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1 Ғарыш аппаратының ішкі жүйелері 

 

1.1 Бағдарды басқару және басқарудың ішкі жүйесі 

Басқару режимдері және ішкі жүйеге қойылатын талаптар, ғарыш 

аппараттарының бағдарын басқару түрін таңдау, сыртқы бұзылуларды сандық 

бағалау, бағдарлауды басқару және басқару ішкі жүйесі жабдықтарының түрін 

таңдау және параметрлерін анықтау, басқару алгоритмдерін анықтау. 

1.2. Байланыс ішкі жүйесі 

Байланыс ішкі жүйесіне қойылатын талаптар, Байланыс ішкі жүйесін 

жобалау. 

1.3. Деректерді басқару және өңдеу ішкі жүйесі 

Басқару және деректерді өңдеу ішкі жүйесі туралы жалпы мәліметтер; 

басқару және деректерді өңдеу ішкі жүйесін жүйелік жобалау процесі. 

1.4. Энергиямен жабдықтау ішкі жүйесі 

Электр энергиясының көздері; электр энергиясын жинақтағыштар; 

электр энергиясын бөлу; энергиямен жабдықтауды реттеу және бақылау. 

1.5. Терморегуляцияның ішкі жүйесі 

Термореттеудің ішкі жүйесінің компоненттері; термореттеудің ішкі 

жүйесін жобалау; жылу режимін зерттеудің теориялық негіздері; 

термореттеудің ішкі жүйесін алдын ала жобалау процесі; термореттеудің ішкі 

жүйесін жобалау бөлшектері. 

1.6. Құрылым және механизмдер 

Конструкциялық талаптар; ғарыш аппараты кіші жүйелерінің 

конфигурациясын құрастыру және таңдау; ғарыш аппараты жобасының 

нұсқалары; конструкторлық жобалау философиясы мен критерийлері; 

конструкция элементтерінің сипаттамаларын алдын ала анықтау; 

конструкциядағы серпімділік пен кернеулерді талдау әдістері; конструкцияны 

әзірлеу міндеттерінің мысалы; механизмдер мен ғарышта өрістетілетін 

конструкциялар. 

1.7. Бағыттау және навигация ішкі жүйесі 

Кіші жүйенің жобалық келбетін анықтау процесі; ғарыш аппараты 

орбитасының параметрлерін анықтау жүйесі; ғарыш аппараты орбитасын 

қолдау және түзету; автономды бағыттау және навигация жүйесінің жобалық 

бейнесін анықтау. 

 

Осы тарауда ғарыш аппаратының қамтамасыз ететін кіші жүйелерін 

(платформасын) жобалау мәселелері жөніндегі мәліметтер жинақталған, бұл 

ретте ғарыш аппаратын әзірлеуші – инженерге қажетті материалдарға ерекше 

назар аударылады. Ғарыш жобасына және оның құрамдас бөліктерінің өзара іс-

қимылына қойылатын жүйелік талаптарды практикалық талдау мәселелері 

қарастырылады, бұл ғарыш аппаратын конфигурациялау қалай жүзеге 

асырылатынын түсінуге әкеледі. Біз тиісті бөлімдерге жақын есептік 

тәуелділіктерді және борттық құрылғылардың сипаттамасын енгіздік, бұл 

оқырманға ғарыш аппараттарының әрбір ішкі жүйесінің жұмыс істеу 
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принциптерін түсінуге мүмкіндік береді және ішкі жүйелердің жалпы 

өлшемдерін, салмағын, қуат талаптарын және күтілетін құнын бағалауға 

көмектеседі. Біз осы кітаптың басқа тарауларына оларда баяндалған 

тұжырымдамаларды ғарыш аппаратының кіші жүйелерін жобалаумен 

байланыстыру үшін бірнеше рет сілтеме жасайтын боламыз. Атап айтқанда, 17 

– тарауда борттық қозғалтқыш қондырғыларымен байланысты мәселелер, 13-

тарауда байланыс жүйелерінің теориясы мен практикасы мәселелері 

талқыланады. 10-тарау, сондай-ақ Agrawal [1986], Chetty [1988], Morgan және 

Gordon [1989] жұмыстары ғарыш аппараттарының ішкі жүйелерін жобалау 

теориясы мен тәжірибесімен танысуға мүмкіндік береді. Осы тараудың 

соңында біз алынған нәтижелерді және сандық сипаттамаларды бағалау және 

ғарыш аппараттарының ішкі жүйелерін конфигурациялау тәсілдерін 

талқылаймыз. 

 

1.1 Бағдарды басқару және басқарудың ішкі жүйесі 

Бағдарлауды бақылау мен басқарудың кіші жүйесі аппаратқа әсер ететін 

сыртқы бұзушы сәттерге қарамастан, ғарыш аппаратын тұрақтандыруды және 

оның ұшу процесінде берілген бағытта бағдарлануын қамтамасыз етеді. Осы 

міндеттерді шешу ғарыштық аппараттардың бағдар датчиктерінің көмегімен 

бағдарлануын анықтауды және оны атқарушы органдардың көмегімен 

басқаруды талап етеді. Бағдарлауды бақылау және басқарудың ішкі жүйесі 

ғарыш аппаратының басқа борттық ішкі жүйелерімен, әсіресе қозғалтқыш 

қондырғысымен және навигациялық ішкі жүйемен (қараңыз) тығыз 

байланысты. осы тараудың 11.7-бөлімі). Ғарыштық аппаратты бақылау және 

басқарумен байланысты мәселелер бойынша қосымша ақпаратты Wertz [1978], 

Kaplan [1976], Agrawal [1986], Hughes [1986], Griffin және French [1990], 

Chobotov [1991], Fortescue және Stark [1992] еңбектерінен табуға болады. 

Біз кейбір жалпы ұғымдар мен анықтамаларды, соның ішінде массалық 

инерциялық сипаттамаларды, бұзушы сәттерді, кинетикалық моментті және 

тірек координаттар жүйесін талқылаудан бастаймыз. Ғарыштық аппараттың 

массалық-инерциялық сипаттамалары басқару және бұзушы сәттердің 

шамаларын анықтау үшін негіз болып табылады. Әдетте біз ғарыш аппараты 

массаларының орталығының және оның Инерция тензорының орнын білуіміз 

қажет: таңдалған координаттар жүйесіне қатысты инерцияның басты және 

ортадан тепкіш сәттері (Инерция моменттерін есептеу мысалы келтірілген осы 

тараудың 1.6-бөлімін қараңыз). Сондай-ақ бізді ғарыш аппаратының 

инерциясының негізгі осьтерінің, яғни Инерция матрицасы диагональды және 

орталықтан тепкіш сәттер нөлге тең осьтердің жағдайы қызықтырады. 

Сонымен, біз ғарыштық аппараттың массалық инерциялық сипаттамалары 

уақыт өте келе қалай өзгеретінін білуіміз керек, өйткені борттық қозғалтқыш 

қондырғысының отын компоненттері немесе басқа жұмсалатын ресурстар 

тұтынылады немесе ғарыш аппараттарының жылжымалы құрылымдық 

элементтері орналастырылған немесе жылжытылған кезде. 
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Ғарыш аппаратының корпусы көлемі бойынша шағын (шамамен 10-4 

Нм), бірақ әр түрлі көздерден үнемі әрекет ететін бұзушы сәттердің әсеріне 

ұшырайды. Бұл сәттерді синусоидальды заңға жақын, ғарыштық 

аппараттардың жер бетіндегі айналу жиілігімен өзгеретін және уақыт өте келе 

жинақталатын және айналым кезеңінде орташаланбаған айнымалыларға бөлуге 

болады. Егер тиісті қарсы шаралар қолданылмаса, бұл сәттер ғарыш 

аппараттарының бағытын тез өзгерте алады. Бағдарлауды бақылау және 

басқару кіші жүйесі осы сәттерді белгілі бір инерциялық немесе магниттік 

қасиеттері бар ғарыш аппаратының сыртқы физикалық өрістермен, қозу 

сәттерін ғарыш аппаратының бұрыштық қозғалысының тұрақтылығын 

қамтамасыз ететін тұрақтандыруға немесе белсенді құралдармен, қозу 

қозғалысының параметрлерін анықтау және ғарыш аппаратының корпусына 

қолданылатын түзету моменттерін қалыптастыру арқылы өзара іс-қимылын 

пайдалана отырып, не пассивті құралдармен паримдейді. 

Кинетикалық момент ғарышта маңызды рөл атқарады, онда әрекет 

сәттері әдетте аз болады, ал ғарыш кемесі-еркін дене. Демалу кезіндегі 

бастапқы сәтте тұрған дене үшін сыртқы моменттің әрекеті дененің бұрыштық 

қозғалысына үдеумен әкеледі, оның мәні Қазіргі моменттің шамасына 

пропорционал болады немесе басқаша айтқанда дененің бұрыштық 

жылдамдығының артуына әкеледі. Екінші жағынан, егер бастапқы сәтте дене 

әрекет етуші момент векторына перпендикуляр осьтің айналасында айналса, 

онда сыртқы моменттің әсерінен дененің айналу осі тұрақты бұрыштық 

жылдамдықпен прецессия бастайды,сыртқы моменттің шамасына 

пропорционалды. Демек, айналмалы еркін дене гироскоп сияқты әрекет етеді, 

ол алдыңғы осьтердегідей бұрыштық жылдамдықпен емес, Тұрақтыдан гөрі екі 

осьтің айналасында әрекет ететін қозу сәтін теңестіреді. Гироскопиялық 

тұрақтылық деп аталатын айналмалы дененің бұл қасиетін кішігірім өзгермелі 

моменттердің бұзылу әсерін азайту үшін қолдануға болады. Бұл тұжырым бүкіл 

дененің айналуына немесе оның қандай да бір бөлігіне, мысалы, ұшқыш немесе 

электр қозғалтқышының Роторына қарамастан, дұрыс. 

