
IRT
ISAS/Жапон
EXOS – C
ия
(ohzora)
Жапония
Сакура – 2а
Суррей
UOSAT
университеті
2/Oscar 11
Navstar II
Жапония
ASTRO c
Жапония
SUISEI
(PLANETA)
Жапония
SAKIGAKE
(MS – T5)
AMSAT
Transit 19
(Oscar 24)
AMSAT
Transit 20
(Oscar 30)
DSI
GLOMR
АҚШ
OEX
АҚШ
NUSAT
AEROS

Швеция
JARL/Жапон
ия
AMSAT
ВВС
США/DNA
AMSAT
Жапония

зерттеу
Радио әуесқой
Табиғи
ресурстарды
зерттеу
Шаң мен сұйық
тамшылардың
таралуын зерттеу
Астрономиялық
зерттеулер
Зерттеу

40
41

SLV – 3

147

Scout

220

MU-S– 2

77

Delta

Метеорологиялы
қ
Навигациялық
Әскери
Экзосфераны
зерттеу
Байланыс
Байланыс

304
166
91
207

mu – 3S – 4

326
61

N – 11 – 3
DELTA

Навигациялық
Зерттеу
Қашықтықтан
зондтау
Зерттеу

163
120
140

Atlas E

138

m - 3S11 –
2
m-3s11 – 1

Қашықтан
зондтау
Қашықтан
зондтау
Байланыс

55

Scout

55

Scout

65
16
52
198

STS – GAS
STS
STS – GAS
STS

150

Scout

Зерттеу
Байланыс

295
50

Ariane
H – 1A

OSCAR 31
HILAT

Байланыс
Ғылыми зерттеу

59
114

Scout
Scout

OSCAR 32
ASTRO – c
(Ginga)
MAILSTAR

Байланыс
Зерттеу

59
420

Scout
M-3s11 – 3

Байланыс

123

Long March
2 (ұлы
жорық)

POLAR
BEAR
VIKING
JAS - 1
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Зерттеу
Қашықтан
зондтау
Зерттеу

Scout

Қыркүйе
к

Израиль

1989
Қаңтар

1990

Қыркүйе
к
Ақпан
Ақпан

ІЅАЅ/Япони
я
NASDA/
Япония
Япония
JARL/Япони
я

Nova ІІ
Cosima

Навигациялық
Зерттеу

170
20

OFEQ 1

Зерттеу

159

TOPAS
ЕХОЅ – D
(AKEBONO)
HIMAWARI
– 4(GMS-4)
DEBUT
(ORIZURI)
jаѕ – 1b
(FUJI2)

зерттеу
Зерттеу

120
295

Метеорологиялы
қ
Зерттеу

325

Scout
M – 3s11 –
4
H-1

50

H – 1 – 6F

Байланыс

50

h – 1 – 6F

Зерттеу

197

45

m – s311 –
5
Pegasus 1
Pegasus 1
Ariane 4

Scout
Long March
2
Shavit

Қаңтар
Япония
Сәуір
Сәуір
Қаңтар
Қаңтар

1991

Сәуір
Мамыр
Шілде
Шілде
Шілде
Шілде
Шілде
Шілде
Шілде
Тамыз
Наурыз

АҚШ
НАССА
СУРРЕЕ
университеті
нде
СУРРЕЕ
университеті
нде
Израиль
DSI
DSI
майдси DSI
СУРРЕЕ
университет
Берлине
университет
ball
Aerospace
DSI
ЕЕЕЕЅРАСЕ
ОЅС/CIT
Жапония/С
ША
DSI

MUSES– A
(Hiten)
PEGSAT
SECS
UOSAT 3(D)

УВЧ – байланыс
Эксперимент
Байланыс
/зерттеу

UOSAT E

Байланыс/зерттеу

45

Ariane 4

OFEQ 2
Stacksat (3)
MACSAT
Astr/LIGHTS
AT
МUOSAT 5

Байланыс
Әскери (3 дана)
Әскери (2 дана)
Байланыс (7
дана)
Байланыс

159
70
23
23(әрқа
йсысы)
49

Shavit
Atlas E
scout
Pegasus 2

TUBSAT-a

Байланыс

25

Ariane

LOSAT-X

Байланыс

75

Delta 2

ISES
SARA
ORBCOMM
–X
(VaSTAR)
Solar Yoko

Байланыс
Байланыс
Байланыс

60
27
17

Scout
Ariane
Pegasus 2

Зерттеу

200

m – 3s2

Cro

Зерттеу

70 (3
дана)