Ғарыш аппараттарының кинетикалық моментінің сақталу заңы сыртқы 

бұзушы моменттің әрекеті жүйенің кинетикалық моментінің өзгеруіне әкелуін 

талап етеді. Демек, сыртқы бұзылулар ғарыш аппаратына сыртқы басқару 

моменттерін (мысалы, реактивті микроқозғалтқыштардың немесе магниттік 

атқарушы органдардың көмегімен) қолдану жолымен немесе ғарыш 

аппаратының Корпусы мен бағдарлауды бақылау және басқару кіші жүйесінің 

атқарушы органдары (мысалы, маховиктер) арасында жүйенің үдемелі 

кинетикалық моментін біраз уақыт бойы ғарыш аппаратының берілген 

бағдарының жоғалуын болдырмайтындай етіп қайта бөлу жолымен 

паридалануы мүмкін. Тұрақты әрекет ететін бұзылулардың әсерінен жүйенің 

кинетикалық моментінің өсуі, ақыр соңында, сыртқы басқару (бұзылыстарды 

өтеу) моменттерін қолдану арқылы теңдестірілуі тиіс. 

Көбінесе, бұзылуларды парирлеуден басқа, бағдарлауды бақылау және 

басқарудың кіші жүйесі пайдалы жүктемені, күн батареяларын немесе 
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Антенналарды бағыттау сипатын өзгерту үшін ғарыш аппаратының бағдарын 

Өзгертуді (қайта бағдарлау маневрлерін іске асыруды) қамтамасыз етуі тиіс. 

Талап мерзімдік перенацеливания талап етуі мүмкін қолдану құрамында кіші 

жүйесі басқару мен бақылаудың бағдарланған күшті атқарушы органдардың 

қарағанда, тек шешу кезінде міндеттері парирования сыртқы ұйытқу. 

Ғарыш аппараттарының дұрыс бағдарлануын қамтамасыз ету үшін 

аппараттың абсолютті (инерциялық кеңістікте) бұрыштық қалпын анықтау 

үшін сыртқы бағдарларды пайдалану қажет. Мұндай белгілерге күн, жердің 

инфрақызыл горизонты, кеңістік пен Жұлдыздың белгілі бір нүктесіндегі 

Жердің магнит өрісінің индукция векторының бағыты жатады. Бұдан басқа, 

ғарыш аппаратының инерциялық бағыты туралы ақпаратты қысқа мерзімге 

(сыртқы түзету арасындағы аралықта) ұсыну үшін инерциялық 

(гироскопиялық) датчиктер пайдаланылуы мүмкін. Сыртқы белгілердің 

орналасуы (мысалы, күн бұрыштары), әдетте, ғарыш аппараттарының 

массаларының ортасында басталатын векторлар арасындағы бұрыштар ретінде 

өлшенеді. Мұндай өлшеулер әрбір бағдар үшін ғарыш аппаратының бағдарын 

анықтау үшін қажетті үшеуінің тек екі тәуелсіз параметрін береді. Бұл жағдай 

көптеген ғарыш аппараттарының бортында әртүрлі типтегі бірнеше 

сенсорларды пайдалану қажеттілігіне әкеледі. 

1-1-кестеде ғарыш аппаратының бағдарын бақылау және басқару кіші 

жүйесін жобалау кезеңдері келтірілген. Дизайн процесін суреттеу үшін жалпы 

көрінісі мен негізгі сипаттамалары 1-1 суретте көрсетілген FireSat ғарыш 

аппараты қолданылады. Ғарыш аппаратының бағдарын бақылау және басқару 

кіші жүйесін жобалау процесі интерактивті болуы тиіс, өйткені ғарыш 

жобасына жүйелік талаптар тұтастай және ғарыш аппаратының жаппай 

инерциялық сипаттамалары болашақ кіші жүйе тұжырымдамасымен тығыз 

байланысты. Бір жағынан, бағдарлауды басқару түрін таңдаудан бұрын (1-1 

кестенің 2-кезеңі) алдымен сыртқы бұзушы сәттерді бағалау қажет, екінші 

жағынан, болашақта басқарудың таңдалған түрі (1-1 кестенің 3-кезеңі) сыртқы 

бұзылулардың нақты көрінісін анықтауға көмектеседі 

 

Кесте 1.1 - Ғарыш аппаратын басқару жүйесін жобалау процесі 

Жобалау 

кезеңі 

Жобалауға 

арналған 

бастапқы 

деректер 

Жобалау кезеңінің 

нәтижелері 

FireSat ғарыш 

аппараттарының 

мысалы 

1а) басқару 

режимдерін 

айқындау 1b) 

басқару 

режимдеріне 

жүйелік 

деңгейдің 

талаптарын 

* Ғарыштық 

жобаның 

талаптары, 

жоба 

параметрлерін

ің жиынтығы, 

орбитаға 

шығару түрі 

Ұшудың әртүрлі 

кезеңдеріне 

арналған басқару 

режимдерінің 

тізбесі (кестені 

қараңыз. 1-2) 

Орбитаға шығару 

кезеңі: жүйе жұмыс 

істемейді 

(тасымалдаушы 

зымыранмен 

қамтамасыз етіледі) 

* Штаттық 

жұмыс: надирге 
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айқындау 

немесе алу 

* Талаптар мен 

шектеулер (кестені 

қараңыз. 1-3) 

бағдарлану, қателік 

<0,1° күн, 

бағдарлаудың 

автономды 

анықтамасы (жерге 

қатысты) 

* Қайта бағдарлау 

маневрі: кеңейту 

мақсатында айына 30° 

сек-қа бір рет бұрылу 

бақылау 

мүмкіндіктері 

2) 

бағдарлауды 

басқару 

режимдері 

бойынша 

ғарыш 

аппаратын 

басқару 

типін таңдау 

(1.1.2-

параграфты 

қараңыз) 

Пайдалы 

жүктеме 

қажеттіліктері, 

энергетика 

және жылу 

режимін 

қамтамасыз 

ету 

* Орбита, 

бағдарлау 

үшін негізгі 

бағыттар 

* Сыртқы 

бұзылулардың 

сипаттамалар

ы 

Ғарыш 

аппаратының 

бағдарын басқару 

және тұрақтандыру 

әдісі: үш осьті 

бағдарлау және 

тұрақтандыру, 

айналу арқылы 

тұрақтандыру, 

гравитациялық-

градиенттік 

тұрақтандыру 

Гироскопиялық 

моменттің көмегімен 

тұрақтандыру, 

электромагниттердің 

көмегімен 

демпфирлеу, 

микроқозғалтқыштарм

ен қайта бағыттау 

3) Сыртқы 

бұзылуларды

ң 

параметрлері

н сандық 

анықтау 

(1.1.3-

параграфты 

қараңыз)  

 • ғарыш 

аппаратының 

геометриясы, 

орбитаның 

параметрлері, 

аппаратты 

күнмен және 

Жердің магнит 

өрісімен 

жарықтандыру 

моделі, ғарыш 

жобасы 

кезеңдерінің 

реттілігі 

* Жердің 

гравитациялық 

және магниттік 

өрістерінің 

әрекетінен, 

аэродинамикадан, 

күн қысымынан, 

ішкі бұзылулардан 

және белсенді 

учаскенің басқаруға 

әсер етуінен күштер 

мен моменттердің 

мәндері (массалар 

орталығының 

жылжуы, 

бактардағы 

* Номиналды 

бағдардағы 

гравитациялық сәт: 

 1,7 ∗ 10−6Нм            

қайта бағдарлау 

кезінде:  4,2 ∗ 10−5    

Нм 

* Магниттік 

момент: 4,2 ∗ 10−5   Нм 
 

* Күн 

қысымының моменті: 

6,5 ∗ 10−6 Нм 
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сұйықтықтың 

тербелісі) 

* 

Аэродинамикалық сәт: 

3,3 ∗ 10−6Нм 

4) басқару 

жүйесі 

аспаптарыны

ң түрі мен 

параметрлері

н таңдау  

• ғарыш 

аппаратының 

геометриясы, 

талап етілетін 

басқару 

дәлдігі, 

орбитаның 

параметрлері, 

ғарыш 

жобасының 

талаптары, 

қызмет ету 

мерзімі, 

бағдарлау 

үшін базалық 

бағыттар, 

қайта 

бағдарлау 

жылдамдығы 

* Командалық 

аспаптар 

(датчиктер) кешені: 

Жер, Күн 

датчиктері, 

инерциялық 

датчиктер немесе 

басқа командалық 

аспаптар 

* Атқарушы 

органдар кешені: 

маховиктер, 

реактивті 

микроқозғалтқышт

ар, 

электромагниттер 

Бір тангажды 

маховик, кинетикалық 

момент 40 Нмс екі 

сканерлеу датчигі 

Жердің ИҚ-

горизонты, дәлдігі 0,1° 

Үш 

электромагнит, 

магниттік момент 

10 Ам2 төрт күн 

сенсоры, дәлдік  
0,1° 

 

1 магнитометр, 

дәлдік  
1° 

 

5) 

бағдарлауды 

бақылау 

және басқару 

алгоритмдері

н әзірлеу  

• жоғарыда 

аталғандардың 

барлығы 

Әрбір бақылау және 

бағдарлауды 

басқару режимі 

үшін алгоритмдер, 

олардың 

параметрлері және 

жұмыс логикасы 

* Бағдарды 

анықтау: 

сүзгіленгеннен кейін 

жер сенсорын өлшеу 

қисаю және таңу 

бұрыштарын анықтау 

үшін, магнитометр мен 

күн сенсорын өлшеу 

үшін қолданылады 

* Бағдарлауды 

басқару: тангаж 

каналындағы 

пропорционалды - 

дифференциалды 

басқару, 

электромагниттердің 

көмегімен жантаю 

және рыскания 

каналдарындағы 

бірлескен басқару 
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6) алдыңғы 

қадамдарды 

қайталау, 

жобалау 

нәтижелерін 

құжаттау 

* Жоғарыда 

аталғандардың 

барлығы 

Нақтыланған 

талаптар және 

бағдарлауды 

бақылау және 

басқару кіші 

жүйесінің жобасы 

* Ішкі жүйенің 

техникалық 

шарттары 

 

 

1.1.1 Басқару режимдері және кіші жүйеге қойылатын талаптар 

1-2 және 1-3 кестелерде ғарыштық аппаратты бағдарлауды басқарудың 

үлгілік режимдерінің және бағдарлауды бақылау және басқару кіші жүйесіне 

қойылатын талаптардың тізбесі келтірілген. Кіші жүйеге қойылатын талаптар 

1-2 суретте көрсетілгендей ғарыш жобасының міндеттерімен және ғарыш 

аппаратының басқа кіші жүйелерінің сипаттамаларымен тығыз байланысты. 

Бұл талаптар ғарыш жобасын іске асыру кезеңіне немесе ғарыш аппаратының 

ұшу режиміне байланысты өзгеруі мүмкін, бұл жобалаушыдан әртүрлі 

мақсаттарға қол жеткізу үшін кіші жүйенің аспаптық жабдықтарының бірыңғай 

құрамын әзірлеудің күрделі міндетін шешуді талап етеді. 

Көптеген ғарыш аппараттары үшін бағдарлауды бақылау және басқару 

кіші жүйесі шығару учаскесінде немесе орбиталық маневрлерді жүргізу кезінде 

пайдаланылуы мүмкін қуатты борттық сұйық немесе қатты отынды зымыран 

қозғалтқыштарының жұмысы кезінде ғарыш аппаратының бұрыштық 

жағдайын басқаруды қамтамасыз етуі тиіс. Қуатты зымыран қозғалтқыштары 

үлкен бұзушы сәттердің көзі болып табылады, оларды есепке алу ғарыш 

аппаратының бағдарын номиналды режимде басқару үшін талап етілетіннен 

гөрі неғұрлым қуатты атқарушы органдардың кіші жүйесін жобаға енгізуді 

талап етуі мүмкін. 

 

Кесте 1.2 - Ғарыш аппаратының бағдарын басқарудың үлгілік режимдері 

Басқару режимі Режимнің мазмұндық сипаттамасы 

 Тасымалдағыш зымыран қозғалтқыштарының жұмыс 

процесіндегі және оларды ажыратқаннан кейінгі, ғарыш 

аппараты номиналды орбитаға жеткенге дейінгі кезең. 

Мүмкін режим нұсқалары: басқару жоқ, айналуды 

тұрақтандыру (әдетте тасымалдаушының соңғы қатты 

отын сатысын пайдалану кезінде), сұйық реактивті 

микроқозғалтқыштарды қолдана отырып, ғарыш 

аппараттарының бағытын толық басқару. 

Бағдар құру Ғарыш аппараттарының бағытын бастапқы анықтау 

және тұрақтандыру. Режимді төтенше жағдайдан кейін 

бағытты қалпына келтіру үшін де қолдануға болады. 
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Бағдардың аты Жобаны іске асырудың (ғарыш аппаратының ұшуы) 

негізгі уақыты ішінде пайдаланылады. Бұл режимге 

қойылатын талаптар жүйенің жобасын шешуші 

дәрежеде анықтайды 

Маневр 

қайта бағдарлау 

Қажет болған жағдайда ғарыш аппаратының номиналды 

бағдарының өзгеруі 

Кезекші немесе 

авариялық режим 

Номиналды бағдарлау режимі жұмыс істемейтін немесе 

өшірілген кезде штаттан тыс жағдайларда қолданылады. 

Мүмкін болатын талаптар-жылу режимі немесе энергия 

шектеулерін орындау үшін тұтынылатын қуаттың 

төмендеуі немесе Басқару дәлдігінің нашарлауы. 

Арнайы 

режимдер 

Мұндай режимдерге қойылатын талаптар әртүрлі 

арнайы міндеттерді шешу үшін немесе әртүрлі уақыт 

кезеңдері үшін (мысалы, ғарыш аппаратын жер 

көлеңкесінде табу) әртүрлі болуы мүмкін) 

  

Кесте 1.3 - Ғарыш аппаратының бағдарын бақылау және басқару кіші 

жүйесіне қойылатын үлгілік талаптар.Ішкі жүйенің әрбір жұмыс режимі үшін 

талаптар анықталуы керек.Көбінесе талаптар топтарға бөлінеді, өйткені 

төменде көрсетілген. 
Талаптар Талаптарды анықтау *  мысал, түсініктеме 

Ғарыш аппаратының бағдар параметрлерін анықтау 

Дәлдік Ғарыштық аппараттың 

координаттардың тірек 

жүйесіне қатысты бағыты 

қаншалықты жақсы белгілі 

0.25, 3, арлық осьтер 

бойынша; нақты уақытта 

(ғарыш аппаратының 

бортында) бағдарлау 

параметрлерін анықтау 

дәлдігі немесе жерде 

кейіннен өңдеуді ескере 

отырып берілуі мүмкін 

Диапазондар Жоғарыда көрсетілген 

дәлдікті жүзеге асыру керек 

бұрыштық қозғалыстар 

диапазоны 

Надирден 30, шегінде кез 

келген бағдар 

Ғарыш аппаратының бағдарын басқару және тұрақтандыру 

Дәлдік Ғарыш аппаратының 

бұрыштық қалпы берілген 

бағыттарға қаншалықты дәл 

келтірілуі мүмкін 

Барлық осьтер бойынша 

0.25, 3,  бақылау және 

бағдарлауды басқару 

қателіктерін қамтиды, 

инерциялық немесе жермен 

байланысты координаттар 

жүйесіне қатысты берілуі 

мүмкін 

Диапазондар Жоғарыда көрсетілген 

дәлдікті жүзеге асыру керек 

бұрыштық қозғалыстар 

диапазондары 

Надирден 50 немесе 

күннен 20с шегінде кез 

келген бағдар 
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Жоғары жиілікті мен 

тұрақтандыру немесе 

дірілдеу (ағылш. Jitter) 

Ғарыш аппараттарының 

қысқа мерзімді, жоғары 

жиілікті қозғалысын 

сипаттайтын бұрыштар 

диапазондар немесе 

бұрыштық жылдамдық 

0,1 бір минутқа, 1...20 Гц 

жиілік диапазонындағы 1 

Вт/с; әдетте бұл талап 

оптикалық жүктеме 

нәтижесінде пайда болатын 

кескіннің мүмкін болатын 

майлануын басу үшін 

қойылады 

Төмен жиілікті 

тұрақтандыру немесе 

Дрейф 

(ағыл. Drift) 

Ғарыш аппаратының баяу, 

төмен жиілікті 

қозғалыстарына қойылатын 

шектеулер. Әдетте "белгілі 

бір уақыт ішінде бұрыш" 

түрінде көрінеді. 

1 ең көбі 5. Егер ғарыш 

аппараттарының берілген 

бағыттан баяу ауытқуына 

жол берілсе, әсіресе 

аппараттың нақты бағыты 

белгілі болса. 

Бағдарлауды қалпына 

келтіру уақыты 

Қайта бағдарлау маневрінен 

кейін немесе бағдарды 

авариялық жоғалтқаннан 

кейін ғарыш аппаратының 

бағдарын қалпына 

келтірудің жол берілетін 

уақытын айқындайды 

Ең жоғарғы бастапқы 

ауытқу 1 минут ішінде 

0,1дейін азайтумен 2; 

қайта реттеуді, 

тербелістерді, оның ішінде 

нутациялық ауытқуларды 

шектеу үшін пайдаланылуы 

мүмкін 

 

Талаптардың анықтамалары әртүрлі тапсырыс беруші ұйымдарда және 

ғарыш техникасын әзірлеушілерде, әсіресе бөлшектерде ерекшеленуі мүмкін 

(мысалы, дәлдік бойынша талаптар 1  немесе 3  деңгейінде белгіленуі 

мүмкін, шамалар орташа мәндермен немесе сүзгілеуді ескере отырып, 

өлшенетін шамалар үшін және т. б. белгіленуі мүмкін). Сондықтан бағдарлауды 

басқару және басқарудың ішкі жүйесінен не талап етілетінін дәл анықтау 

әрқашан қажет 

 

Ғарыштық жобаның талаптары: 

* Жерге бағдарлау  ма немесе инерциялық па?  Қандай орбита? 

* Орбиталық маневр кезінде бағытты басқару керек пе? 

*Басқару дербестігі қажет пе? 

* Жүктеме платформасының бағытын тәуелсіз басқару қажет пе? 

* Ғарыш аппаратының қызмет ету мерзімі? 

* Ішкі жүйенің қажетті дәлдігі мен жылдамдығы қандай? 

* Борттық навигациялық қамтамасыз ету қажет пе? 

* Қайта бағыттау маневрлері қажет пе? 

 

Бағыттамалар бағыты ғарыш аппаратының бір кіші жүйесінен екіншісіне 

талаптар қоюды білдіреді. 

Ғарыш аппараты орбитада штаттық жұмыс істеу режиміне өткеннен 

кейін аппаратураның берілген бағыттарына пайдалы жүктемені келтіру 

жөніндегі талаптар әдетте айқындаушы болады. Жүктеме жерге немесе 

инерциялық кеңістікке назар аударуды, тұрақты немесе айналмалы көру өрісін 
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қамтамасыз етуді қажет етуі мүмкін. Сонымен қатар, біз ғарыштық аппаратты 

қайта бағдарлау маневрлерін жүргізудің қажеттілігі мен жиілігін анықтауымыз 

керек. Мұндай маневрлер келесі мәселелерді шешу үшін қажет болуы мүмкін: 

* шолу жолағын кеңейту мақсатында бақылау объектілеріне пайдалы 

жүктемені бағыттау; 

* ғарыш аппаратының бағдарын анықтау мақсатында кіші жүйенің 

командалық аспаптарын аспан объектілеріне бағыттау; 

* стационарлық немесе жылжымалы нысандарды бақылау; 

* ғарыш аппаратының берілген бағдарын бастапқы құру немесе борттағы 

авариялық жағдайлардан кейін оны қалпына келтіру. 

Көп жағдайда бізге ғарыш аппараттарының жылдам бұрыштық 

бұрылыстарын жүзеге асыру қажет емес. Алайда, кейбір мақсатты мәселелерді 

шешу үшін қайта тағайындау уақыты маңызды параметр болуы мүмкін. Кез 

келген жағдайда, ғарыш аппаратын қайта бағдарлау режимдеріне қойылатын 

талаптар бағдарлауды бақылау және басқару кіші жүйесінің атқарушы 

органдарының типі мен параметрлерін таңдауға айқындаушы әсер етеді. 