Ariane 4

Ерте ғарыш жүйелері
Алғашқы спутниктер сол кездегі ұшыру аппараттарының шектеулі
энергетикалық мүмкіндіктеріне байланысты аз болды. Спутниктердің өмір
сүру ұзақтығы химиялық батареялардың сыйымдылығымен шектелді, өйткені
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олар әлі күнге дейін күн панельдерімен жабдықталмаған. Бұл спутниктерде
сигналдардың таралуын зерттеу үшін қарапайым аналогтық жауап беру
құрылғылары немесе радиомаяктар орнатылды. Металдандырылған
полимердің үрленетін сфералары болып табылатын Эхо сериялары пассивті
шағылыстырғыштар ретінде пайдаланылды.
Шын мәнінде, спутниктерді қолданудың барлық салалары ғарыш
техникасының дамуының алғашқы 10 жылында пайда болды. Мысалы, Telstar
сериясындағы спутниктер алғаш рет теледидар бағдарламаларының
байланысы мен релесін қамтамасыз ету мүмкіндігін көрсетті. Көлемі,
массасы, қуаты, орбиталық параметрлері бойынша бұл спутниктер қазіргі кіші
спутниктерге ұқсас. Олар спутниктік байланыс жүйелерін қолданудың
тиімділігі мен орындылығын растады және осылайша коммерциялық және
үкіметтік байланыс жүйелерінің үлкен геосинхронды жерсеріктеріне жол
ашты. 1967 жылға қарай Жерді бақылау үшін бірнеше шағын спутниктер
ұшырылды. 1960 жылы алғашқы "Tiros – 1"метеорологиялық спутнигі
ұшырылды.
Жерді бақылауға арналған ең тиімді шағын спутниктердің бірі-әуе
күштері мен Энергетика министрлігі үшін TRW корпорациясы құрған
салмағы 152 кг болатын VELA спутнигі. Бұл спутник алғаш рет Жердегі
ядролық қаруды сынауға қатысты деректерді беру үшін қолданылды.
Бастапқыда эксперименталды болып саналса да, оны 18 айдың ішінде
мамандардың шағын тобы жасаған болса да, vela спутнигі бірнеше жыл бойы
бақылаудың маңызды мәселелерін шешуді қамтамасыз етті. Радио
әуесқойлары спутниктерді байланыс және білім беру үшін қалай қолдануға
болатынын тез түсінді. 1961 жылы салмағы 5 кг болатын алғашқы Oscar 1
(orbiting Satellite Carrying Amateur Radio) радиоәуесқойлық спутнигі
ұшырылды, 30 жыл ішінде осындай 15 жерсерік құрылды, олардың нақты
қызмет ету мерзімі белсенді өмір сүрудің есептік мерзімінен асып түсті.
Алғашқы коммерциялық байланыс спутнигі Ерте құс (39 кг) 1965 жылы
ұшырылды.
1965-1985 жылдар аралығында миниспутниктерді қолдану
1965 жылдан 1985 жылға дейін ғарыш елдері назарды кіші
спутниктерден күрделі ға ауыстырды. АҚШ басқарылатын ғарыш
аппараттарын ұшыруды, соның ішінде айға қонуды көздейтін
бағдарламаларды жүзеге асыра бастағандықтан, ауыр зымыран тасығыштар
жасалды. Бұл тасымалдағыш зымырандар сонымен бірге үлкен зымырандарды
геосинхронды Орбитаға шығаруға мүмкіндік берді, олар жаһандық байланыс
саласында төңкеріс жасап, жер үсті инфрақұрылымын құруға ықпал етті.
Ал ғарыштық жүйесін пайдалана отырып, үлкен ҒА қарқынды дамыды,
бағдарламаның шағын спутниктерді қалған назардан қалыс негізгі бағыттары
прогресс "ғарыш". Мысалы, бірнеше әуесқой радио спутниктері бұрын ғарыш
аппараттарында сыналмаған техникалық әдістер мен технологияларды
қолдана отырып жасалған. Олар әлі де қарапайым және арзан құрылғыларды
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қолданды, олар спутниктер үлкен және күрделі болған сайын тез жоғалып
кетті. Бұл кішкентай спутниктер бірнеше жыл бойы орбитада жұмыс істеген
кезде никель-кадмий батареяларын зарядтау үшін фото түрлендіргіштерді
қолданды. Олар UHF және микротолқынды трансиверлермен жабдықталды
және жердегі командалар басқарды. Кіші спутниктер көбінесе әскери
жүйелерді дамытуда көмекші функцияларды атқарды: мысалы, өте кішкентай
спутниктер орбиталық мақсаттар және бақылау жүйелері үшін сигнал көздері
ретінде пайдаланылды. Бұл спутниктер әдетте радиожиілік пен оптикалық
ортаны өлшейтін және деректерді жер үсті станцияларына жіберетін белсенді
сенсорлармен қамтамасыз етілді. Шағын спутниктердің ұшырылуы арқасында
көптеген басқа елдер ғарыш қауымдастығына кірді: Канада, Франция, Италия,
Англия, Жапония, Германия, Чехословакия, Үндістан, Нидерланды.
Қазіргі заманғы шағын спутниктер
1985 жылға қарай радиоәуесқойлық спутниктер (мысалы, OSCAR10
және UOSAT2/OSCARII шағын спутниктерді қолдана отырып, сенімді сандық
байланыстың артықшылықтарын көрсетті. Telstar спутнигі көрсеткендей, біз
жалғыз кіші спутникті жерге жақын орбитада тек жер үсті станциясының
көріну аймағында қолдана аламыз, оның байланыс мүмкіндіктері шектеулі
болды. Бұл мәселені шешу үшін OSCAR10 спутнигінде спутник бортында
сандық хабарламаларды есте сақтауды және оларды орбитаға тасымалдауды
қамтамасыз ететін байланыс әдісі қолданылды, яғни спутник пошта жәшігі
ретінде қолданылады. Жердегі пайдаланушылар дайындалған хабарламаларды
спутникке пайдаланушының радиокөрінетін аймағында өту кезінде жібере
алады.
Содан кейін спутник бұл хабарламаларды жер бетіндегі басқа
аймақтарда оЗТаласқан адресаттарға жеткізді. Осылайша, төмен жер
орбитасындағы бір арзан спутник Ғаламдық пошта байланысын қамтамасыз
етті, оны тіпті үлкен геосинхронды спутник те жүзеге асыра алмады. Бұл жаңа
жұмыс режимі NASA шағын жүктемелерді орбитаға шығарудың аЗТайы
бағдарламасын (get Away арнайы бағдарламасы) іске асыра бастаған кезде
басталды. NASA бағдарламасы шағын (<68кг) автономды жүктемелерді
ғарышқа арзан жеткізуді қамтамасыз етті. Спейс Шаттл көлік кемесінің негізгі
пайдалы жүктемелерін теңдестіру үшін пайдаланылатын балластың оЗТына
орбитаға ұшу кезінде пайдалы жүк бөлігінің қабырғасына бекітілген пайдалы
жүктеме орнатылды. Годдард ғарыштық ұшу орталығы ашылатын қақпағы
мен көктемгі бөлу жүйесі бар арнайы контейнер ойлап тапты. Бұл салмағы 68
кг болатын спутникті 50 мың АҚШ долларына Орбитаға шығаруға мүмкіндік
берді. Осылайша, шағын арзан спутниктер үш жағдайдың үйлесуіне
байланысты ғарыш техникасының негізгі бағытына қайта кірді:
- ғарышқа арзан қол жетімділікті қамтамасыз ету;
- get Away Special-пен үйлесімді сипаттамалары ( салмағы, қуаты және
көлемі) бар жоғары деңгейлі цифрлық байланыс жүйесін құру;
- спутник бортында есте сақтаумен сандық байланысты жүзеге асыру.
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Радио әуесқойлары әлемнің шалғай аудандарындағы қоғамдық
жұмыстарда жұмысшылармен байланыс орнату үшін шағын спутникте
"сандық пошта жәшігін" қолданды. Дәл осындай технология Солтүстік Юта
университетінде әуе қозғалысын басқару радиолокаторларын калибрлеу үшін
құрылған және университетте оқу үшін пайдаланылатын nusat спутнигінің
басты ерекшелігі болды, GLOMR спутнигі (Global Low Orbiting message Relay
– Ғаламдық хабар таратуға арналған төмен орбиталық спутник), шалғай
аудандарда орналасқан сенсорлардан орталық басқару пунктіне деректерді
беруді қамтамасыз етеді. Осы шағын спутниктерді сәтті пайдалану
дизайнерлерді үлкен және кіші ғарыш жүйелерінің рөлін қайта бағалауға
итермеледі.
Кейбір жүктемелерді жасаушылар төмен құны бар қарапайым шағын
жүктемелерді және дамудың басынан бастап іске қосуға дейінгі қысқа циклды
іске қосу мүмкіндігі олардың қажеттіліктеріне сәйкес келетінін тез түсінді.
Бұл бірінші буын қолданушылары қарапайым технологияны қолдана отырып,
жобаны жүзеге асыру үшін қажетті ресурстарды ақтай алмайтын ғылыми
бағдарламалар мен ұлттық бағдарламалар жасады. 1988 жылдың қазан айында
ұшырылған израильдік OFFEQ спутнигі мини-спутниктік технологияның осы
жағын ұсынады.
Қазір шағын спутниктер индустриясы 5-15 жылға арналған
бағдарламаларға сәйкес дәстүрлі технология бойынша құрылған үлкен ҒА –
на жүктелмейтін ерекше міндеттерге күш салуда. Перспективалы шағын
спутниктік бағдарламалардың біріне сәйкес алты эксперименттік рентгендік
телескоптары бар салмағы 120 кг ALEXIS спутнигін ұшыру жоспарлануда.
Бұл спутниктің пайдалы жүктемесі күн бағытына қарама-қарсы бағытта осы
бағытқа қатысты баяу (2 айн/мин) айналуды қажет етеді. Бұл арнайы талап
берілген бақылау уақытымен (бір айдан бір жылға дейін) бірге көптеген
пайдалы жүктемелермен жабдықталған үлкен ғарыш аппараттарымен осы
пайдалы жүктеменің сәйкес келмеуін анықтайды. Лос-Аламос Ұлттық
зертханасына аЗТалған ALEXIS спутниктік платформасы салмағы небары 45
кг (ғылыми құралдарсыз).
Пайдалы жүктемені қоректендіру үшін 55Вт ( тұрақты) бөлінеді,
ғылыми ақпаратты жазу (560 Мбит) және бір жерүсті станциясына беру
көзделеді, орбитаға ан спутнигінің оЗТын басқару және айқындау үшін
қажетті ақпарат, тиісінше 9,6 және 750Кбит/с "жер-спутник" және "Спутникжер" радиосызықтары бойынша ақпаратты беру жылдамдығы қамтамасыз
етіледі. GRE (Chemical Release Experiment – химиялық заттардың
шығарылуымен эксперимент) тағы бір шағын спутниктік бағдарлама үш кіші
спутниктен топ құруды қарастырады, олардың әрқайсысында гидразин
негізінде 25 кг химиялық қосылыстар бар.
Спутниктер жерден және STS-тен ( Space Shuttle) байқалатын сұйық
затты шығаруға арналған, сондықтан жүктеме күйін (температура мен
қысымды өлшеу) және жердегі командаларды басқаруға арналған қарапайым
телеметрия жүйесі қарастырылған. Аэродинамикалық тұрақтандыру жүйесі
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спутниктің жылдамдық векторына бағдарлануын қамтамасыз етеді. 1983
жылы OSCAR 10 спутнигін сәтті қолданғаннан кейін, миниатюралау
технологиясы Техникалық құралдарды құру және жүйелік архитектураны
зерттеу бағдарламаларының маңызды элементіне айналуда. OSCAR10
"найзағай" типті орбитада радио әуесқойларының аналогтық және сандық
байланысын қамтамасыз етеді. 1965 жылдан бастап мүмкіндігі шектеулі
энтузиастар тобы құрған OSCAR сериясындағы спутниктер шағын спутниктік
технологияның мүмкіндіктерін көрсетті.
Ерекше орын алған себептерінің бірін көрсетеді. Көптеген
жүктемелерде қолданылған электроника элементтерінің миниатюралануы
ғарыш аппараттарының мөлшері кішірейіп, олардың мүмкіндіктерін сақтап
қалуы немесе тіпті асып кетуі мүмкін дегенді білдіреді. Алайда, кейбір
элементтердің массасы төрт ретке азайғанына қарамастан, қарапайым
спутниктердің массасы үш ретке артты. Озық технологиялар негізінде
жасалған миниатюралық құрылғылар он жыл бұрын жасалған үлкен және
қымбат құрылғылардан әлдеқайда жоғары.
Миниатюризацияның тиімділігін көрсететін тағы бір мысалкомпьютерлер. Осы құрылғылардың сипаттамалары мен жұмысының
айтарлықтай жақсаруымен қатар, миниатюризация оларды қолдану
принциптерінің өзгеруіне әкелді және олардың қолданылу аясын едәуір
кеңейтті. Компьютерлік революция дәл болды, өйткені біз жаңа технологияны
жаңа бағытта қалай қолдану туралы ойладық. Шағын, арзан және жоғары
тиімді ғарыш жүйелерінің жаңа класын құру технологиясы қазірдің өзінде
бар, біздің міндетіміз-бұл технологияны қалай қолдану керектігін анықтау.
8.1 Арзан ғарыш жүйелерін жобалау төмен шығындарды
Әртүрлі жолдармен қамтамасыз етуге болатынына қарамастан, әзірлеу,
іске қосу және пайдалану құнына қатысты кейбір жалпы ережелерді
қолданған жөн. Іске қосу құны көбінесе орбитаның әртүрлі кластары үшін
орбитадағы массаның сызықтық функциясы ретінде қарастырылады. Бұл
қарапайым модель өте аз массаға жету автоматты түрде іске қосудың
минималды құнын тудырады дегенді білдіреді. Алайда, төмен құны бар аз
массаға қол жеткізу жүктеме, брондау және өлшемдерге қойылатын
талаптарды азайтуды талап етеді. Миниатюризация технологиясы күрделі
спутниктер үшін үнемдеу арқылы емес, ҒА-на қойылатын талаптарды азайту
арқылы ұшыру құнын төмендетуді қарастырады.
Жүйенің шекті құнын анықтайтын жалғыз маңызды фактор-бұл жүйенің
шығу сипаттамаларына қойылатын талаптар. Алайда, бұл талаптарды көбінесе
жобалау процесі басталғанға дейін пайдаланушы ұйым анықтайды. Бұл
тәжірибені нақты талаптарсыз жобалау мүмкін емес деп мәлімдейтін кейбір
инженерлер! Шағын спутниктерді құру кезінде әзірлеушілер қатаң шектеулер
жағдайында кең мүмкіндіктерді көлемі, массасы, қуаты және күрделілігі
бойынша қамтамасыз етуге тырысады. Мұндай жағдайларда сәтті нәтижеге
оларды практикалық іске асыру мүмкіндігін қамтамасыз ету үшін талаптарды
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өзгерту арқылы ғана қол жеткізуге болады. Жобалау процесінің алғашқы
кезеңдерінде оңтайлы шешім таңдауға арналған типтік зерттеулер келесі
баламаларды бағалаудан тұрады: деректерді Жерге есте сақтау және беру
немесе борттағы ақпаратты өңдеу, бағдарлау және тұрақтандыру талаптарын
азайту немесе бейімделгіш сенсорлар мен атқарушы органдарды қолдану,
қуатты азайту немесе жұмыс бағдарламасын шектеу; бұл жағдайда жоғары
тиімді жұмыс бағдарламасын және жер бетіне жиі шолу жасай алатын көп
спутниктік жүйе туралы мәселені ашық қалдыруға болады. Іске қосу
ресурстары (қосымша пайдалы жүкті орналастыруға арналған бос
аймақтардың көлемі және рұқсат етілген салмақ) стандарттан өзгеше
болғандықтан, олардың масса бірлігіне шаққандағы бағасы алдамшы болып
көрінеді.
Көптеген зымыран тасығыштардағы өте аз ұшыру ресурстары (соның
ішінде GetAwaySpecial-ті ескере отырып, Space Shuttle) көбінесе максималды
салмақ шегінде жүктеме үшін бірыңғай бағаға ие. Get Away арнайы
жүктемелерінің жалпы салмағы шектеулі емес. Сондықтан бізге өте жеңіл
құрылымды құру мен сынауға қаражат жұмсаудың қажеті жоқ. Get Away
Special үшін пайдалы жүктемелерді 68 кг-ға дейін, ал Complex Self – Contained
Payload бағдарламасы үшін-114 кг-ға дейін, белгіленген құны тиісінше 50 000
АҚШ долларын құрайды. Бір килограмды (735 және 1315 АҚШ долл.)
шығарудың нәтижелік құны кәдімгі ҒА ұшыруға қарағанда едәуір аз (10-20
есе). Бұл кепілдендірілген іске қосу күні жоқ қосымша жүктемелер екенін есте
ұстауымыз керек.
Егер пайдалы жүктеме ғарыш айлағындағы жұмыстардың ең аз көлемін,