Мысалы, қайта бағдарлау режиміндегі ғарыш аппараттарының максималды 

бұрыштық жылдамдығы реактивті микроқозғалтқыштардың параметрлерін (ең 

алдымен тарту) немесе ұшқыштардың максималды динамикалық моментін 

анықтайды. Жоғары жылдамдықты қайта бағыттау маневрлері кіші жүйенің 

атқарушы органдарының басқа кешенін, мысалы, үлкен тартқышы бар 

реактивті микроқозғалтқыштардың екінші жиынтығын немесе мүмкін күшті 

гироскопиялық тұрақтандырғыштарды қолдануды қажет етуі мүмкін. 

Мысал ретінде қарастырылатын FireSat ғарыш аппараты үшін 

тасымалдаушы зымыран оның жұмыс орбитасына шығарылуын қамтамасыз 

етеді деп болжаймыз, сондықтан ғарыш аппаратының бағдарын бақылау және 

басқару ішкі жүйесіне шығару учаскесінде бағдарды басқару талаптары 

қойылмайды. Номиналды режимде ғарыш аппаратын надирге 0,1 нивелирлеу 

дәлдігімен бағдарлауды қамтамасыз ету талап етіледі. Бағдарды айқындау 

міндеті ғарыш аппаратының бортында ғарыш аппаратының ±30° надир 

бағытына қатысты еркін бағдарлануы кезінде 0,1 нүктеден (бағдарды басқару 

жөніндегі талаптардың орындалуын қамтамасыз ету үшін) жақсы дәлдікпен 

жерге қатысты аппараттың бұрыштық жағдайын білуді қамтамасыз ете 

отырып, дербес шешілуі тиіс. Жоғарыда аталған базалық талаптарға қосымша, 

біз ғарыш аппаратын қызықтыратын байқау объектісіне қайта бағдарлау 

мүмкіндігі бойынша талапты ескеруіміз керек. Біз мұндай талап ғарыш 

аппаратының бағдарын бақылау және басқару кіші жүйесінің күрделілігін 

арттыру және функционалдық мүмкіндіктерін кеңейту тұрғысынан оның 

жобалық келбетіне қалай әсер ететінін талдағымыз келеді. Қарастырылып 

отырған мысал үшін ғарыш аппаратын қайта бағдарлау маневрін жүргізу айына 

бір реттен жиі емес талап етіледі деп болжаймыз. Бұл ретте ғарыш аппараты 10 

минуттан аспайтын уақыт ішінде әткеншекке дейін бұрышқа бұрылуы және 90 

минуттан кем емес уақыт ішінде бағытты жан-жақты қалыпта ұстап тұруы тиіс. 

1.1.2 Ғарыш аппаратының бағдарын басқару түрін таңдау 
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Ғарыштық аппараттардың бағдарлауды басқару және басқару ішкі 

жүйесіне қойылатын талаптарды анықтағаннан кейін, біз бағдарлауды басқару 

әдісін таңдауға дайынбыз. 1-4-кестеде көрсетілген әдістердің әрқайсысының 

типтік сипаттамалары көрсетілген ғарыш аппараттарының бағытын 

басқарудың әртүрлі әдістері келтірілген. 

Пассивті басқару әдістері. Гравитациялық-градиентті тұрақтандыру 

ғарыш аппаратын жерге бағыттау мәселесін шешуде оның инерциялық 

қасиеттерін пайдалануға негізделген. Бұл әдіс гравитациялық өрістегі 

ұзартылған (инерциялық мағынада) объект бойлық осьті жердің ортасына 

қарай бұруға тырысатындығына негізделген. Мұндай ұмтылысты тудыратын 

гравитациялық сәт ғарыш аппаратының орбитасы радиусының кубына кері 

пропорционал және надирге бағыт векторына қатысты симметриялы, 

сондықтан көрсетілген векторға қатысты ғарыш аппаратының жағдайына әсер 

етпейді (рыскания бойынша). Бұл әдіс қарапайым ғарыш аппараттарында 

қолданылады, олар төмен жер орбиталарына шығарылады, олар үшін 

маршрутты басқару қажет емес; жиі қажетті Инерция эллипсоидінің 

қалыптасуы ұшу кезінде тартылатын шыбықтар (гравитациялық 

тұрақтандырғыштар) қолданылады. 

 

Кесте 1.4 - Ғарыш аппаратының бағдарын бақылау және басқару кіші 

жүйесіне қойылатын үлгілік талаптар 

Бағдарлау 

әдісі 

Негізгі 

бағыттар 

Қайта 

бағдарлау 

мүмкіндігі 

Типтік 

дәлдік 

Қызмет 

мерзімін 

шектеу 

 

Гравитация

лық-

градиент 

Тек жергілікті 

тігінен жерге 

Өте шектеулі   (екі ось 

бойынша) 

жоқ 

Тангажбен 

маховикпен  

гравитациял

ық-градиент  

Тек жергілікті 

тігінен жерге 

Өте шектеулі   (екі ось 

бойынша) 

Маховик 

мойынтіректе

рінің 

ресурсымен 

анықталады 

Пассивті 

магнитті 

Тек 

солтүстікке 

немесе 

оңтүстікке 

Өте шектеулі   (екі ось 

бойынша) 

жоқ 

Айналдыру 

арқылы таза 

тұрақтанды

ру 

кез келген 

инерциалды  

кеңістікте. 

Прецессиялы

қ маневр 

арқылы қайта 

бағыттау 

Құрылғының 

кинетикалық 

момент 

векторының 

орнын дәлірек 

басқару үшін 

От  до 

 (айналу 

жылдамдығы

на 

пропорциона

л) 

Отын 

қорымен 

анықталады 

(қозғалтқышт

арды 

пайдалану 

кезінде)* 
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үлкен отын 

шығыны 

 

 

Қос айналу 

арқылы 

тұрақтанды

ру 

Таңдау тек 

тұрақтандыры

лған 

платформаны

ң топсасының 

дизайнымен 

шектеледі 

Құрылғының 

кинетикалық 

момент 

векторының 

орнын дәлірек 

басқару үшін 

үлкен отын 

шығыны. 

Тұрақтандыр

ылған 

платформаны 

қайта 

бағыттау 

оның 

дизайнымен 

шектелуі 

мүмкін 

Ғарыштық 

аппарат үшін-

 -ден   

-ге дейін 

(айналу 

жылдамдығы

на 

пропорциона

лды). 

Платформа 

үшін-

пайдалы 

жүктеме 

тарапынан 

қойылатын 

талаптарға 

байланысты 

Отын 

қорымен 

(қозғалтқышт

арды 

пайдалану 

кезінде)* 

және 

тұрақтандыры

лған 

платформаны

ң аспа 

мойынтіректе

рі ресурсымен 

анықталады 

Нөлдік емес 

кинетикалы

қ моменті 

бар белсенді 

(бір 

маховик) 

Жергілікті тік 

бағытта 

бағдарлау 

үшін ең 

қолайлы 

Ұшқыштың 

кинетикалық 

моментінің 

векторы 

орбитаның 

жазықтығына 

қалыпты 

позицияны 

алуға 

тырысады, 

бұл рыскания 

каналындағы 

маневрлерді 

шектейді 

 

 

 ден   Отын 

қорымен 

(қозғалтқышт

арды 

пайдалану 

кезінде)*, 

кіші жүйенің 

командалық 

аспаптарыны

ң ресурсымен 

және маховик 

подшипникте

рінің 

ресурсымен 

айқындалады 

 

 

Нөлдік 

кинетикалы

қ моменті 

бар белсенді 

(тек 

Шектеусіз  Шектеусіз, 

қайта 

бағдарлаудың 

мүмкін 

жылдам 

маневрлері 

ден   Отын 

қорымен 

анықталады 
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қозғалтқыш

тар) 

Нөлдік 

кинетикалы

қ моменті 

бар белсенді 

(үш 

маховик) 

Шектеусіз  Шектеусіз ден  

 

Отын 

қорымен 

(қозғалтқышт

арды 

пайдалану 

кезінде)*, 

кіші жүйенің 

командалық 

аспаптарыны

ң ресурсымен 

және 

маховиктер 

подшипникте

рінің 

ресурсымен 

айқындалады 

Нөлдік 

кинетикалы

қ моменті 

бар белсенді 

(күштік 

гироскоптар

) 

Шектеусіз  Шектеусіз, 

қайта 

бағдарлаудың 

мүмкін 

жылдам 

маневрлері 

ден  

 

Отын 

қорымен 

(қозғалтқышт

арды 

пайдалану 

кезінде)*, 

ішкі жүйенің 

командалық 

аспаптарыны

ң ресурсымен 

және 

гироскоптард

ың 

мойынтіректе

р ресурсымен 

анықталады 

 

Реактивті микроқозғалтқыштар ғарыш аппаратын қайта бағдарлау және 

оның тербелістерін кез келген биіктіктегі орбитада, магниттік атқарушы 

органдар – жер төңірегіндегі төмен орбиталардан геостационарлыға дейін 

демпфирлеу үшін пайдаланылуы мүмкін. 

Әдетте, гравитациялық-градиент әдісін қолдана отырып басқарылатын 

ғарыш кемесі сыртқы бұзылулардың әсерінен надирге бағыт векторына 

қатысты аз тербелістерді басатын демпферлік құрылғылармен жабдықталған. 

Мұндай ғарыш аппараты Жердің көлеңкесіне ғарыш кемесі кірген кезде және 

ол көлеңкеден шыққан кезде пайда болатын гравитациялық 
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тұрақтандырғыштардың ұзын жолақтарына жылу соққыларының әсеріне 

жоғары сезімталдыққа ие. Бұдан басқа, мұндай ғарыш аппараттары үшін надир-

ға қажетті жағымен бағдарлау міндетін шешу қажет, өйткені гравитациялық сәт 

ғарыш аппаратының инерцияның ең аз сәтімен осьтің кез келген ұшымен жерге 

қарай бағытталуы кезінде тұрақтылығын қамтамасыз етеді. 

Гравитациялық-градиент әдісін қолдана отырып басқарылатын 

қарапайым ғарыштық аппарат үшін бағдарлауды басқару тек екі осьтің 

айналасында қамтамасыз етіледі. Надирге бағыт векторына қатысты 

аппараттың бұрыштық позициясы еркін. Үшінші ось айналасындағы ғарыш 

аппараттарының бағдарын басқару үшін (надирге бағытқа қатысты немесе 

рыскания каналында) басқару ішкі жүйесіне кейде тұрақты айналу 

жылдамдығы бар шағын ұшқыш енгізіледі, оның векторы тангаж осі бойымен 

(яғни надирге бағыт векторларына перпендикуляр ось және ғарыш 

аппараттарының жылдамдығы) бағытталады. Мұндай маховик болған кезде 

ғарыш аппаратының рыскания каналындағы бағдары тұрақты болып табылады, 

егер маховиктің бұрыштық жылдамдығының векторы ғарыш аппараты 

орбитасының жазықтығына қалыпты сәйкес келсе. Егер тангажды ұшқыш 

ғарыш аппараттарының тербеліс энергиясын таратудың шағын 

құрылғыларымен толықтырылса, онда мұндай құрылғы тұрақты бағдарға ие 

болады, ал электр энергиясын минималды тұтыну қамтамасыз етіледі және 

бағдарды белсенді басқару қажет емес. 

Ғарыш аппараттарының бағдарын таза пассивті басқарудың үшінші әдісі 

оның бортына орнатылған тұрақты магнитті қолдануға негізделген, ол Жердің 

магнит өрісінің күш сызықтары бойымен бағдарлауды қамтамасыз етеді. Бұл 

әдіс әсіресе экваторлық орбитаға жақын ғарыш аппараттары үшін тиімді, мұнда 

Жердің магнит өрісінің индукция векторының бағыты жерге бағытталған 

ғарыш аппараттары үшін тұрақты болып қалады. 

Айналу арқылы тұрақтандыру әдістері. Айналу арқылы тұрақтандыру-

бұл кинетикалық моменттің векторы инерциялық кеңістікке қатысты өз орнын 

іс жүзінде өзгертпейтін етіп ғарыштық аппараттың айналуын қамтамасыз 

ететін пассивті бағытты басқару әдісі. Айналмалы тұрақтандырылған ғарыш 

аппараты гироскопиялық әсерді екі осьтің айналасында әрекет ететін 

қоздырғыш моменттерді пассивті түрде жұптастыру үшін қолданады. Егер 

ғарыш кемесі максималды Инерция моментімен осьте айналса, айналмалы 

қозғалыс тұрақты (минималды энергия күйінде). Сұйық немесе құрылымдық 

демпферлер сияқты энергияны таратуға арналған құрылғыларды бағдарлауды 

басқарудың ішкі жүйесінің бөлігі ретінде пайдалану ғарыш аппаратына 

кеңістіктегі айналу осінің орнын белсенді басқарусыз сақтау мүмкіндігін 

қамтамасыз етеді. Осылайша, айналмалы тұрақтандырылған, диск тәрізді 

ғарыш аппараттары тұрақтылыққа ие болады, ал өзек тәрізді ғарыш 

аппараттары болмайды. Айналдырумен тұрақтандырылған ғарыш аппараттары 

қарапайым болуы мүмкін, ұзақ уақыт бойы тұрақты бағдарлауды сақтай алады, 

назар аударуды қажет етпейді, борттық жабдық үшін ыңғайлы жылу режимін 

қамтамасыз етеді және бағдарлау мен жүктеме жабдықтарын анықтайтын ішкі 
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жүйенің командалық құрылғылары үшін сканерлеу қозғалысын жүзеге 

асырады. Айналу арқылы тұрақтандыру әдісінің негізгі кемшіліктері: 

1) берілген бағытты және айналу осі жағдайының орнықтылығын 

қамтамасыз ету үшін ғарыш аппаратының жинақталуына және массалық-

инерциялық сипаттамаларына әдіспен салынатын шектеулер; 

2) жиі қайта бағыттауды талап ететін пайдалы жүктемені қолдану 

әдісімен салынатын шектеулер, өйткені айналатын ғарыш аппаратының Елеулі 

кинетикалық моментінің болуы нөлге жақын кинетикалық моменті бар ғарыш 

аппаратымен салыстырғанда оны қайта бағдарлауға көп отын шығынын талап 

етеді. 

Бұл жағдайда отынның көп шығыны гироскопиялық моменттің әсерінен 

болады, бұл сыртқы бұзылулар жағдайында аппараттың айналу осінің 

кеңістіктік жағдайының тұрақтылығын қамтамасыз етеді. Кинетикалық 

моменті  Һ бар айналмалы денені қайта бағыттау үшін дененің бұрыштық 

жылдамдықпен  прецессиясын тудыратын тұрақты Т моментін қолдану 

қажет, оның бағыты кинетикалық момент Һ  векторларына перпендикуляр 

болады  = Т/h Осылайша, дененің кинетикалық моменті неғұрлым үлкен 

болса, берілген бұрыштық жылдамдықпен бұрылуды қамтамасыз ету үшін оған 

соғұрлым үлкен момент қолданылуы керек. Ғарыш аппаратын белгілі бір 

бұрышқа  бұрған кезде, оның әрекеті кезінде қолданылатын моменттің 

шамасының көбейтіндісі, ол қайта бағыттау маневрін жүргізуге отын шығынын 

өлшейді, тұрақты және тең болады h  мәні. Екінші жағынан, нөлдік бастапқы 

бұрыштық жылдамдығы бар айналмалы емес ғарыштық аппаратты бұру үшін 

оны айналмалы қозғалысқа келтіру үшін кішкене моментті қолдануға болады, 

содан кейін қажетті бұрышқа бұрылғаннан кейін – сол момент, бірақ қарама-

қарсы бағытта, айналуды тоқтату үшін. Кез-келген бұрылу бұрышымен қайта 

бағыттау маневрін жүргізуге арналған отын шығыны бұл жағдайда өте аз 

болады, әсіресе егер кішкене бұрыштық жылдамдықпен бұрылуға рұқсат 

етілсе. 

Айналмалы тұрақтандыру әдісінің неғұрлым қолайлы түрі-қос айналу 

арқылы тұрақтандыру әдісі, онда ғарыш кемесі бір осьтің айналасында әртүрлі 

жылдамдықпен айналатын екі бөліктен тұрады. Әдетте ғарыш аппараттарының 

бір бөлігі, ротор, тұрақтандыруға қажетті кинетикалық моментті құру үшін тез 

айналады, ал екіншісі, статор немесе тұрақтандырылған платформа, осьтерінің 

бірін жерге немесе күнге бағыттай отырып, қарама-қарсы бағытта айналады. 

Инерциялық кеңістіктегі айналмалы және қозғалмайтын бөліктерді бір ғарыш 

аппараттарының құрамына біріктіру арқылы салыстырмалы түрде қарапайым 

аппаратта әртүрлі пайдалы жүктемелерді пайдаланудың қажетті жағдайларын 

қамтамасыз етуге болады. Бұл жағдайда ғарыш кемесі ұзартылған (өзек тәрізді) 

пішінге ие болуы мүмкін, бұл оны зымыран тасығыштың бас ағымының астына 

орналастыру тұрғысынан ыңғайлы. Қос айналу арқылы тұрақтандыру әдісінің 

кемшілігі оның құрамында топсалы суспензия мен айналмалы ток 

қабылдағыштың болуына байланысты тұрақтандырылған платформаның 

құрылысының күрделенуі болып табылады. Мұндай күрделілік таза айналу 
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әдісімен тұрақтандырылған аппаратпен салыстырғанда ғарыш аппараттарының 

қымбаттауына және сенімділігінің төмендеуіне әкелуі мүмкін. 

Таза және қос айналу арқылы тұрақтандырылған ғарыш аппараттары, 

қозғалыстың кейбір ерекше түрлері бар, олардың болуы көбінесе жағымсыз. 

Прецессия-бұл реактивті микроқозғалтқыштың жұмыс істеу моменті сияқты 

сыртқы моменттердің әсерінен туындаған ғарыш аппараттарының 

кинетикалық момент векторының қозғалысы. Соққы-дененің айқын қозғалысы, 

ол кинетикалық момент векторы денемен байланысқан координаталар 

жүйесінің тиісті осіне қатысты, мысалы, берілген айналу осіне қатысты 

инерцияның негізгі осі бойымен бағытталады. Бұл қозғалыс дененің айналу 

жылдамдығымен кинетикалық момент векторының айналасында дененің 

айналу осінің тербелісіне ұқсайды. 

Тамақтану дегеніміз-кинетикалық момент векторының дененің 

инерциясының негізгі осіне дәл сәйкес келмеуі кезінде пайда болатын ғарыш 

аппараттарының еркін қозғалысы (сыртқы моменттердің әрекеті болмаған 

кезде). Өзек тәрізді дене үшін мұндай қозғалыс дененің кинетикалық момент 

векторының айналасындағы меншікті айналу осінің баяу айналуы болып 

табылады (дененің меншікті айналуының бұрыштық жылдамдығымен 

салыстырғанда). Минималды Инерция моментімен осьтің айналасында 

айналатын осындай нысандағы ғарыш аппараттары үшін энергияның қосымша 

таралуы тамақтанудың жоғарылауына әкелуі мүмкін. Максималды Инерция 

моментімен осьте айналатын диск тәрізді дене үшін нутация-бұл лақтыру 

тізбегі (ағылш. tumbling) дененің айналу жылдамдығынан жоғары 

жылдамдықпен. Осындай нысаны бар ғарыш аппараттары үшін энергияның 

шашырауы (мысалы, пассивті нутация демпферлерінің көмегімен) ғарыш 

аппараттарының қозғалысын таза айналдыруға дейін азайтып, нутациялық 

лақтыруларды азайтады. 