әртүрлі тасымалдағыш зымырандармен байланыстыруды, орбитаға
шығарудың қарапайым сұлбасын қамтамасыз ететіндей етіп жасалса, біз
шығындар мен мерзімдердің кешігуін азайта аламыз. Мамандандырылған
зымыран тасығыштар үшін (мысалы, Scout немесе Pegasus) масса бірлігін
шығару құнын емес, іске қосу құнын бағалау ретінде пайдаланады. Демек,
алынған жүктің ықтимал массалық мәніне қатысты массаны азайту арқылы
үнемдеуге болмайды. Scout және Pegasus ЗТ қатты отын болғандықтан,
пайдалы жүктің массасы тым аз болған жағдайда оларға балласт орнату керек.
Сондықтан біз материалдар мен өндіріске арнайы шығындарды қажет
етуі мүмкін массаны азайту мақсатында дизайндағы айтарлықтай
өзгерістерден аулақ болуымыз керек. Құнның төмендеуі көбінесе жүйені құру
кезінде қауіптің жоғарылауымен байланысты. Егер миниатюризация
технологиясын қолдану салдарынан болатын аз қауіп болса, біз айтарлықтай
ақша үнемдей аламыз. Кәдімгі жүйелер істен шығу ықтималдығын азайту
арқылы істен шығудың күтілетін құнын төмендету мүмкіндігін қамтамасыз
етеді (қымбат жүйелер үшін).
Алайда, егер бағдарламаның бюджеті бізде бар ресурстардан асып кетсе,
оны іске асырудан бас тартуға тура келуі мүмкін. Көптеген жағдайларда, біз
бұл мүмкіндіктен мүлдем бас тартқаннан гөрі, миниатюралау технологиясын
қолдануда сәтті қол жеткізуді жөн көреміз. Миниатюризация технологиясын
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пайдалану кезінде үнемдеудің бір әдісі-мүмкін сәтсіздікке байланысты
тәуекелге жол бере отырып, резервациясыз жасау. Брондау тым көп ақша
шығындарын талап етеді, салмақ пен қуаттың жоғарылауына әкеледі,
сондықтан оны миниатюралық құрылғылар үшін тиімді деп санауға
болмайды. Сонымен қатар, резервтеу, резервті басқаруға арналған арнайы
құрылғыларды қолдануды қажет етеді (резервтік элементтерді ауыстыру).
Сондықтан резервтеуді сенімділігі төмен сыни жүйелер үшін ғана қолданған
жөн. Іс жүзінде миниспутниктер өздерінің жұмыс қабілеттілігін бірнеше рет
растады және міндеттердің сәтті орындалғанын көрсетті. Өндіріс саласындағы
әлемдік көшбасшы миниспутник AMSAT болып табылады, ол
радиоәуесқойлардың қажеттіліктерін қамтамасыз ететін ұйым. Осы ұйым
құрған және 25 жыл ішінде ұшырылған барлық 19 жерсерік өз міндеттерін
сәтті орындады. Бұл жетістік қарапайым технологияның, оның даму
процесінің және ұйымдастырушылық элементтердің тікелей нәтижесі.
Резервтеудің болмауы жүйенің күрделенуімен қауіптің жоғарылауына әкеледі.
Салыстырмалы түрде қарапайым ішкі жүйелер мен шағын спутниктердің
дизайны сенімділіктің жеткілікті деңгейін анықтайды. Арзан ғарыш
аппараттары оларды ортақ мақсаттары бар бір топ жинай алатындай аз болуы
керек. Шағын топта топтың әр маманы кез-келген басқа қызметкермен тікелей
байланыста болады. Олар үнемі өзара әрекеттеседі және бір-бірімен
байланысады, сондықтан олар бірге ұмтылатын мақсатқа жетудің ең аз қауіпті
жолын таңдайды (мысалы, шығындарды үнемдеу).
Жеке бөлімшелерден тұратын ірі ұйымдар жобаның жекелеген
қатысушылары арасында осындай тығыз ынтымақтастықты қамтамасыз етуде
қиындықтарға тап болады. Шағын спутникті жобалайтын топ кең ой-өрісі мен
терең білімі бар инженерлерден тұруы керек. Әр маман жүйені тұтастай
анықтайтын талаптарды түсінуі керек. Шағын топ күтпеген жаңалықтарды
жүзеге асыра алады, өйткені әр қатысушы әріптестерінің мәселелерін жақсы
түсінеді. Шағын мамандандырылған топтар егер олар негізгі қызметкерден
айырылса, шығынға ұшырайды, өйткені олардың әрқайсысы ерекше есепте.
Алайда, егер әркім басқалардың не істеп жатқанын белгілі бір дәрежеде
түсінсе, команда жұмысты қайта бөлуі мүмкін. Шағын ұйым тәртіптік
шекараларға қарамастан қаражатты еркін бөледі. Бригаданың бірде-бір
мүшесі қандай да бір қаражатты өзіне немесе оның меншігі ретінде
қабылдамайды. Бағдарлама жетекшісі бүкіл топтың құны туралы
алаңдаушылықтары туралы хабарлайды. Шағын топта мүмкін болатын
тиімділік. сондықтан адамдар көбінесе әлдеқайда көп жұмыс істейді. Ғарыш
аппаратын жасайтын топ ақшаны қалай үнемдеуге болатындығын көрсету
үшін пайдаланушылармен әр талапты мұқият зерттеп, талқылай алады. Екі
жақтың икемділігі шығындардың айтарлықтай төмендеуін қамтамасыз етуі
мүмкін. Спутниктік бағдарламаны іске асыру кезінде жер үсті станциясына
көп қаражат жұмсалады, ол спутниктің даму ұзақтығымен салыстырғанда 2-3
есе көп жұмыс істей алады және толық жүктемесі бар қызметкерлердің көп
санын талап етеді. Үлкен жер үсті станциясының күрделі және ағымдағы
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шығындарын болдырмас үшін оны пайдаланушының қаражатына, жақсырақ
пайдаланушының кеңсесінде орналастыруға тырысу керек. Шағын спутниктер
әдетте қарапайым болғандықтан, олар арнайы операторды қажет етпейді,
пайдаланушының жеке компьютерінің меруерттерінде жер үсті станцияларын
құруға болады. Жер үсті станциясында тұтынушылық нарықтағы
компьютерлік жүйелер қолданылады, мысалы, Apple Macintosh контроллері,
мұрағаттауға аЗТалған оптикалық диск, коммерциялық кіріс-шығыс
карталары. Антеннаның құны бағытты әсер ету коэффициентінің
жоғарылауымен едәуір өсетіндіктен, байланыс желісі төмен бағамен қол
жеткізуге болатын ең жоғары КНҚ негізінде таңдалады. Жер үсті
станциясының күрделі бағдарламалық жасақтамасы көп жағдайда
оператормен өзара әрекеттесу қажеттілігін жояды және арнайы дайындықты
қажет етпейтін қарапайым "достық" интерфейсті қамтамасыз етеді. Жердегі
станцияның жабдықтары бар жалғыз интерфейс-Бұл компьютер, сондықтан
пайдаланушыға басқа ештеңе білудің қажеті жоқ. Қарапайым спутниктерді
әзірлеу кезінде қолданылатын сараптамалық бақылау бағдарламасы миниспутниктер үшін жарамсыз. Кәдімгі бағдарламада әр бөлім бір адамды
білдіреді, ал қалғандары осы уақытта жұмысын жалғастырады. Бірақ кіші
спутник жасайтын бригадада "бөлім" бір маман бола алады. Осылайша,
өнімділікті
арттыру
үшін
әдеттегі
сараптамалар
ауыстырылады
телеконференциялар және аз ауқымды және аз жиі кездесулер. Әдетте, бұл ісшараларға қаралатын мәселелерге тікелей қатысы бар қызметкерлер
қатысады, бүкіл топтың болуы сирек қажет. Бағдарламаның құны үлкен және
кіші спутниктер үшін іске асыру кестесіне бірдей байланысты. Алайда, миниспутниктерді құру бағдарламасының ұзақтығы аз болғандықтан, біЗТеше айға
кешіктіру дамуға бөлінген қаражаттың жалпы сомасына қатысты
шығындардың айтарлықтай өсуіне әкелуі мүмкін.
Сондықтан бағдарламаны іске асыру кестесіне өте байыпты қарау керек
және әрқашан бағдарламаны қысқа мерзімде (мүмкіндігінше) аяқтау үшін
жолдар мен құралдарды табуға тырысу керек. Бағдарламаны басқару да,
сапаны қамтамасыз ету де мини-спутникті жасайтын топ орындайтын
функциялар болып табылады. Алайда, бұл функциялар жеке маманға немесе
ұйымдық құрылымға жүктелмейді. Бригада алдыңғы әзірлемелердің ұшу
сынақтары процесінде алынған тәжірибені ескере отырып, стандарттарға,
техникалық шарттарға, талаптар мен нормативтерге сәйкес жұмыс істейді. Бұл
тәсіл сапаны қамтамасыз ету талаптарын азайтуға немесе жоюға мүмкіндік
береді, егер олардың шығындары сәтті жұмыстың қажетті ықтималдығын
қамтамасыз ету үшін олардың салымдарын ақтамаса.
Сапаны қамтамасыз ету стандарттарын таңдамалы қолданудың
мысалдары-көптеген сақтау құрылғыларын басқаратын бірыңғай контроллер
мен енгізу-шығару құрылғылары бар ҒА жадының дамуы. Бас тарту
контроллер немесе енгізу-шығару құрылғыларының әкеледі толық бас
тартуға. Бұл құрылғылар аз болғандықтан, біз жоғары сенімді компоненттерді
таңдау туралы шешімді ақтай аламыз. Екінші жағынан, жадтың көптеген
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компоненттерінің біреуінің немесе тіпті бірнешеуінің істен шығуы өте ауыр
зардаптарға әкелмейді. Жоғары сапалы компоненттерді сатып алу қымбатқа
түседі. Сондықтан сенімділігі мен сапасы төмен арзан компоненттер сатып
алынады. Кейде бұрын ғарыш аппараттарында қолданылмаған компонент
спутниктің сипаттамаларын жақсартуы немесе құнын төмендетуі мүмкін.
Сенімділікке және элементтерді бөлек қарау мүмкіндігіне қойылатын
неғұрлым төмен талаптар кезінде біз мынадай факторларды ескере отырып,
компонентті пайдалану туралы шешім қабылдай аламыз:
- осы компоненттің істен шығуының салдарлары ( оның істен шығуы
спутниктің толық істен шығуына алып келеді ме немесе жай ғана жұмыстың
тиімділігін төмендетеді ме);
- оның ғарыштағы жұмысын модельдеу мүмкіндіктері;
- осы компонентті пайдалану арқылы сипаттамалардың жақсару және
құнның төмендеу дәрежелері;
- осы компонентті қолдану арқылы жүйенің сенімділігін қамтамасыз ету
мүмкіндіктері. Сынақтар кезінде қаражатты үнемдеу міндетті түрде орбитада
істен шығу тәуекелінің артуына алып келмейді.
Бұл кезеңде технологияның қарапайымдылығы басқа, жеке көзқарасты
қолдануға мүмкіндік береді. Бағдарлама басшысы жүйе деңгейіндегі біліктілік
сынақтарының пайдасына компоненттер мен кіші жүйелерді сынауды алып
тастай алады. Бұл шешім жүйенің сәтті жұмыс істеу мүмкіндігін
төмендетпейді. Шынында да, сынақтар кезінде ғарыштық жағдайларды
модельдеу толығымен жиналған жүйе үшін дәлірек болуы мүмкін, өйткені
оның әрбір құрамдас бөлігі стандартты интерфейстермен жұмыс істейді. Егер
көптеген компоненттер немесе ақаулары бар ішкі жүйелер болса, олар ішкі
жүйенің сынақ деңгейінде оңай Түзетіледі. Екінші жағынан, егер сәтсіздіктер
саны аз болса, біз ішкі жүйелер мен компоненттерді ұзақ уақыт сынау
қажеттілігін болдырмайтын жүйенің кешенді сынақтарына сүйенуіміз керек.
Миниспутник
сынақтары
жүйенің
қарапайымдылығының
артықшылықтарын пайдалануы керек. Мүмкіндігінше біз тұрақты ұшу және
жердегі бағдарламалық жасақтаманы пайдалануымыз керек барлық сынақтар
үшін қамтамасыз ету, бұл барлық элементтердің ұшу кезінде шынымен
бірлесіп жұмыс істейтініне деген сенімділікті арттырады және модельдеу мен
сынақ жабдықтарының құнын төмендетеді. Әр жүйе сайлаушылардың кең
клиенттерін қанағаттандыру үшін айқын немесе жасырын саяси қысыммен
жасалады.
Кәдімгі ҒА көптеген пайдаланушылардың мүдделері үшін әртүрлі,
көбінесе бір-бірімен байланысты емес пайдалы жүктемелердің мақсатты
сериясымен жабдықталған. Алайда, мини-спутниктерде күрделі жүктемені
орнату мүмкін емес. Персоналды басқару үшін біз күрделілікті бақылауымыз
керек. Сонымен қатар, егер сіз ғарыш аппараттарының массасы мен көлемін
шектемесеңіз, ұшыру мүмкіндігін жоғалтуыңыз мүмкін.
Іске қосу құнының артуы бізді резервтеу, бағдарламаны ресми бақылау,
сапаны басқару, техникалық құжаттама көлемін ұлғайту және ішкі жүйелерді
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сынау арқылы жоғары сенімділікті қамтамасыз етуге мәжбүр етеді. Оның
орнына біз шағын спутниктік технологияның артықшылықтарын жоғалтпай,
үлкен жүктемелерді жеке бағдарламаларға бөлуіміз керек. Бұрын біз
конструкцияларды практикалық минимумнан төмен жеңілдету әрекеттері
оларды іске қосу құнын төмендетпестен күрделендіруге әкелетінін атап өттік.
Консервативті, қарапайым дизайн мини-спутниктердің күрделенуіне жол
бермейді. Шағын спутниктерді құру кезінде жылу, механикалық және басқа
да сипаттамаларды есептеу үшін тәуелсіз мамандарды пайдалану
қарастырылмайды. Консервативті дизайн егжей-тегжейлі есептеулерді жоққа
шығарады. Шағын спутниктердің физикалық өлшемдері температураның аз
градиенттерін қамтамасыз ететіндігімен есептеулердің аз мөлшерін ақтауға
болады.
Сонымен қатар, олардың тербеліс жиілігі жоғарылайды, ал қолдау
көрсетілмейтін құрылымның қысқа ұзындығына байланысты берілген
моменттер аз болады. Қабырғаның қалыңдығы негізінен жіптің қажетті
тереңдігіне және өңдеуге төзімділікке байланысты. Осылайша, дизайн
көбінесе айтарлықтай механикалық және жылу қорларына ие. Ақырлы
элементтерді модельдеу бүкіл құрылымды және кейбір сыни элементтерді
есептеу пайдасына алынып тасталуы мүмкін. Сондықтан біз уақыт пен
ақшаны үнемдей аламыз және күрделі модельдерді жасау және модельдеу
үшін қосымша мамандарды тарта алмаймыз.
8.2 шағын спутниктердің мүмкіндіктері мен қолданылуы
8.2.1 шағын спутниктердің мүмкіндіктері шағын спутниктер
Ірі ғарыш аппараттары орындай алатын тапсырмалардың ішінен тек бір
немесе екі тапсырманы қамтамасыз ете алады. Сондықтан біз кішкентай
спутниктердің әр пайдаланушының талаптарына қатысты не істей
алатындығын анықтаймыз және не істелгенін немесе, кем дегенде, не істеуге
болатындығын бағалаймыз.
8.2 кестеде кіші спутниктерді қолдана отырып, бағдарламалар үшін
бағдарлау принциптері мен олардың артықшылықтары туралы мәліметтер
келтірілген. Опциялардың бірі-тұрақтандыруға арналған кез – келген
техникалық құрылғылардың толық болмауы шағын спутниктерде қолдану
үшін ең қарапайым, сондықтан тартымды. Кез-келген бағытта байланыс пен
электрмен жабдықтаудың қажетті параметрлерін қамтамасыз ету үшін
спутниктің антенналарында сфералық бағыт диаграммасы болуы керек, ал күн
батареясы спутниктің бүкіл бетіне орналастырылуы керек. Көптеген
қарапайым спутниктер екі себепке байланысты бағытталған Антенналарды
қолдануды қажет етеді. Біріншіден, спутник жер үсті станциясынан үлкен
қашықтықта орналасқан. Екіншіден, орбитадағы көптеген операциялар үшін
қажет телеметриялық ақпаратты беру радиолинияға жүктемені арттырады.
Кішкентай спутник жер бетінен бірнеше жүз шақырым биіктікте бір
тапсырманы төмен деңгейде орындаған кезде спутниктің ақпараттық бағыты
немесе өткір бағытталған Антенналарды қолдану қажет болмауы мүмкін.
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8.2 кесте - Шағын спутниктердің бағыты
Бағдарлау
Бағдарланбаған

Типтік дәлдік Артықшылықтары
Қарапайымдылық

Аэродинамикалық

± 10°

Жылдамдық
векторымен
үйлесу
Жерге бағдарлау

Гравитациялық

± 10°

Пассивті
магниттік

± 30°

Белсенд емес
компоненттер

Айналу (жер)

± 5°

Айналу (күн)

± 2°

Жердің айналу
бөліктеріне
бағытталуы
Жарық
максималды

Кемшіліктері
Бағытталмаған
антенна немесе
бағытталмаған
күн
Тек өте төмен
орбиталар үшін

Мысал
GLOMR

демпферлік
мәселелері
шектеу: магнит
өрісімен
біріктіру
белсенді

UOSAT 1

белсенді
басқару

CRE

Oscar4

OSCAR 13

Astro-a

Шағын спутниктер үшін әдетте келесі үш типті тұрақтандыру
қолданылады:
аэродинамикалық,
гравитациялық
және
магниттік.
Аэродинамикалық тұрақтандыруы бар спутниктер қарапайым, бірақ мұндай
тұрақтандыру өте төмен орбитада ғана тиімді бола алады. Орбитаның
төмендеуі өмір сүру ұзақтығын қысқартатындықтан (ол бір жылдан аз
болады), аэродинамикалық тұрақтандыруды өте арзан жүйелер үшін ғана
қолдану керек. Гравитациялық градиенттік моменттер жерге бағытталған
спутниктің пассивті тұрақтануын қамтамасыз етеді. Бұл конфигурация
радиолинияның тиімділігін арттыру және жер бетінің суреттерін алу үшін
шағын спутниктер үшін қолданылады.
Шағын спутникті тұрақтандыру оны Жердің магнит өрісіне
бағыттайтын тұрақты магниттер арқылы да жүзеге асырылуы мүмкін. Бұл әдіс
көбінесе күн сәулесінің қысымын қолдана отырып, айналуды ұстап тұру
схемасымен біріктіріледі. Шағын (және қарапайым) ғарыш аппараттарының
көпшілігі күнді басшылыққа алмайтындықтан және күн батареяларының
бағытын қамтамасыз ету қымбат және күрделі құрылғыларды қолданумен
байланысты болғандықтан, Кіші спутниктер әдетте аз электр қуатына ие.
Алайда, қуат әдетте арзан спутниктердің мүмкіндіктерін келесі себептер
бойынша шектемейді:
- электр энергиясын тиімді пайдалану үшін арнайы шаралар
қарастырылған,
- төмен жер орбиталары бойынша қозғалыс кезінде жер үсті
станциясымен байланыс сессиялары тек мезгіл-мезгіл өткізіледі,
- шағын спутниктер бетінің көлемге қатынасының үлкен мәндерімен
сипатталады.
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Электр энергиясын үнемді пайдалануға бағытталған үлгілік шаралар
мыналарды қамтиды:
- қуаты аз құрылғыларды, мысалы, комплементарлық МОПқұрылымдарды қолдану;
- қуатты барынша азайту үшін төменгі актілік жиіліктерде жұмыс
істейтін цифрлық компоненттерді пайдалану;
- үздіксіз энергия тұтынуды талап етпейтін барлық компоненттер үшін
аЗТайы жұмыс бағдарламаларын қалыптастыру;
- борттық таратқыштың қуатын төмендету үшін жерүсті станциясының
бағытталған антенналарын қолдану.
Электрмен жабдықтау жүйелерінің көпшілігінде күн батареялары және
никель кадмийі немесе қорғасын-қышқыл химиялық батареялар қолданылады.
(UOSAT E бірінші кіші болады спутник, онда қуатты арттыру үшін галлий
арсенидіне (GAAS) негізделген элементтері бар күн батареясы қолданылады.
Көбінесе коммерциялық батареялар шығындарды азайту үшін біЗТеше
параллель блоктарда қолданылады. Зарядтау процесін реттеу үшін сіз
зарядтау тогын басқара аласыз немесе жүйенің қажетті сипаттамаларына
байланысты сандық басқарылатын жетілдірілген және тиімді құрылғыларды
қолдана аласыз. Арзан спутниктері бар бағдарламаларда жаңа өнімдерге
байланысты қауіптер едәуір төмендейді, сондықтан олар зарядтау және
разрядтау циклдерін сандық басқару сияқты жаңа технологияларды жиі
қолданады.
Арзан спутниктерді электрмен жабдықтау жүйелерімен қамтамасыз
етілген қуат бірнеше ватттан бағытталмаған спутниктер үшін (мысалы,
NuSat), ALEXIS спутнигіне ұқсас күн бағытталған спутниктер үшін 60 Вт-қа
дейін. Жердің төменгі орбиталарындағы кіші спутниктердің қуатының
абсолютті мәні жалпы жағдайда аз. Үлкен қуаттағы жүктеме қажеттіліктері,
әдетте, тиісті жұмыс бағдарламасын жасау арқылы қанағаттандырылады. Бұл
мүмкін болмаған жағдайларда, энергия тұтыну талаптары күн батареялары
панельдерінің ауданын ұлғайту немесе спутниктің беткі ауданы жеткіліксіз
болса, күн батареялары панельдерінің бағдарлау жүйесін қолдану
қажеттілігіне байланысты құнның артуына әкелуі мүмкін.
Шағын спутниктер борттағы ақпаратты өте төмен бағамен өңдеу
мүмкіндігін көрсетті. Құны шамамен 1 миллион болатын бірнеше шағын
спутниктер. доллар бірнеше микропроцессорлармен жабдықталған (1989
жылғы негізгі құрылымдарда – Harris 80c86rn немесе V-40 радиацияға төзімді
құрылғылар). Статикалық оперативті жадты пайдалану кезінде спутниктің
қуаты 5Вт-тан аспайтын жердегі станциямен байланыс сеанстары арасындағы
деректерді тіркеу үшін 1Гб Қатты күйдегі жады болуы мүмкін. Салмағы 20кг
спутниктер борттық сигналдарды өңдеудің толық спектрін жүзеге асыруға
мүмкіндік береді, соның ішінде ақпаратты қысу, деректерді тексеру және
декодтау немесе шифрлау және шифрлау.
Шағын спутниктерде жиілік модуляциясы және цифрлық берілісі бар
ӨЖЖ, УЖЖ және ӨЖЖ байланыс желілерін қоса алғанда, әртүрлі
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телеметриялық және байланысты жүйелер қолданылады. Тарату жылдамдығы
9600бод-ға дейін, әдетте, жер үсті станциялары мен спутниктерде
бағытталмаған антенналар қолданылады.
Жерге жақын орбитадағы спутникке кішкене көлбеу қашықтық
хабарламаны сандық түрде жіберуге және қабылдауға қабілетті шағын
өлшемді жер үсті құрылғыларын (қалта калькуляторының өлшемдері) жасауға
мүмкіндік береді. S-немесе K-диапазондарының бағытталған антенналары
ақпаратты берудің өте жоғары жылдамдығын қамтамасыз ете алады. Жер үсті
және борттық құралдардың құны ішінара жобалаушының деректерді беру
жылдамдығын және радиолиния жолағының енін азайту қабілетіне
байланысты. Беріліс жылдамдығының жоғарылауымен қымбат компоненттер
мен жаңа элементтерді қолдану қажет, мысалы, жер үсті станцияларына
қатысты спутниктердің үлкен бұрыштық жылдамдығына сәйкес келетін
бақылау антенналары.
8.1 бөлімде көрсетілгендей, іске қосу құны жүктің массасына сызықтық
тәуелділікпен байланысты емес. Кіші ЗТ үшін ұшырудың нақты құны
зымыран тасығыштың пайдалы жүгін құрайтын басқа спутниктердің
иелерімен келіссөздерге байланысты болады, өйткені тіпті өте аз пайдалы жүк
жалпы пайдалы жүктің едәуір бөлігін құрайды, кіші спутниктерді ұшырған
кезде үлкен зымырандардың қосымша жүктемесі ретінде стандарттыға
қарағанда төмен баға мүмкін. Арнайы шығару құралдары (STS, get Away
Special және Complex Self-Contained Payload) үшін энергетикалық
мүмкіндіктер шегінде пайдалы жүкті іске қосудың белгіленген бағасы
белгіленген. Іске қосудың ең үнемді нұсқасын анықтау үшін біз қолданыстағы
жою құралдарын қарастырып, мүмкін болатын нұсқалардың ең көп санын
таңдауымыз керек.
Пайдалы жүктің бір килограмын шығарудың жоғары құны Pegasus,
Scout және Conestoga сияқты шағын тасымалдаушы зымырандармен
байланысты, өйткені өлшемдердің төмендеуі үлкен зымыран тасығыштарды
пайдалануды қолдайды. Алайда, кіші спутник кіші ЗТ жүк аймағының
барлығын немесе, кем дегенде, көп бөлігін иемденуі мүмкін болғандықтан,
Кіші спутниктің иесі үлкен зымыран тасығышта бос орын алғаннан гөрі
ұшыру уақыты мен шығару орбитасын таңдауға әлдеқайда көп әсер етуі
мүмкін. STS, GAS, CSCP бағдарламалары үшін қосымша жүктемелерді іске
қосу құны негізінен негізгі әкімшілік шығындарды өтеу негізінде анықталады.
Ariane және Delta ЗТ үшін бірнеше шағын жүктемелерді орналастыруға
мүмкіндік беретін арнайы адаптерлер ұсынылады ( мысалы, Ariane ЗТ
бірнеше amsat спутниктері іске қосылды). Осы шығару құралдарын қолдана
отырып, шағын спутниктерді ұшыру шағын зымыран тасығыштарға қарағанда
әлдеқайда арзан. Ariane және Delta ЗТ коммерциялық жүктемелерді іске қосу
үшін ұсынылады.
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8.2.2 Миниатюризация технологиясының пайда болуы
Шағын спутниктердің пайда болуы көбінесе компьютерлер мен сақтау
құрылғыларының мүмкіндіктерін кеңейтуге және осы құралдардың қуат
тұтынуының төмендеуіне байланысты. 15 жыл бұрын салмағы 8,5кг болатын
микроспутникпен қамтамасыз етілген мүмкіндіктерді 500кг дейінгі
спутниктерде жүзеге асыру мүмкін болмады.сандық беруді және үлкен
көлемдегі деректерді жинақтауды жүзеге асыруға мүмкіндік беретін құралдар
жер орбиталарында спутниктерді ("электрондық пошта" деп аталатын) аралық
есте сақтай отырып, хабарламаларды беру тұжырымдамасын жүзеге асыруға
мүмкіндік берді. Бұл салалардағы жетістіктер шағын спутниктердің одан әрі
дамуына ықпал етуі мүмкін, бірақ біздің тәуекелге барғымыз келмеуі ғарышта
жаңа технологияны қолдануды баяулатады. Атап айтқанда, ғарыштағы
интегралды схемаларға радиацияның әсеріне байланысты қауіптер
спутниктердің борттық жабдықтарын миниатюралау үшін сандық
технологияны қолдануды кешіктірді. Бұл келесі фактіні ішінара түсіндіреді:
80486 және 68040 сериялы микропроцессорларды қолдануға көшу жер үсті
құралдарында жүзеге асырылғанына қарамастан, 8086-тің алғашқы нұсқалары
1990 жылдарға дейін борттық жабдықта қолданылмады.
Осылайша, бізде спутниктердің борттық аппаратурасын миниатюралау
мақсатында интегралдық схемалар жасау саласындағы жетістіктерді
пайдалану үшін кең қызмет саласы бар. Деректерді өңдеу және есте сақтау
үшін борттық Жабдықты құру саласында біршама ілгерілеушілік болса да,
борттық жүктеменің көптеген түрлері әлі де үлкен қуат тұтынуына ие болады,
оның төмендеуі үлкен қиындықтарға әкеледі. Бұл радио таратқыштарға,
оптикалық жүйелерге, белсенді салқындатқыштарға, басқару жүйелерінің
құрамдас бөліктеріне, мысалы, электромагниттік жетектерге және ұшатын
қозғалтқыштарға қатысты. Қазіргі уақытта қолданылатын электрмен
жабдықтау жүйелерінде негізінен кремний Фото түрлендіргіштері және NiCd
батареялары бар. Күн энергиясын электр энергиясына түрлендіру тиімділігін
арттыру шағын борттық электронды аппаратураны қолдануды кеңейту
мүмкіндігін қамтамасыз етеді. UOSAT E спутнигінде галлий арсенидіне
негізделген Фото түрлендіргіштер және тиімді перспективалы элементтер
қолданылады. Күн батареялары мен аккумуляторлардың параметрлерін
жақсартудың негізгі әсері миниатюралық борттық жабдықты қолдана отырып,
орбитада орындалатын функциялардың көлемін арттырудан тұрады.
Миниатюралық сенсорларды жасау саласындағы Прогресс жер бетінің
суреттерін өте кішкентай спутниктердің бүйірінен сандық түрде алуға
мүмкіндік берді. Жоғары сезімтал кішкентай өлшемді кескін кескіштері
диаметрі кішірек линзаларды қолданған кезде жоғары ажыратымдылықты
қамтамасыз етеді және спутниктің бағдарлау жүйелерінің параметрлеріне
қойылатын талаптарды азайтады. Бейне ақпаратты сығудың прогрессивті
әдістері, сондай-ақ сандық жадтың тығыздығын жоғарылату, кейіннен жерге
жіберу үшін бейне ақпаратты жинау және есте сақтау міндетін айтарлықтай
жеңілдетеді.
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Шағын арзан спутниктердің жоғары ақпараттық бейнелерді қамтамасыз
ете алатындығын түсінетін саяси ұйымдар мен елдер барлау спутниктерін
құруға кірісетіні анық. Орбитадағы Спутник-автономды басқару жүйесін
қолдана отырып, әртүрлі операцияларды орындайтын автоматты құрылғы.
Жердегі автоматты құрылғылар жетілдірілгендіктен, спутниктер орындалатын
функциялардың көлемін кеңейту және автономия дәрежесін жоғарылату
бағытында дамиды деп күту қисынды. Бұл жағдай оларды ұзақ мерзімді
автономиялық жұмысты қамтамасыз ету қажеттілігімен (мүмкін Жер-Ай
жүйесінен тыс мәселелерді шешу үшін), басқа Ғарыш және жер
объектілерімен өзара әрекеттесумен және көптеген шағын спутниктердің
жұмысын үйлестірумен байланысты күрделі мәселелерді шешу үшін
қолдануға мүмкіндік береді. Әскери ұйымдар (Defence Advanced Research
Projects Agency-әскери мақсаттағы ҒЗЖ перспективалық жоспарлау
басқармасы, ӘӘК) және NASA шағын спутниктерге арналған зымыран
тасығыштардың жаңа буынын құруға тырысқанымен, жақын арада зымыран
техникасында қандай да бір күрт өзгерістер күтілмейді. Ұйымдар ұшыру
құнын төмендету жолдарын іздестіруде белсенді, бірақ қарапайым ірі
зымыран тасығыштар спутниктерді орбитаға шығарудың ең үнемді құралы
болып қала береді. Таяудағы онжылдықта бұл салада ірі жетістіктердің пайда
болуы екіталай.
Соңғы уақытқа дейін перспективалы ғарыш жобалары дәстүрлі
технология негізінде толығымен әзірленді. Енді назар миниатюралық және
арзан компоненттерден тұратын және жаңа міндеттерді жүзеге асыру
мүмкіндігін беретін жүйелерге, мысалы, жер немесе Күн айналасында
орбитада таратылған спутниктер жүйесін құруға бағытталған. Бұрын мұндай