Нутация реактивті микроқозғалтқыштардың қосылуы сияқты 

бұзылулардан туындайды және инерциялық бағдарлау датчиктерінің және 

ғарыш аппараттарының корпусына бекітілген сыртқы бағдарлау датчиктерінің 

сигналдарының өзгеруі ретінде байқалуы мүмкін. Соққы, әдетте, ғарыш 

аппараттарының теңгерімсіздігіне байланысты және ғарыш аппараттарының 

корпусына бекітілген бағдарлау датчиктерінің жүйелі қателігі түрінде көрінеді. 

Мұндай жүйелік қателік көбінесе бірнеше сенсорлардың ақпараты 

пайдаланылған кезде ғарыш аппараттарының бағытын бақылау және басқару 

ішкі жүйесінің жұмысына әсер етпейді. 

Үш осьті тұрақтандыру әдістері. Үш ось бойынша тұрақтандырылған 

ғарыш аппараттары бүгінде айналу арқылы тұрақтандырылған немесе 

гравитациялық-градиентті тұрақтандыру жүйесі бар аппараттарға қарағанда 

кең таралған. Олар қайта бағдарлау маневрлеріне қабілетті, ал бағдарлауды 

бақылау мен басқарудың ішкі жүйесінің қол жетімді дәлдігі мен жылдамдығы 

негізінен оның құрамында қолданылатын командалық құрылғылар мен 

атқарушы органдардың құрамымен және параметрлерімен анықталады. 

Алайда, мұндай ішкі жүйелер мен олармен жабдықталған ғарыш аппараттары 
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бір уақытта тұрақтандырудың пассивті әдістерін қолданатын ішкі жүйелерге 

қарағанда қымбат, күрделі және ықтимал аз сенімді. Үш осьті басқару 

жүйесінің арналарындағы басқару моменттері тұрақты немесе реттелетін 

айналу жылдамдығы бар ұшқыштарды, күштік гироскопиялық 

тұрақтандырғыштарды, аз тартқыш реактивті қозғалтқыштарды немесе 

магниттік атқарушы органдарды қамтуы мүмкін атқарушы органдардың кіші 

жүйесімен құрылады. Көбінесе мұндай бағдарлауды басқару жүйелері екі 

формада болады: кейбіреулері тангаж осі бойымен бағытталған тұрақты айналу 

жылдамдығымен ұшатын тұрақты кинетикалық моментті пайдаланады, ал 

басқалары нөлдік кинетикалық момент деп аталады, ғарыш аппараттарының әр 

осіне бекітілген реттелетін айналу жылдамдығы бар шыбындарды 

пайдаланады. Триаксиалды жүйенің әр нұсқасы, әдетте, ұшқыштармен қатар, 

төмен реактивті қозғалтқыштарды немесе магниттік жетектерді қолдануды 

қажет етеді. 

Жүйелерінде нөлдік кинетическим сәті тегершіктер парируют ауытқу 

қолданыстағы ғарыш аппараты. Мысалы, ғарыштық аппаратты бағдарлаудың 

өлшенген қателігі басқару сигналының пайда болуына әкеледі, бұл шыбынның 

айналу жылдамдығының уақыттың бастапқы сәтінде нөлге тең болуына 

әкеледі. Ұшқыш жасаған динамикалық момент ғарыш аппаратын көрсетілген 

қатені төмендететін бағытта айналдырады, ал ұшқыш бағдарлау қателігі 

қайтадан анықталғанға дейін терілген (нөлдік емес) жылдамдықпен айналуды 

жалғастырады, оны түзету (қателік белгісіне байланысты) жаңа өзгеріске 

әкеледі – шыбынның айналу жылдамдығы артады немесе азаяды. Егер 

қолданыстағы бұзылулар орбиталық жиілікте өзгеретін айнымалы болса, 

ұшқыш ғарыш аппараттарының бірнеше айналымында қанықтыру 

жылдамдығына (ротордың максималды айналу жылдамдығына) жете алмауы 

мүмкін. Алайда, тұрақты бұзылулардың болуы қанықтыру жылдамдығына 

дейін шыбынның айналу жылдамдығының тұрақты өсуіне әкеледі. Осыдан 

кейін, біз ғарыш аппараттарына сыртқы моментті, әдетте, төмен реактивті 

қозғалтқыштарды немесе магниттік атқарушы органдарды қолдана отырып, 

оның роторы толық тоқтағанға дейін ұшуды мәжбүрлеп тежеу үшін қосуымыз 

керек. Шыбынның кинетикалық моментін түсіру немесе алып тастау деп 

аталатын бұл процесс автоматты түрде немесе жердегі командалар арқылы 

жүзеге асырылуы мүмкін. 

Үлкен басқару моменттерін құру қажет болған кезде, мысалы, ауыр 

ғарыш аппараттарын басқару кезінде немесе жылдам қайта бағыттау 

маневрлерін орындау үшін қуатты гироскопиялық тұрақтандырғыштар 

негізінде үш осьті басқару жүйесін қолдануға болады. Мұндай құрылғы 

гимбалға орналастырылған тұрақты айналу жылдамдығы бар ұшқыш сияқты 

жұмыс істейді (күш гироскопиялық тұрақтандырғыштар туралы толығырақ осы 

тараудың 1.1.4-тармағында талқыланады). Күшті гироскопиялық 

тұрақтандырғыштарды қолдана отырып, бағытты басқару шыбындарды 

қолданумен салыстырғанда қиынырақ, алайда олардың берілген массасы мен 
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қуат тұтынуы кезінде пайда болатын үлкен басқару моменттері мұндай 

құрылғыларды қолдануды жөн көреді. 

Ақыр соңында, тек төмен реактивті қозғалтқыштардың негізінде нөлдік 

кинетикалық моменті бар үш осьті басқару жүйесін құруға болады. Мұндай 

жүйе әдетте үлкен басқару моменттері қажет болған кезде қысқа уақыт 

аралығында қолданылады, мысалы, шығару аймағында немесе үлкен реактивті 

қозғалтқыштарды қолдана отырып орбиталық маневрлер жүргізу кезінде. 

Мұндай қозғалтқыштар әртүрлі мәселелерді шешу үшін және ғарыш 

аппараттарының Басқа ұшу учаскелерінде, мысалы, ұшқыштарды түсіру үшін 

де қолданыла алады. 

Нөлдік емес кинетикалық моменті бар жүйелерде көбінесе айналу осі 

ғарыш аппараттарының орбиталық жазықтығына қалыпты тангаж осіне 

параллель орнатылған бір ғана ұшқыш болады. Мұндай ұшқыш үлкен, тұрақты 

жылдамдықпен айналады және ғарыштық аппараттың гироскопиялық 

тұрақтылығын қамтамасыз етеді, мысалы, айналу арқылы тұрақтандырылған 

жағдайда, тербелістердің ұқсас динамикасымен. Тангаж осі айналасындағы 

ғарыш аппараттарының бағдарын басқару оның айналу жылдамдығы аздап 

төмендеген немесе жоғарылаған кезде дамитын көрсетілген ұшқыштың 

динамикалық моменті есебінен қамтамасыз етілуі мүмкін. Тангаждық сермерді 

түсіру мезгіл-мезгіл жүргізілуі керек, ол үшін нөлдік кинетикалық моменті бар 

жүйелердегідей, аз тартылымдағы реактивті қозғалтқыштар немесе магниттік 

атқарушы органдар пайдаланылуы мүмкін. 

Нөлдік емес кинетикалық моменті бар басқару жүйесін қолдана отырып, 

надирге бағытталған ғарыш аппараттарының қозғалыс динамикасының бір 

ерекшелігі бар, ол қисаю және ысыру каналдарының өзара байланысы деп 

аталады. Талдау үшін көрсетілген өзара байланысын қарастырайық 

жылжымайтын қр инерциальном кеңістікте векторы жүйенің кинетикалық 

моментінің құрайтын біршама бұрыш жазықтықта орбита ғарыш аппараты. 

Егер уақыттың бастапқы сәтінде бұл бұрыш қисаю каналындағы бағдарлаудың 

оң қателігі болса, онда ғарыш аппараттарының айналу кезеңінің төрттен бір 

бөлігінен кейін бұл қате теріс қате ретінде толығымен рыскания каналына 

өтеді. Ғарыш аппаратының орбитада қозғалуына қарай қисаю каналындағы 

теріс қателіктің фазалары қатарынан өтіп, бұл қателік қисаю каналындағы оң 

қателікке айналады. Жердің айқын қозғалысымен, демек, жермен байланысты 

ғарыштық аппаратқа қатысты координаттар жүйесімен байланысты мұндай 

өзара байланыс командалық аспаптар құрамында тек қисаю бұрышының 

датчигін пайдалана отырып, Орбита кезеңінің төрттен бір бөлігінде қисаю және 

сілкілеу арналарында басқару үшін пайдаланылуы мүмкін. 

Ішкі жүйеге қойылатын талаптардың басқару әдісін таңдауға әсері. 

Ғарыш аппараттарының бағытын басқарудың әртүрлі әдістері туралы 

жоғарыда келтірілген ақпаратқа ие бола отырып, біз қазір ғарыш жобасының 

талаптарын қанағаттандыратын әдісті таңдауға көшеміз. Шығару учаскесіндегі 

басқару, жүктеме жабдықтарын бағыттау және оны қайта бағыттау сияқты 



22 
 

талаптарды басқару әдісін таңдау процесіне әсері сәйкесінше 1-5...1-7 

кестелерде қарастырылған. 

Ғарыш аппаратын жұмыс орбитасына шығару учаскесінде бағдарлауды 

басқарудың кең таралған тәсілі шығаруды қамтамасыз ететін марштық 

қозғалтқышпен бірге ғарыш аппаратының айналуымен қысқа мерзімді 

тұрақтандыру болып табылады. Берілген орбитаға жеткеннен кейін марш 

қозғалтқышын ғарыш аппаратынан ажыратуға болады, содан кейін аппараттың 

айналу тежелуі аз тартымды реактивті қозғалтқыштардың көмегімен немесе 

"йо-йо" типті құрылғының көмегімен жүргізіледі және бұдан әрі бағдарлауды 

басқарудың әртүрлі тәсілдері пайдаланылуы мүмкін. 