Тұжырымдаманы жүзеге асыру мүмкін болмады, өйткені дәстүрлі технология
бойынша құрылған көптеген спутниктерді әртүрлі жоғары орбиталарға
шығару және ұшыру үлкен экономикалық шығындармен байланысты болар
еді. Спутниктердің массасын ретке келтіру (немесе одан да көп) бұл
міндеттерді экономикалық тұрғыдан мүмкін етеді. Жалпы алғанда, деректерді
өңдеу, қатты күйдегі сенсорлар, автономды басқару және энергияны
түрлендіру саласындағы күтілетін техникалық жетістіктер болашақ ғарыштық
бағдарламалар үшін ерекше мәнге ие болатын миниатюралау технологиясын
қолдануды кеңейтуді қамтамасыз етеді.
8.2.2 Ықтимал қолдану
Жерсеріктер жүйесі бұзылған (еркін бөлінген) төмен жер
орбиталарында үздіксіз байланыс орната алады.
Мұндай жүйеде әр спутниктің орбитасын ұстап тұрудың қажеті жоқ.
Компьютерлерді қолдана отырып, осы типтегі жүйені модельдеу ерікті түрде
оЗТаласқан орбиталардағы 400 жерсерік жер бетінің 95% қызмет көрсету
аймақтарын қамтуды қамтамасыз етеді. Мұндай жаһандық байланыс
жүйесінің маңызды ерекшелігі (әскери тұрғыдан алғанда) оның жоғары
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өміршеңдігі болып табылады. Бір немесе тіпті жиырма спутниктің жойылуы
жүйенің жалпы тиімділігіне нашар әсер етеді.
Шағын, қарапайым, жаппай шығарылатын спутниктер оларды жоюға
қажетті техникалық құралдарға қарағанда арзан болады деп болжауға болады.
Спутниктердің кішкентай мөлшері оларды бақылауды қиындатады, сонымен
қатар оларды мөлдір материалдардан жасауды жеңілдетеді. Спутниктердің
арзан дизайнымен және үнемді өндіріс технологиясымен үйлескен
сипаттамалардың резервтелуі және қалыпты тозуы мұндай жүйенің құнын
едәуір төмендетеді. Шағын спутниктердің тағы бір қолданылуы мүмкін: жер
бетінің берілген аймақтарының арзан суреттерін алу. Оптикалық жүйелердің
фокустық жазықтығына орнатылған кескін пішіндерін жасау үшін алдыңғы
қатарлы технологияны қолдану салыстырмалы түрде қарапайым бағыттау
және спутникті бағдарлау жүйелерімен жоғары ажыратымдылықты алуға
мүмкіндік береді. Кейбір елдерде мұндай спутниктерді құру бағдарламалары
жүзеге асырылуда, олар АҚШ пен КСРО-ның оптикалық ғарыштық барлауға
монополиясын айтарлықтай шектейді.
AMSAT және басқа да коммерциялық және үкіметтік ұйымдар
геостационарлық орбиталарда шағын спутниктерді қолдануға тырысады.
AMSAT жоспарлары төмен орбиталық спутниктер негізінде қолданыстағы
Ғаламдық сандық байланыс жүйесін нақты уақыт режимінде сандық және
аналогтық ақпаратты беру жүйесімен толықтыруды қарастырады. Басқа
ұйымдар спутниктерге дәстүрлі геостационарлық транспондерлерді орнатуды
ұсынады, олар тек 1-2 арнаның жұмыс істеуіне жағдай жасайды. Бұл кіші
геостационарлық байланыс спутниктерін орбиталық резерв ретінде
пайдалануға болады.
Сонымен қатар, олар қарапайым геостационарлық спутниктердің
жұмысын дербес қамтамасыз ете алмайтын пайдаланушылардың шағын
топтары үшін қызығушылық тудырады. Бұл пайдаланушылар үлкен
спутниктің жеке арналарын жалға алуы немесе Intelsat сияқты ұйымға кіруі
керек. Миниатюралық спутниктерді аз мүмкіндіктермен және тиісті бағамен
пайдаланған кезде, бұл пайдаланушылар өздеріне қажетті автономияны,
сенімділік пен қауіпсіздікті қамтамасыз ете отырып, ғарыш құралдарын
толықтай иемденіп, басқара алады. Бір спутникті пайдалану кезінде жылдам
өзгеретін өрістерді өлшеу мүмкін емес. Қарама-қарсы траекторияларда 4-24
кіші спутниктерді қолдану бұл зарядталған бөлшектер мен жер мен күннің
магнит өрістерінің таралуының өзгеруі сияқты құбылыстарды бақылауға
мүмкіндік береді. Күнді бақылау үшін спутниктерді өте жоғары орбиталарға
шығару қажет, сондықтан олардың массасын азайту керек. Шағын спутниктер
жоғары орбиталарда көптеген спутниктерді қажет ететін тапсырмалар класы
үшін өте қолайлы.
8.3 Шағын спутниктер тұжырымдамасын көрсету
FireSat спутнигін жасау үшін миниатюралау технологиясын қолдану
орман өрттерін анықтауға және бақылауға арналған FireSat спутнигін жасау
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үшін миниатюралау технологиясын қолдануды қарастырыңыз. Бұл жүйе
өрттің пайда болуы мен таралуы туралы тез жаңартылатын ақпарат алуға
мүмкіндік береді.
Төмен орбиталық спутниктер жүйесі бірнеше метрге дейінгі
ажыратымдылығы бар көп спектрлі аппараттармен алынған суреттерді жібере
алады. Сондай-ақ, Спутник өрттің алдын-ала бақылауды қамтамасыз ете
алады, борттағы ақпаратты өңдей алады және геостационарлық байланыс
спутнигі арқылы өрт сөндіру қызметтеріне деректерді жібере алады. Мұндай
жүйе өте күрделі және қымбат болар еді. Ауыр өрттердің себебі көбінесе
қарапайым матч немесе ұшқын болып табылады, оны спутниктен байқау
қиын. Мүмкін болатын шешімдердің бірі-өте төмен ажыратымдылықтағы ИҚ
диапазонында кескін қалыптастыратын жабдықты пайдалану. Өрттің пайда
болуы туралы мәліметтер қарапайым жердегі станцияға жіберіледі, ол осы
суреттерді қалпына келтіреді және оларды үлкен қалалар мен басқа да жарқын
аймақтардың оЗТаласқан жерін көрсететін нақты суретпен салыстырады.
Төмен ажыратымдылық пен тар жиілік диапазоны жер бетінің
суреттерін алуға аЗТалған алғашқы кішкентай спутниктер үшін жасалған жер
үсті станцияларын пайдалануға мүмкіндік береді. Бұл шешім қарапайым
технологияға негізделген спутниктерді пайдалану тұжырымдамасына ұқсас,
бірақ минималды мүмкіндіктері бар.
Мүмкін одан да жаңашыл шешім: ағаштардың шыңдарына ілінуі керек
торларға байланған қарапайым жылу сенсорларын ұшақтан шашыратыңыз.
Сенсор литий батареясымен және 1Вт таратқышпен жабдықталған, ол
шамамен 100° температурада қосылады және қарапайым кішкентай спутникке
оның кодталған нөмірі бар сандық хабарлама жібереді.
Орман өрті анықталғаннан кейін, оның алдыңғы жағында ұшақтан
лақтырылатын күрделі сенсорлардың тығыз желісі жасалады. Бұл датчиктер
жергілікті температураны және олардың нөмірін беруі керек, ұшақта әр
тасталған сенсордың жағдайы картаға түсіріледі. Спутник датчиктердің
сигналдарын қабылдайды және температура туралы деректерді және
датчиктердің нөмірлерін жергілікті өртке қарсы қызметке береді.
Қарапайым жылу сенсоры арзан болады, өйткені ол тек таратқыштан,
батареядан және термопарадан тұрады. Мұндай датчиктерді шашырату
әдеттегі патрульдік ұшулар кезінде жүргізілуі мүмкін. Мұндай жүйеде
пайдалануға аЗТалған спутниктер кішкентай, қарапайым болады және оларды
кез-келген тасымалдаушы зымырандар ұшыра алады. Барлық өртке қарсы
қызметтер портативті жер үсті станцияларымен жабдықталады, ал датчиктерді
шашатын ұшақтарда әрбір датчикті түсіру кезінде олардың жағдайын тіркеуге
аЗТалған аппаратура болуы тиіс. Датчиктерді қалпына келтіру кезінде
деректерді енгізу үшін оператор жол (laptop) компьютерін қолдана алады.
Жердегі
станция
кішкентай
компьютерден,
таратқыштан,
қабылдағыштан және бағытты антеннадан тұрады.
Жоғарыда сипатталған жүйе мыналарды қамтамасыз ете алады:
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- брнеше жердегі станциялардың көмегімен жаңа орман өрттерін
жаһандық бақылау,
- өрттің алдыңғы орнын анықтау мүмкіндігі,
- өрттің таралуы туралы хабарламаларды тікелей өрт сөндірушілерге
жіберу.
Жүйені құрудың бұл тәсілі келесі артықшылықтармен ерекшеленеді:
спутниктерге қойылатын минималды талаптар, арзан ауыстыру, ішкі резерв.
Орбитада бірнеше спутниктер болған кезде, олардың біреуінің істен шығуы
жүйе параметрлерінің аздап нашарлауына әкеледі. Жүйе кез-келген төмен
орбитаға ұшырылған кезде қалпына келтірілуі мүмкін. Миниатюралық
спутниктерді жасаушылар спутниктердің қажетті санын бір жыл ішінде
орбитаға шығаруды қамтамасыз ете алады және жүйені келісімшартқа қол
қойылғаннан кейін 18 айдан кейін пайдалануға беруге болады.
Бұл мысалда спутникті миниатюралау технологиясы жүйелік пән
ретінде қарастырылатындығын ескеріңіз. Бұл технология қарапайым құралдар
мен функцияларды шағын арзан "блоктарға" "сығу"үшін қолданылатын
процедуралардың арнайы жиынтығы ғана емес. FireSat Спутнигі Өртті
анықтауға арналған термодатчиктер өрттің таралуын бақылауға арналған
тығыз желі атчиктері Өрт аймағы Сенсорлардың екі түрін қолдана отырып,
өртті бақылауға арналған портативті жер үсті станциялары Термо-датчиктерді
пайдалана отырып, өрттерді анықтау мақсатында жаһандық бақылауға
арналған жерүсті станциялары Орман аймағы Жылу датчиктері кең
ұяшықтары бар желі түрінде орналастырылады өрттің таралуын бақылау
датчиктері өрт аймағының айналасындағы тығыз желі түрінде
орналастырылады
Бұл әдеттегі технологияны қажет етпейтін және 6-8 инженерлердің
ықшам тобы жүзеге асыра алатын техникалық шешімдерді әзірлеудің жаңа
тәсілі.
Орман өрттерін анықтау және бақылау жүйесін құруға осы тәсілді
қолдану спутниктерге ең қалыпты талаптар қойылатындығымен көрінеді:
спутниктер жердегі сенсорлардың сигналдарын қабылдап, олардың жағдайын
өте төмен дәлдікпен (бірнеше шақырымнан ондаған шақырымға дейін)
анықтауы керек. Жұмыстың екінші кезеңінде (өрт майданында) бірнеше мың
сенсор арқылы берілетін мәліметтер көлемі 1 Мбиттен әлдеқайда аз.
Ұсынылған сур. AMSAT ұйымы жасаған 8-4 микросерік (13 см шеті бар
текше) миниатюралау технологиясы негізінде жасалған және FireSat-қа
қойылатын талаптарға жауап беретін спутниктің мысалы ретінде
қарастырылуы мүмкін. Микросеріктің салмағы тек 8,5 кг, жад көлемі-8 Мбит.
Бұл бағытталмаған спутник биіктігі 800 км орбитада 0,5 Вт радиомаяк
сигналдарын қабылдауды қамтамасыз ететін бағытталмаған антенналармен
жабдықталған.
Бірнеше спутниктерді қолданған кезде жүйенің артық болуы
қамтамасыз етіледі, сондықтан әр спутник қарапайым және аз сенімді бола
алады. Сенімділіктің төмендетілген талаптары арнайы тапсырыстар мен
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сынақтарсыз сериялық нарық компоненттерін қолдануға мүмкіндік береді.
Бұл арзан компоненттерді сатып алуға және заманауи және жетілдірілген
элементтерді қолдануға мүмкіндік береді. Сонымен қатар, сіз пайдаланылған
элементтерді іздеуге кететін уақытты үнемдей аласыз. Қарапайым талаптар
өте аз спутниктерді құруға мүмкіндік береді, бұл ұшыру мен жер үсті
шығындарының айтарлықтай төмендеуіне әкеледі. Мұндай спутниктерді
сынақ базасына немесе ғарыш айлағына тасымалдауды коммерциялық
ұшақтар (әдеттегі багаж сияқты) жүзеге асыра алады.
8.4 Үлкен және кіші спутниктерді салыстыру
Миниатюралаудың аз мөлшерге әкелетіні миниатюралық және
қарапайым спутниктер арасындағы айырмашылық физикалық заңдармен
түсіндіріледі дегенді білдіреді.
Қарапайым цилиндрлік спутниктің сызықтық өлшемдерінің 5 есе артуы
проекция аймағының 25 есе және көлемнің 125 есе ұлғаюына әкеледі. Егер
масса мен тұтынылатын қуат электрониканың көлеміне пропорционалды деп
болжасақ, онда бұл қарапайым геометриялық қатынас келесі қорытындыға
әкеледі. Спутниктің мөлшері азайған кезде қуат тұтыну аймаққа қарағанда
тезірек азаяды проекциялар. Сондықтан кішігірім спутниктерге күн
батареясының ашылатын панельдері қажет емес.
Шағын спутниктердің дизайны әдетте аз сыни жағдайда болады, өйткені
ол жылу мен жүктемелердің қысқа жолдарымен сипатталады. 1-ге тең шартты
сызықтық өлшемі бар кіші спутник жылу ағынының 1 бірлігін максималды 0,5
қашықтыққа беруді қамтамасыз етуі керек. Үлкен спутник (сызықтық өлшемі
5) жылу ағынының 125 бірлігін максималды 2,5 қашықтыққа беруді
қамтамасыз етуі керек, ал спутниктің ішкі бөлігі мен беті арасындағы қажетті
температура айырмашылығы 125 есе үлкен болуы керек. Үлкен спутниктің
құрылымдық элементтерінің қалыңдығына байланысты бұл температура
айырмашылығы ішінара төмендейді, бірақ температура жағдайлары
құрылымға сирек әсер етеді. Үлкен спутниктің тірек құрылымдық элементтері
кіші спутник элементтерімен салыстырғанда әлдеқайда үлкен қалыңдыққа ие.
Алайда, кішкентай спутниктердің бұл артықшылығы біршама әлсірейді,
өйткені өте кішкентай конструкциялардағы қабырға қалыңдығы көбінесе
пайдалану және технологиялық шектеулермен анықталады. Осылайша, біз
теориялық есептеулерге сәйкес кіші спутниктің дизайнын жасай алмаймыз,
сондықтан ол беріктік жағдайында оңтайлы құрылымға қарағанда ауыр
болады.
Шағын спутниктердің дизайнының субоптималдылығы (жылу режимі
мен беріктігі тұрғысынан) бүкіл жобаны жүзеге асыруға әсер етеді.
Миниатюралық құрылғылар жылу режимі мен беріктігін қамтамасыз ету үшін
қажетті талаптардан асып кететіндіктен, есептеу жұмыстарының көлемі
әдеттегі технологиямен жасалған спутникке қарағанда әлдеқайда аз болуы
мүмкін.
233

Сонымен қатар, шағын спутниктер үшін арнайы қымбат құрылымдық
материалдар мен терморегуляция жүйелерінің элементтері сирек қажет
(мысалы, жоғары беріктігі бар қорытпалар, композициялық материалдар,
жылу құбырлары). Екінші жағынан, кіші спутниктер құрылымдық
элементтердің субоптималдылығына байланысты жүктеменің салыстырмалы
үлесі аз болады. OSCAR миниспутнигі үшін 13 оның массасының құрылымы,
басқару жүйесі, қозғалтқыш қондырғысы үшін бөлінген үлесі Palapa
геостационарлық байланысқан ға қарағанда едәуір үлкен проекция ауданы B,
әдеттегі технология негізінде жасалған. Пайдалы жүктеме электроникасының
үлесі OSCAR 13 үшін 21,5% және Palapa B үшін 34,5% құрайды, біз үлкен
және кіші спутниктерді дәл салыстыра алмаймыз, өйткені олар өз міндеттері
мен пайдалану жағдайларында айтарлықтай ерекшеленеді. 8.6 суретті тағы бір
рет, жүйелерді миниатюралау – бұл қарапайым жүйелермен салыстырғанда
артықшылықтарға қол жеткізуге мүмкіндік беретін жаңа технология немесе
әдіс емес, бұл инженерлерге уақыт пен қаражаттың аз шығындарымен
талаптардың орындалуын қамтамасыз етуге мүмкіндік беретін жүйелік пән.
8.5 Шағын спутниктердің экономикасы
Ғарыш индустриясының бір бөлігі ретінде өмір сүру құқығын
қамтамасыз ету үшін шағын спутниктердің ұқсас міндеттерді орындауға
арналған жер үсті және ғарыш жүйелерімен салыстырғанда техникалықэкономикалық сипаттамалары жоғары болуы тиіс. Шағын спутниктердің
экономикалық тиімділігін растау үшін біз осындай спутниктерді аз
шығындармен сәтті құра және басқара алатынымызды тексеруіміз керек. Бұл
спутниктер тұтынушылар үшін кем дегенде олармен бәсекелес баламалар
сияқты бірдей құндылықты (тәуекелді ескере отырып, құнға қатысты),
мысалы, дәстүрлі технологиямен жасалған спутниктерді көрсетуі керек.
Қазіргі заманғы шағын спутниктерді құру бойынша жинақталған тәжірибе
шағын спутниктерді қолдана отырып, бағдарламаларды жоспарлау кезінде
күтуге болатын шығындар ауқымын көрсетуге мүмкіндік береді. 8.3 кестеде
кейбір шағын спутниктердің құнын (доллармен 1990 ж.) OSCAR 13 (жанармай
жоқ) пайдалы жүктеме командалық-бағдарламалық аппаратура конструкция
моторлы қондырғы электрмен жабдықтау жүйесін басқару және бағдарлау
жүйесі жылу режимін қамтамасыз ету жүйесі келтірілген.
8.3 кесте - Кейбір шағын спутниктерді жасауға арналған шығындар
Спутник

Массасы
(кг)

Тұрақтандыру

Әзірлеуші

OSCAR10, 13
СRO

100
70

Ротация
Аэродинамикалық

GLOMR

68

-

AMSAT
DoE/USA
F
DARPA

ALEXIS

45

Айналмалы

DoE

234

Құны
(АҚШ
долл.)
250 000
1000000
1000000

2000000

Ескерту
Еріктілер
Жер үсті
станциясын ескере
отырып құны
Жер үсті
станциясын ескере

отырып құны
UoSat E

61

Гравитациялық

Microsat

8,5

-

COMSAT
(ГЕОСТАЦ-й)

200

3 осьті

Surrey
университ
еті
AMSAT/
Weber

1000000

Коммерциялық

200000

BALL
Aerospace

5 – 10
млн.