Берілген бағытта пайдалы жүктемені бағыттау талаптары ғарыш 

аппаратының бағдарын басқару әдісін, командалық аспаптардың типі мен 

дәлдік сыныбын, атқарушы органдардың саны мен типін таңдауға елеулі әсер 

ететін болады. Кейде дәлдікке қойылатын талаптар соншалықты қатал, 

сондықтан сіз жүктеме жабдықтарын басқарылатын арнайы платформаға 

қоюыңыз керек ғарыш аппараттарының қалған бөліктеріне қарамастан. Ғарыш 

аппаратымен топсалы жалғанған мұндай платформа сканерлеу операцияларын 

бүкіл ғарыш аппараттарына қарағанда оңай, жылдам және дәл жасай алады. 

Дәлдіктегі талаптарды талдау осы талаптардың бірнеше түрін ескеруі 

керек: 

1) ғарыш аппаратының бағдарын басқару дәлдігі бойынша талаптар; 

2) ғарыш аппаратының бағдарын айқындау дәлдігі жөніндегі талаптар; 

3) навигациялық-баллистикалық есептердің дәлдігі бойынша талаптар. 

Біз дәлдік бойынша ең қатаң талаптарды анықтауымыз керек. 1-8-кестеде 

дәлдік бойынша талаптардың ғарыш аппаратының бағдарын бақылау және 

басқару кіші жүйесінің жобалық келбетіне әсер ету мәселелері қорытылады. 

5.4-бөлімде (5-тарау) дәлдіктің бюджеттерін әзірлеу мәселелері қаралады. 

 

Кесте 1.5 - Пайдалы жүктемені бағыттау бағытының сыртқы келбетке 

әсері бағдарлауды және ғарыш аппаратын бақылау мен басқарудың  ішкі 

жүйелері 

Талап  ҒА –қа әсері Бағдарлауды басқару және 

бақылаудың ішкі жүйесіне 

әсері 

Жерге бағыттау: 

* надирге (жер 

орталығына) 

* сканерлеумен 

бағыттау 

* надирге 

бағыттан 

ауытқумен 

бағыттау 

Гравитациялық 

градиентті 

тұрақтандыру дәлдігі 

төмен болған кезде 

ғана қолайлы (1-ден 

төмен) 

* Жергілікті 

вертикальға сүйене 

отырып, үш осьті 

Гравитациялық-градиентті 

тұрақтандыру нұсқасы үшін: 

* Бағытты анықтау үшін 

гравитациялық штангалар, 

демпферлер, күн сенсорлары, 

магнитометр немесе жердің 

Горизонт сенсоры 

* Рыскания каналында басқаруға 

арналған тангаж маховик 
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тұрақтандыруды 

қолдануға болады 

Үш осьті тұрақтандыру нұсқасы 

үшін: 

* Жергілікті вертикалды құру 

үшін жердің Горизонт датчигі 

(қисаю және тангаж бұрыштары) 

* Үш осьті бағытты анықтауға 

арналған күн немесе жұлдыз 

сенсоры 

* Тұрақты немесе реттелетін 

айналу жылдамдығы бар 

маховиктер немесе отын 

шығынын дәл бағыттау және 

азайту үшін күштік гироскоптар 

* Ұшқыштардың 

(гироскоптардың) кинетикалық 

моментін өрескел бағдарлау 

және алып тастауға арналған 

реактивті басқару жүйесі) 

* Ұшқыштарды (гироскоптарды) 

түсіру үшін магниттік атқарушы 

органдар да пайдаланылуы 

мүмкін 

* Ғарыш аппараттарының 

бағытын анықтау және 

маневрлерді қамтамасыз ету 

үшін инерциялық өлшеу блогы 

Инерциялық 

бағыттау: 

• Күнде 

* аспан 

сферасының 

объектілеріне 

* еркін берілген 

бағытта 

Айналу арқылы 

тұрақтандыру орташа 

дәлдікте және аз 

мөлшерде қайта 

бағыттау 

маневрлерінде 

қолайлы 

* Гравитациялық-

градиентті 

тұрақтандыру 

қолайсыз 

* Үш осьті 

тұрақтандыру ең 

әмбебап болып 

табылады, қайта 

бағыттаудың жиі 

маневрлері 

қамтамасыз етіледі 

Айналу арқылы тұрақтандыру 

опциясы үшін: 

* Егер сіз тұрақтандырылған 

платформаны пайдаланбасаңыз, 

жүктемені бағыттау және жұмыс 

істеу мүмкіндігі шектеулі (Қос 

айналу арқылы тұрақтандыру) 

* Инерциялық кеңістіктегі 

ғарыш аппаратының 

кинетикалық моменті 

векторының орнын өзгерту үшін 

реактивті 

микроқозғалтқыштарды 

пайдалану қажет 

* Нутациялық тербелістерді 

демпфирлеу қажет 

Үш осьті тұрақтандыру нұсқасы 

үшін: 
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* Әдетте командалық аспаптар 

кешеніне күн датчиктері, 

астроизмерциялық жүйе және 

инерциялық өлшеу блогы кіреді 

* Типтік атқарушы органдар-бұл 

айналу жылдамдығы реттелетін 

шыбындар және ұшқыштардың 

кинетикалық моментін алып 

тастауға арналған реактивті 

микро қозғалтқыштар 

* Ғарыш аппаратының бортына 

пайдалы жүктемені топсалы 

бекіту қажет болуы мүмкін 

(мысалы, сканерлеу 

платформасын қолдану) 

 

FireSat ғарыш аппаратының бағдарын басқару әдісін таңдау. FireSat 

ғарыш аппараты үшін орбитаға шығару учаскесінде бағдарлауды басқарудың 

екі нұсқасын қарастырамыз. Ең алдымен, зымыран тасығыш ғарыш аппаратын 

жұмыс орбитасына тікелей шығаруды қамтамасыз ете алады. Бұл тәсіл ғарыш 

аппараттарының жобасын жеңілдетеді, өйткені шығарудың арнайы режимін 

жүзеге асыру қажет емес. FireSat жататын шағын ғарыш аппараттары үшін 

қолайлы баламалы тәсіл төмен тірек орбитадан берілген параметрлері бар 

орбитаға ғарыш аппаратын өз бетімен шығару үшін борттық бір компонентті 

қозғалтқыш қондырғысын пайдалануды көздейді. Төмен тартымды марш 

қозғалтқышын пайдаланып шығару үшін қозғалтқыш жұмыс істеп тұрған кезде 

ғарыш аппараттарының бағдарын басқаруды нөлдік немесе нөлдік емес 

кинетикалық моменті бар схемаға сәйкес ұшқыштарды қолдана отырып жүзеге 

асыру ыңғайлы. Егер үлкен тартқыш марш қозғалтқышы пайдаланылса, онда 

қозғалтқыш жұмыс істеп тұрған кезде ғарыш аппараттарының бағытын басқару 

үшін камераны гимбальға немесе кіші басқару жүйесін құрайтын шағын 

реактивті қозғалтқыштардың арнайы жиынтығына орналастыру арқылы 

қозғалтқыштың тарту векторының бұрылысын пайдалану ыңғайлы. 

 

Кесте 1.6 - Бағдарлауды және ғарыш аппаратын бақылау мен басқарудың 

кіші жүйесінің атқарушы органдарын таңдауға әсер ететін қайта бағдарлау 

маневрлеріне қойылатын талаптар 

Қайта бағдарлау 

маневрі 

Ғарыш 

аппараттарына әсер 

ету 

Бағдарлауды бақылау 

және басқару ішкі 

жүйесіне әсер ету 

Талап етілмейді * Ғарыш кемесі үнемі 

бір позицияға 

бағытталған-бұл 

екіталай жағдай 

Реттелетін айналу 

жылдамдығы бар 

шыбындар, егер оларды 
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пайдалану жоспарланса, 

аз болуы мүмкін 

* Егер ұшқыштарды 

түсіру үшін магниттік 

атқарушы органдар 

пайдаланылса, реактивті 

микроқозғалтқыштарды 

пайдалану қажеттілігі 

болмайды 

Қайта бағдарлаудың 

орташа жылдамдығы-

0.05/с бастап 

(жергілікті тік бойынша 

бағдарлауды қолдау) 

0.05/с дейін 

• Ең аз Ең алдымен реактивті 

микроқозғалтқыштарды 

қолдану 

* Реактивті 

микроқозғалтқыштардың 

орнына айналу 

жылдамдығы реттелетін 

маховиктерді қолдану 

кейбір арнайы 

жағдайларда ғана мүмкін 

болады 

Қайта бағдарлаудың 

жоғары жылдамдығы-

0.05/с жоғары 

* Ғарыш аппараты 

корпусының жағынан 

конструкцияның 

қосылған элементтерін 

екпінді жүктеу 

* Ғарыш 

аппараттарының 

массасы мен құны 

артады 

Күшті гироскопиялық 

тұрақтандырғыштарды 

немесе реактивті 

микроқозғалтқыштардың 

екі жиынтығын қолдану – 

бағдарлауды ұстап тұру 

үшін аз тартылыс, ал 

үлкенірек-қайта бағыттау 

маневрлерін жүргізу үшін 

 

Жұмыс орбитасына шығарылғаннан кейін ғарыш аппараты пайдалы 

жүктеме аппаратурасының датчиктерін орбиталық ұшудың көп уақыты ішінде 

және салыстырмалы түрде қысқа уақыт аралығы ішінде надирге бағыттан 

біршама бұрылған бағытта надирге бағыттауды қамтамасыз етуі тиіс. Пайдалы 

жүктеме аппаратурасы тұрақтандырылуы тиіс және ғарыш аппаратынан қайта 

бағдарлаудың жеткілікті жиі маневрлерін жүргізу талап етілетіндіктен, айналу 

арқылы тұрақтандыру әдісін қолдану ол үшін орынсыз. Гравитациялық-

градиенттік немесе пассивті магниттік тұрақтандыру әдістері тұрақтандыру 

дәлдігі бойынша– 0,1 вольт және надир – 30 вольт бағытына қатысты қайта 

бағдарлау бұрыштарының диапазоны бойынша талаптардың орындалуын 

қамтамасыз ете алмайды. Сондықтан, бұл жағдайда тұрақты орбиталық Ұшу 

режимі үшін жалғыз қолайлы-нөлдік немесе нөлдік емес кинетикалық моменті 

бар үш осьті тұрақтандыру әдістері. 
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Кесте 1.7 - Бағдарлауды басқару дәлдігі жөніндегі талаптардың 