Студенттер мен
оқытушылардың
қатысуымен
құрылған
Құнын алдын ала
бағалау

Шағын спутниктерді құру бағдарламаларын қарастыру және қарапайым
спутниктермен салыстыру үшін олардың төмен құнын көрсету үнемдеу
жұмысын қажет етпейді. Қарапайым спутник пен кіші астрономиялық
спутниктің құны арасындағы айтарлықтай айырмашылықтың себептерін
түсінуге мүмкіндік береді, оны құру университеттің зерттеу бағдарламасы
аясында ұсынылған. Пирамида гипотетикалық мини-спутникке және ұқсас
сипаттамалары бар қарапайым спутникке қатысты құнның өсуін көрсетеді.
Шығындардың бұл көрінісі ыңғайлы, өйткені қосымша шығындар
алдыңғы шығындарға дәйекті түрде қосылады. Біз ғылыми құндылығын
сақтай отырып, бағдарламаның құнын төмендетуге тырысу үшін ғалымдар
тобымен (спутниктік ақпаратты тұтынушылар) талқылаулар өткіземіз. Бұл
процесс пирамиданың екінші деңгейінде қаражат үнемдеуді қамтамасыз
ететін бағдарлау дәлдігінің төмендеуіне әкеледі. OSCAR спутнигінің құрғақ
салмағы 13-85 кг (∼16% құрғақ салмақ КА Palapa B, 530 кг)
Oscar спутнигін басқару жүйесінің салыстырмалы салмағы 13 (±1°
дәлдікпен айналу арқылы қарапайым тұрақтандыру жүйесі) Palpala 3-осьті
тұрақтандыру жүйесінің салыстырмалы салмағынан екі есе көп
Бұл жағдайда жобаны іске асыру үшін қаражаттың деңгейі белгіленді.
Мини-спутниктерге қатысты жиі кездесетіндіктен, сенімділікті талдау
нәтижесінде жоғары тәуекел мен бағдарламаны жою арасында таңдау жасау
қажет болады. Егер сіз ғарышта пайдалану үшін анайы шығарылған
компоненттердің орнына сериялық компоненттерді пайдалану туралы шешім
қабылдасаңыз, онда бұл 1.5 миллион долларды үнемдейді. Кейбір
жағдайларда мердігерлер ғарышта қолдану үшін арнайы компоненттерді ала
алмайды, сондықтан олар толығымен сатып алып, сынақтан өткізуі керек
немесе аз қолайлы компоненттерді қолдануы керек. Екі нұсқа да біліктілік
сынақтарын өз бетінше жүргізу және аз сәйкес келетін компоненттерді
қолдануға қатысты өзгерту әлдеқайда көп.
Компоненттердің бақылануы шығындарды едәуір арттырады, өйткені
оны қамтамасыз ету үшін тікелей және үстеме шығындардың ұлғаюына
әкелетін арнайы инфрақұрылым қажет. Тікелей шығындар ішінара өседі,
өйткені қосалқы мердігерлер оны қамтамасыз етуі керек, сонымен бірге
жеткізілген компоненттер мен түйіндердің құнын арттырады. Қадағалау
көптеген мүмкін компоненттерді жоққа шығарады: ғарышта қолдануға
аЗТалмаған жаппай өндірілген өнімдер бақыланбайды. Бұл дилемманың
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типтік мысалы-NiCd батареясы. Тек әскери стандарттар бойынша шығарылған
және он есе көп. Бағдарламаның кең мерзімді сараптамаларын жүргізу барлық
жобалар үшін өте құнды операция деп санауға болмайды. Шағын спутник
жобасын жүзеге асыратын шағын топ ресми тексерулердің орнына тұрақты
хабарламалар мен талқылаулар өткізу арқылы айтарлықтай қаражат үнемдей
алады. Орташа ауқымды бағдарламалардың сараптамасы тікелей және
жасырын шығындармен байланысты, мысалы, іссапарлар, жиналыстар,
дайындық жұмыстары, материалдық бөлімді дайындауға аЗТалған топтың
құжаттарды жасау бойынша негізсіз жұмыстары.
Жүйенің пирамидасында көрсетілген барлық мәліметтер құндылық
архитектурасын зерттеу кезінде жүргізілген бағалау нәтижесінде алынғанына
қарамастан, олар қарапайым және кіші серіктердің тәжірибесімен расталады.
Миниспутниктерге негізделген жүйелерге деген қызығушылық осы құн
айырмашылығымен тікелей байланысты. Жоғарыда келтірілген дәлелдерге
қарамастан, біз әлі де миниатюралау технологиясын қолдану арқылы нақты
мәселелерді үнемді шешуге болатындығын дәлелдеуіміз керек.
Миниатюризация технологиясын қолдану кезінде қаражат пен уақытты
үнемдеуге қол жеткізу үшін сенімділік пен өнімділікті құрбан етіп, тұтастай
алғанда Бағдарлама үшін жоғары қауіп-қатерді қабылдауға тура келетіні анық.
Біз қарапайым және миниатюралық спутниктерді сандық мәндермен
салыстыра алмаймыз, өйткені олардың сапалық айырмашылықтары бар.
Төмендегі мысал сенімділік, құн және масса арасындағы оңтайлы қатынасты
таңдау арқылы ақшаны қалай үнемдеуге болатындығын көрсетеді. Салмағы
50кг болатын спутникті ұшыру құны зымыран түріне байланысты 50 000
доллардан 1 миллион долларға дейін болуы мүмкін.
50кг бойынша 4 спутникті ұшыруды қамтамасыз ететін Pegasus
зымыран-тасығышын пайдаланған кезде әрбір спутникті ұшыру құны 1,5
млн.долларды құрайды. Ұшыруды қамтамасыз етуге бөлінген қаражат аз
болған жағдайда, біз аз сенімді спутникке жол бере аламыз. 1 млн.долларға
дайындалған және 1 млн. долларға (орбитадағы құны – 2 млн. доллар)
ұшырылған 90% сенімділігі бар спутниктің 100% - сенімділігі 2,22 млн.
доллар болатын күтілетін құны бар.
Яғни, орбитада 10 жұмыс істейтін спутник болуы үшін 11 спутникті
жасап, іске қосу керек. Жоғарыда айтылғандай, бір спутниктің сенімділігінің
артуы спутниктің құрамындағы құрылғылардың көптігіне және басқарудың
күрделі жүйесіне байланысты үлкен шығындармен байланысты. Ең сенімді
компоненттерін құны болады көп салыстырғанда сериялық шығарылатын
(коммерциялық) компоненттері. Спутниктерде қолдануға аналған кернеуі 28В
және сыйымдылығы 40 Вт/сағ болатын никель-кадмий батареясы шамамен
40000 доллар тұрады және салмағы 10кг. дәл сол өндіруші шығарған мұндай
батареяның ең жақсы сериялық үлгісі 180 доллар тұрады және салмағы 4 кг.
іске қосу құны 20000 доллар 1 кг үшін жалпы үнемдеу 159820 долларды
құрайды. осылайша, сенімділігі жоғары және төмен жүйелердің құны
арасындағы байланыс 3:1 құрайды.
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Әрине, жүктеме мөлшері мен массасын азайта алмайтын кезде шағын
спутниктерді қолдануға болмайды; спутник үлкен инвестицияны қажет етеді
және оны іске қосу құны жоғары болады. Мысалы, егер FireSat спутнигі
объектив диаметрі 1 м болатын оптикалық жүйемен және бірнеше минутқа
дейінгі дәлдікпен бағдарлау жүйесімен жабдықталуы керек болса,
қолданыстағы технологиямен оның массасы 1 тоннадан асады. Мұндай
спутникті ұшыру құны шамамен 40 миллион долларды құрайды, ал жүктеме
құны да жоғары болады. Бұл жүйеге 100 млн.доллар салған кезде сенімділікті
90% - дан 95% - ға дейін арттыру құны 5,9 млн. долларды құрайды.
Осылайша, сенімділікті арттыру үшін резервтік жүйелерді енгізу ақталуы
мүмкін, олардың құны осы сомадан аз болады. Мұндай үлкен жүйе үшін
миниатюралау технологиясы қолайлы емес.
Мұндай үлкен жүйені мамандар тобы құра алмайды, олардың
әрқайсысы бүкіл жүйені тұтастай түсінеді. Бұл жағдайда бюрократиялық
әдеттегі технологияны қолдану арқылы үлкен нәтижеге қол жеткізіледі.
Сондай-ақ, сәтсіздіктің құнын қарапайым бағалау арқылы дәл анықтай
алмаймыз (спутниктің құны + зымыран тасығыштың құны). Кейбір пайдалы
жүктемелер, мысалы, басқарылатын ғарыш аппараттары сияқты доллардың
бағасынан көп тұрады. Қоғам үшін өмірдің мәні өте жоғары, әсіресе бейбіт
уақыттағы қоғамдық қызмет кезінде. Бірақ біз ғарыш құралдарының құнын
нақты анықтасақ та, сәтсіздіктің нақты құнын әлі де бағалай алмаймыз.
Көптеген тапсырмалар басқа құнды құралдармен үйлестіруді қажет етеді.
Ғарыштық және жер үсті құралдарын оЗТаластыру және қайта
конфигурациялау ғарыш аппараттарына қарағанда үлкен қаржылық
салымдарды қажет етуі мүмкін. Жоғалған мүмкіндіктер де қымбатқа түседі.
Егер бір үлкен барлау спутнигі істен шықса, біз үнемі бақылауды
қамтамасыз ете алмаймыз, сондықтан ғарыш аппаратымен салыстырғанда
үлкен мәнге ие саяси маңызды деректерді жоғалтамыз. Ақыр соңында, біз
құндылықты, күрделілікті және мерзімдерді ескере отырып, сенімділіктің
біЗТеше деңгейлерін бағалай отырып, сәтсіздікке байланыстыруымыз керек,
содан кейін сенімділік талаптарына қатысты шешім қабылдауымыз керек.
Салыстырмалы талдау кезінде шығындар мен сенімділік тікелей байланысты
болмауы мүмкін екенін ұмытпауымыз керек.
Жүйені тұтастай түсінетін мамандардың шағын тобы жасаған кішкентай
қарапайым спутник неғұрлым сенімді элементтерді қолданғанына және
брондауды қолданғанына қарамастан, күрделі спутникпен салыстырғанда
сенімді бола алады. Миниатюризацияның орнына әдеттегі технологияны
таңдау басқа да экономикалық емес факторларға байланысты болуы мүмкін.
Тәуекелдерді басқару бағдарламасына жиі удерживают жобалаушылар
қолдану технологиясы миниатюризации. Бірегей ғарыш аппаратын кім
жасауы керек, егер тапсырма орындалса, түпкілікті баға маңызды
болмайтынын білуі мүмкін. Немесе керісінше, ол қаншалықты арзан болса да,
бас тарту әлі де бас тарту болып қала беретінін түсінеді. Ақылды менеджерлер
шағын спутниктік бағдарламалардан аулақ болады, егер олар бір реттік
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сәтсіздіктер бағдарламаның өліміне әкелмеуі үшін жеткілікті резервті
пайдаланбаса. Көптеген спутниктердің ұшырылуы сенімділіктің таралуын
қамтамасыз етеді. Егер орбитада он спутник қажет болса, 10 қарапайым
спутниктің орнына 11 миниспутникті іске қосу қолайлы тәуекелді қамтамасыз
етуі мүмкін. Егер бір мини-спутник қолданылса, егер ол бас тартса, оның
сенімділігі 90% болғандығы көңіл көншітпейді.
Алайда, шағын спутниктердің экономикалық артықшылықтарын
қамтамасыз ету үшін Бір тізбекті дизайнның маңыздылығын асыра бағалау
қажет емес. Шын мәнінде, көптеген кіші спутниктер жоғары резервтік
архитектураға ие. Alexis спутнигі электрмен жабдықтау, деректерді өңдеу
және жүктеме жүйелерінде жоғары резервке ие. MacSat спутниктері іс жүзінде
толығымен сақталған.
Ең маңызды фактор-нәтиже: шағын спутник үлкен спутниктерге
қарағанда әлдеқайда тиімді. Жеке ішкі жүйелерге қатысты мини-спутниктерді
құруға жоғарыда сипатталған тәсілді қолдану да маңызды. NiCd ғарыштық
батареяларын сериялық батареялармен ауыстыру арқылы 1 миллион долларға
дейін үнемдеуге болады, салмағы 200 кг болатын шағын спутникті құру
кезінде ALEXIS спутнигінде Aero Astro жасаған екі күн сенсоры орнатылған,
олардың әрқайсысының құны спутниктерде қолдану үшін арнайы жасалған
датчиктер құнының шамамен 10% құрайды. Олар аз қуат тұтынатындықтан,
олар үлкен спутниктерге аЗТалған сенсорларға қарағанда кішірек және жеңіл.
ALEXIS спутнигінде қарапайым күн сенсорларын пайдалану арқылы
жалпы үнемдеу біЗТеше жүз мың долларды құрайды. Шағын спутниктерді
тұрақтандыруды кішігірім басқару сәттерімен қамтамасыз етуге болады,
сондықтан темір өзектері бар қымбат электромагниттердің орнына өзектері
жоқ қарапайым және арзан катушкаларды қолдануға болады. Бұл бір
кішкентай спутник үшін 50 000 доллар үнемдеуге әкелуі мүмкін. Шағын
спутниктердің
құрылымдық
элементтері
әдетте
тартылады.
Бұл
технологиялық шектеулерге байланысты олардың қалыңдығы берілген
беріктік қорларын қамтамасыз ету үшін қажет болғаннан едәуір үлкен болуы
керек.
Сондықтан кіші спутниктердің құрылымдық элементтерінің массасын
үнемдеу әдетте шамалы болады. Құнның төмендеуіне әдетте қымбат
материалдар (мысалы, композиттер) пайдаланылмайтындықтан, сондай-ақ
есептеу жұмыстарының көлемін азайту есебінен қол жеткізіледі. Қаражатты
үнемдеу әскери стандарттар бойынша шығарылатын немесе анайы ғарышта
қолдануға арналған ұқсас компоненттердің орнына сериялық коммерциялық
компоненттерді пайдалану арқылы қамтамасыз етіледі. Бұл арнайы
компоненттер сериялық компоненттерге қарағанда 10-100 есе қымбат, өйткені
олар жеке партияларда жасалады және сыналады. Жаппай шығарылатын бір
интегралды схема 50 доллар тұрады, ал ғарышта қолдану үшін арнайы
шығарылған 500 доллар тұрады және тек 20 дана партияларда қол жетімді
болуы мүмкін, яғни сатып алу құны 10 000 долларға дейін артады.
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Ең заманауи технологиялар сирек жоғары сапалы компоненттерде
жүзеге асырылуы мүмкін, бұл жеткіліксіз тиімді схемалық-құрылымдық
шешімдер қабылдауға мәжбүр етеді. Hete ға жүздеген компоненттердің
қажеттілігін жоюға мүмкіндік беретін біЗТеше жаңа радиацияға төзімді
интегралды схемалардың артықшылықтарын пайдаланды. Құнын ондаған
мың долларға төмендетумен қатар, жаңа технология төлемдер санын, әзірлеу
мен сынауға кететін еңбек шығындарын азайтады, сонымен қатар қуатты
тұтынудың төмендеуіне әкеледі.
Қуаттың төмендеуі., көлемі, массасы, еңбек сыйымдылығының
төмендеуімен бірге, шамамен 3 миллион доллар тұратын спутник үшін
жүздеген мың долларды үнемдеуге мүмкіндік береді. Шағын спутниктерде
қолдану үшін кейбір компоненттерді айтарлықтай өзгерту мүмкін емес
мысалы, фототаспа (күн батареялары) спутниктерден басқа нарық жоқ.
Мұндай жағдайларда шығындарды азайту үшін дәстүрлі жеткізушілермен
жұмыс жасау кезінде арнайы жолдарды іздеу керек ( мысалы, басқа
бағдарламаларға арналған қосалқы бөлшектерді пайдалану), бұл материалдық
емес компоненттерге шығындарды азайтуға мүмкіндік береді (жиналыстар
мен құжаттамалар). Israeli Aircraft Industries (MLM бөлімшесі) күн
батареясының құнын әдеттегі жүйелермен салыстырғанда екі есе төмендетуге
мүмкіндік берді, сапасы немесе өнімділігі төмендейді.
Осы уақытқа дейін біз шағын спутниктерді қолдануға итермелейтін екі
маңызды ынталандыруға назар аудардық: шығындар мен ерекше
мүмкіндіктер. Алайда, одан басқа қарапайым архитектура, шағын
спутниктерді әзірлеуге аЗТалған мамандар тобының саны аз және қажетті
қаражаттың аз мөлшері, шағын спутниктердің тағы бір қасиеті бар: әзірлеу
мен өндірудің қысқа ұзақтығы. AMSAT ұйымы 9 айда шағын спутникті
өндіруді қамтамасыз етті. 18 айды құрайтын типтік даму ұзақтығымен жұмыс
кестесі әдетте кішігірім спутникті әзірлеу, жасау, сынау, аяқтау, қайта сынау
және ұшыру уақытына емес, көбінесе бюрократиялық кідірістерге
байланысты болады.
Әзірлеу процесі нақты тапсырма анықталған кезде басталады (FireSat қа қатыстыорман өрттерін анықтау міндеті). Пайдаланушылар мен
әзірлеушілер арасында спутник құру мәселелерін талқылау кезінде 30 күн
ішінде спутник конфигурациясының бірнеше ықтимал нұсқаларына өрескел
бағалау жүргізілуі мүмкін. әртүрлі тасымалдағыш зымырандарға, мөлшері,
салмағы мен құны бойынша әртүрлі шектеулерге, шығу сипаттамаларының
әртүрлі деңгейлеріне қатысты. Бұл пайдаланушыларға бюджеттің күтілетін
шекті мүмкіндіктерге (сипаттамаларға) әсерін түсінуге көмектеседі. Егер
қолда бар бюджет шегінде пайдаланушылар олар үшін құнды ештеңе ала
алмайтын болса, бағдарламаны қайта қарау керек, сондықтан құны мен
пайдалылығы арасындағы қолайлы арақатынасқа қол жеткізілгенге дейін
егжей-тегжейлі жобалауға қосымша қаражат жұмсамау керек.
Бюджеттің өрескел бағалануын ескере отырып, спутник пен зымыран
тасығыштың параметрлерін анықтау стратегиясын жасауға болады, бұл
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тұжырымдамалық деңгейде нұсқаларды пысықтауға және салыстырмалы
талдауға мүмкіндік береді. Бұл жұмыстарды негізінен бір немесе екі инженер
бір ай ішінде қажет болған жағдайда тартылған әртүрлі ішкі жүйелер
бойынша мамандардың көмегімен жасайды. Осы жұмыстарды орындау
кезінде жұмыс барысын бағалау үшін, атап айтқанда, құнын төмендету
мақсатында талаптарды әлсіретудің ықтимал жолдарын талқылау және
жүйенің күрделілігіне елеулі әсер етпестен қосымша қасиеттерді қамтамасыз
етудің жаңа ашылмаған мүмкіндіктерін анықтау үшін пайдаланушылардың
өкілдерімен (апта сайын кем дегенде) жиі кездесулер өткізу қажет.
Пайдаланушылар өкілдерімен бірге сәулет нұсқалары мен параметрлерін
бағалау бойынша жұмыс жасағаннан кейін ғана соңғы талаптардың жобасы
шығарылады. Бұл өте маңызды болып табылады. Сіз спутникке қойылатын
талаптардың априори мақсаты нәтижесінде спутниктің ең аз Мүмкін болатын
өлшемдеріне және құнына жете алмайсыз. Ерекше қиын талаптардың бірі,
мүмкін, бүкіл жүйе үшін ең маңыздысы қымбат және көлемді дизайнға әкелуі
мүмкін. Жүйенің ең жақсы сипаттамасымен үйлесімде минималды
күрделіліктің оңтайлы құнына қол жеткізу үшін талаптар мен
сипаттамалардың нұсқаларына салыстырмалы талдау жүргізу қажет. Алынған
нәтижелер негізінде ( спутникті құрастыру схемалары, салмақтық және
энергетикалық мәліметтер) алдын ала (эскиздік) жобалау процесі басталады.
Тіпті осы ерте кезеңде сіз міндетті түрде қажет болатын
компоненттердің тізімін жасай аласыз. Оларға тапсырыс беріңіз! Сондай-ақ,
сынақ жабдықтарына қажетті бөлшектер мен компоненттерге тапсырыс
беріңіз, тіпті кішкентай спутниктік бағдарлама үшін де, төсеніш ағынының
басталуы өте маңызды, ал пайдаланылмай қалуы мүмкін тапсырыс берілген
компоненттердің құны аз болады (әдетте нөлге жақын). Тапсырыстарды беру
кезінде қажетті компоненттер анықталған кезде компоненттерді сатып алу
процесі бағдарламаны іске асыру уақытына сәйкес біркелкі бөлінеді. Егер
кейбір компоненттер қол жетімді болмаса, жобалау процесінде бұл
мәселелерді мүмкіндігінше тезірек шешу қажет.
Жобалау құжаттамасын алдын-ала жобалау мен әзірлеудің бүкіл процесі
шамамен 7 айды алады. Сараптама жүргізілген кезде (Critical Design Review
CDR) 4 айдан кейін аяқталатын материалдық бөлікті дайындау жүріп жатыр.
Құрастырудан және сынақтан 6 ай беріледі.
Сериялық (коммерциялық) компоненттерді пайдалану және шектеулі
резервтік сынақтар өте маңызды кезең болып табылады. Іске қосуға
дайындықты қамтамасыз ету кезеңінде әзірлеу процесінде туындаған
проблемаларды жоюға соңғы мүмкіндік беріледі.
Спутниктің ұшыруға дайындығын (Flight Readiness Review) анықтау
мақсатында сараптама жүргізу кезінде, егер қолайсыз кемшіліктер анықталса,
ұшыруды кешіктіру туралы шешім қабылдануы мүмкін. Ең дұрысы, спутникті
"жақсартуға" азғырылмау үшін, сынақтан кейін бірден іске қосылады. Кезкелген бағдарламаны іске асыру кезінде пайда болатын кідірістер әрдайым
менеджерлер бағалағаннан гөрі құн мен кестеге зиян келтіреді, кідірістердің
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үкімет қаржыландыратын бағдарламаларды әзірлеу процесіне жағымсыз
әсерін азайту үшін жұмыс барысын Құжаттаудың бюрократиялық жүйесі
қажет, өйткені жұмысқа жаңа мамандар тартылады. Бұл, сайып келгенде,
кішігірім бағдарламаның әдеттегі үлкен бағдарламалардың көптеген
сипаттамаларын алуға әкеледі, олар графиктің тиісті ұзартылуымен,
қымбаттауымен және зымыран тасығыштың шектеулерімен талаптарды
орындау қиындықтарымен. Миниатюризация технологиясына негізделген
жүйені қашан сатып алу керектігін қалай анықтауға болады?
Шешім қабылдау үшін мынадай мәселелерді басшылыққа алған жөн:
1. Шағын спутниктік технология дамуы кейінге қалдырылатын жүйені
іске асыру мүмкіндігін қамтамасыз ете ме?
2. Талаптар мен мүмкіндіктер арасындағы өзгерістер қолайлы ма?
3. Бас тартудың жалпы құны материалдық бөліктің өзіндік құнына
сәйкес келе ме?
4. Cалмағы 400 кг спутниктің ұшу үлгісін жасауға бола ма? 4Б
орбитаға шығару үшін аЗТайы" терезе " қажет пе?
5. Ұйымдастыру, басқарушылық бағдарламасы.. бас тарту қаупін
қабылдадыңыз ба?
6. Спутникті 20 маманнан тұратын бригада құруға бола ма?
7. Қосымша тәуекел сығылған даму құралдарын қамтамасыз ету
қажеттілігімен негізделген бе?
8. БіЗТеше үлкен спутниктерді қолданумен салыстырғанда көптеген
кіші спутниктерді қолданған жөн бе?
9. Жердегі құралдарды пайдаланушылар тобы пайдаланғанын қалайсыз
ба?
10. Сізде әдеттегі технология бойынша құрылған қаражатты
пайдаланудан бас тартуға өкілеттігіңіз бар ма?
Біз жердегі операциялар бағдарламаның құнына айтарлықтай әсер етуі
мүмкін екенін атап өттік. Орбитадағы спутниктің өмір сүру ұзақтығы көбінесе
даму ұзақтығынан асады, ал жердегі станция қызметкерлерінің саны шағын
жерсерікті жасаушылар тобының санынан көп болуы мүмкін.
Миниатюризация технологиясы жүйенің тиісті архитектурасы мен станция
дизайнының арқасында жер үсті станциясының құнын төмендетуді
қамтамасыз етеді. Арзан спутниктік жүйені құру кезінде қарапайым
технологиямен жасалған жер үсті станцияларын пайдалану сияқты сәнсалтанатқа жол беруге болмайды.
Сонымен қатар, біз қымбат жер үсті станцияларын пайдалана
алмауымыз мүмкін. Сондықтан спутниктің жалғыз жердегі станцияның көру
аймағына кіруіне дейін ұзақ уақыт (12-18 сағат) деректерді жинау үшін
борттық сақтау құрылғысының үлкен сыйымдылығын қамтамасыз ету керек.
Сондай-ақ, борттағы ақпараттың қысылуын қамтамасыз ету қажет, өйткені
пайдаланушыда оЗТаласқан жер үсті станциясының антенналарының
шектеулі мөлшері кезінде деректерді берудің жоғары жылдамдығымен
байланысты жүзеге асыру мүмкін болмауы мүмкін. Біз спутникті жобалай
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алмаймыз пайдаланушыға орналастырылған жалғыз жеңілдетілген жер
станциясын қолдануға сүйене отырып. Пайдаланушы ұйымда жалпы жағдайда
спутникті басқарудың арнайы әдістері жоқ.
Сондықтан біз станцияны басқару үшін бір кішкентай компьютерді
пайдалануымыз керек. Жердегі станцияны математикалық қамтамасыз ету
қарапайым, құрылымдалған және тиісті нұсқаулықтармен қамтамасыз етілуі
керек. Мүмкін болған жағдайда жүйелер мен орбиталық қозғалыс күйінің
графикалық көрінісін қолдану керек. Жердегі станция пайдаланушының
дұрыс шешім қабылдауына ықпал етуі керек. Бұдан басқа, жерүсті станциясы
оператордың командаларын қорғауды және спутниктің зақымдалуына әкелуі
мүмкін операцияларды бақылауды қамтамасыз етуі тиіс. Жердегі станцияға
қанша күш жұмсау керектігі туралы шешім қабылдаған кезде, біз
пайдаланушыларды оқытуға, қателіктерге, спутникті басқаруға арналған
қызметкерлердің көптігіне және жердегі станцияға арналған жетілдірілген
бағдарламалық
жасақтаманың
құнына
байланысты
шығындарды
салыстырмалы түрде талдауымыз керек.
Жердегі операциялардың құнын анықтайтын тағы бір маңызды факторавтономия. Жер маңындағы төмен орбитадағы спутниктер жер үсті
станциясының көру аймағында тәулік ішінде бірнеше рет өтеді. Спутникпен
бірнеше жыл бойы шамамен 6 сағат аралықпен байланысты қамтамасыз ету
пайдаланушыны ұйымдастыру үшін елеулі қиындықтар туғызады. Сондықтан
біз автономды жұмыстың неғұрлым ұзақ кезеңдерін қамтамасыз ету үшін
мүмкіндіктерді қарастыруымыз керек. Дербестікті арттырудың ықтимал
нұсқасы қашықтықтан пайдалануды жүзеге асыру, яғни қашықтағы
терминалдан жерүсті станциясын шектеулі басқаруға мүмкіндік беретін
жүйені қолдану болып табылады. Бұл жағдайда қорғауды қамтамасыз ету
үшін пароль және кері қоңырау схемалары қолданылуы мүмкін.
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