командалық аспаптарды таңдауға және бағдарлауды бақылау және басқару кіші 

жүйесінің және ғарыш аппаратының жобалық бейнесіне әсері 

Қажетті 

дәлдік 

(3) 

Ғарыш 

аппараттарына 

әсері 

Бағдарлауды басқару және бақылаудың 

ішкі жүйесіне әсері 

Жоғары  
5  Айтарлықтай 

шығындарды 

үнемдеуді 

қамтамасыз етеді 

* Гравитациялық-

градиентті 

тұрақтандыру әдісін 

қолдануға рұқсат 

етіледі 

Бағдарлауды анықтау талаптары жоқ 

* Гравитациялық-градиентті тұрақтандыру 

әдісін қолданған кезде командалық 

құрылғылар қажет емес 

* Атқарушы органдардың ең аз қажетті 

құрамы: гравитациялық тұрақтандырғышты 

ұсыну тетігі, демпфер және тангаждық 

маховик 

Бағдарлауды айқындауға қойылатын 

талаптар болған кезде 

* Күн датчиктері мен магнитометрді 

пайдалану кезінде бағдарлауды анықтау 

дәлдігі 2-ден кем болмауы тиіс. 

* Жоғары дәлдіктегі бағдарлау талаптары 

жұлдыз датчиктерін немесе жер Горизонт 

датчиктерін қолдануды қажет етуі мүмкін 

 1 ден 

5 

* Гравитациялық-

градиентті 

тұрақтандыру әдісі 

қолданылмайды 

* Егер инерциялық 

кеңістікке қатысты 

тұрақты бағдар 

қажет болса, айналу 

арқылы 

тұрақтандыру әдісін 

қолдануға болады 

* Жүктеме 

талаптары Қос 

айналу әдісімен 

тұрақтандыруды 

қажет етуі мүмкін 

* Үш осьті 

тұрақтандырудың 

ішкі жүйесі жұмыс 

істейтін болады 

Командалық құрылғылардың қолайлы 

жиынтығы, әсіресе айналу арқылы 

тұрақтандыру әдісі үшін – күн және жер 

көкжиегі сенсорлары 

* Үш осьті тұрақтандырудың қажетті 

дәлдігін сезімтал емес аймақты реактивті 

басқару жүйесі қамтамасыз ете алады, 

алайда нөлдік кинетикалық моментті ұшу 

жүйесін пайдалану ғарыш аппараттарының 

орбиталық жұмысының ұзақтығын арттыру 

үшін отын үнемдеуге мүмкіндік береді 

* Айналмалы тұрақтандыру жүйесі үшін 

атқарушы ретінде төмен реактивті 

қозғалтқыштар мен демпферлерді 

қолдануға болады 

* Қосымша командалық құрылғы ретінде 

магнитометр ұштастыра магниттік 

атқарушы пайдалануға ыңғайлы 

 0.1 

ден  1 

Нөлдік немесе 

нөлдік емес 

Бағдарлауды дәл анықтау қажеттілігі 

жұлдызды сенсорларды немесе жердің 
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кинетикалық 

моментпен үш осьті 

тұрақтандыру ішкі 

жүйесін қолдануға 

болады 

* Сондай-ақ, қос 

айналу әдісімен 

тұрақтандыру ішкі 

жүйесін қолдануға 

болады 

Горизонт сенсорларын, мүмкін 

гироскопиялық инерциялық сенсорларды 

қолдануға әкеледі 

* Атқарушы органдардың типтік жиынтығы 

– нөлдік кинетикалық моменті бар 

сермерлер жүйесі және сермерлерді 

түсіруге және бағдарды өрескел басқаруға 

арналған аз қуатты реактивті 

қозғалтқыштар 

* Ыңғайлы, әсіресе кішігірім ғарыш 

аппараттары үшін магниттік атқарушы 

органдарды қосымша командалық құрал 

ретінде магнитометрмен бірге қолдану 

0.1 Нөлдік немесе 

нөлдік емес 

кинетикалық 

моменті бар үш 

осьті тұрақтандыру 

ішкі жүйесін 

қолдану қажет 

* Ғарыш 

аппаратынан 

оқшауланған, 

топсалы аспалы, 

жеке командалық 

аспаптар кешені бар 

пайдалы жүктеме 

платформасы қажет 

болуы мүмкін 

Бағдарлауды дәл анықтау қажеттілігі 

жұлдызды сенсорларды, мүмкін жер 

горизонтының сенсорларын және жоғары 

дәлдіктегі гироскопиялық инерциялық 

сенсорларды қолдану қажеттілігіне әкеледі 

* Бағдарлауды басқару және ғарыш 

аппаратын тұрақтандыру алгоритмдері 

күрделене түседі, бұл есептеу 

мүмкіндіктеріне қойылатын талаптарды 

арттырады 

* Ғарыш аппараты корпусының серпімділік 

сипаттамаларын білу және барабар есепке 

алу басқарудың қажетті дәлдігін 

қамтамасыз ету үшін қағидатты түрде 

маңызды болады 

 

Бірқатар басқа факторларға байланысты, аталған әдістердің екеуі де 

жұмыс істейді, сондықтан біз нөлдік емес кинетикалық моментпен үш осьті 

тұрақтандырудың жұмыс нұсқасын қабылдаймыз, өйткені бұл жағдайда ғарыш 

аппараттарының бағдарын басқарудың ішкі жүйесін аппараттық іске асыру 

жеңілдетіледі. Бұл жағдайда біз ішкі жүйенің кинетикалық моментінің 

тасымалдаушысы ретінде жалғыз тангаждық шыбықты және артық 

кинетикалық моментті алып тастау мәселелерін шешу үшін және қисаю және 

ысыру арналарында ғарыш аппараттарының бағытын басқару үшін 

электромагниттік атқарушы органдарды қолданамыз. 

Пайдалы жүктеме аппаратурасының датчиктерін надирге бағыттаудан 

біршама бұрылған бағытқа бағыттау бойынша міндетті емес талапты орындау 

үшін маховиктер жүйесі негізінде нөлдік кинетикалық моменті бар үш осьті 

тұрақтандырудың жұмыс нұсқасы неғұрлым қолайлы болады. Сонымен қатар, 

нөлдік кинетикалық моментті үш осьті тұрақтандыру әдісі көбінесе ғарыш 
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аппараттарының күн батареясының дизайнын жеңілдету үшін, оның қозғалысы 

жүктеме нүктесінен (бұл жағдайда – тірек осінің айналасындағы қозғалыс) 

шектелмеген арнада бұрылуын қолдана отырып, күн батареясының бағытын 

тиісті оське ауыстыру үшін қолданылады. Бұл жағдайда күн батареясының 

ауданын оның бағдарының екі осьті жетегін (азимут пен орын бұрышын 

бағыттау) пайдалану есебінен емес, ғарыш аппаратының бір осьті кері 

айналуымен толықтырылған (азимут бойынша бағыттау) жетектің көмегімен 

батареяны бір осьті бағыттауды қолдану есебінен баламалы азайтуға қол 

жеткізуге болады. 

 

1.1.3 Сыртқы бұзылуларды сандық бағалау 

Жобалаудың осы кезеңінде біз ғарыштық аппаратты бағдарлау мен 

тұрақтандыруды басқарудың ішкі жүйесі үйлестіруі тиіс сыртқы бұзушы 

сәттердің шамаларын айқындауымыз керек. Типтік ғарыштық аппарат үшін-

Жердің жасанды спутнигі-осындай сәттердің тек үш-төрт көзі бар. Оларға 

жердің гравитациялық және магнит өрісі, күн қысымы және жердің төмен 

орбиталары үшін жоғарғы атмосфераның қысымы жатады. 1-бөлімде жер 

төңірегіндегі ғарыш кеңістігінің егжей – тегжейлі сипаттамасы, ал 1-тарауда 

және Singer жұмысында [1964] - ашуландыратын сәттердің сипаты мен 

табиғатын талқылау келтірілген. Сыртқы ұйытқушы сәттердің негізгі төрт түрі 

және олардың көздері бойынша мәліметтер 1 – 9а кестеде жүйеленген; 1-9b 

кестеде нашар жағдайлар үшін сыртқы ұйытқушы сәттердің шамаларын 

анықтау үшін жуықтатылған теңдеулер және FireSat ғарыш аппаратының 

үлгісінде ұйытқуды есептеу нәтижелері келтірілген. 

Ашуландыратын сәттер ғарыш аппараттарының бағытына, оның 

массалық - инерциялық сипаттамаларына және ғарыш аппараты құрылымының 

геометриялық сипаттамаларына (ең алдымен симметрияға) байланысты. FireSat 

ғарыш аппаратының қарастырылып отырған мысалында сыртқы максималды 

ауытқу сәті құрылғының қалдық магниттелуіне байланысты. Алайда, ғарыш 

аппаратын надирге бағыттаудан 30 градус бұрышқа ауытқумен бағдарлау 

кезінде гравитациялық момент магнит моментінің шамасына жақындап, магнит 

моментінің шамасына қарағанда көбірек артады. Белгілеңіз, бұл кезде FireSat 

ғарыш кемесінде жұмыс істейтін гравитациялық моментті есептеу кезінде біз 

орбиталық бағдарлаудың номиналды режимі үшін 0.1-ге тең нақты бағдарлау 

қателігі емес, 1 градусқа тең жергілікті вертикалды құру қатесін қолданамыз. 1 

градустан төмен ауытқулар үшін біз ғарыш аппараттарының инерциясының 

негізгі осьтері біз ойлағандай бағытталған деп болжауымыз керек. Егер ғарыш 

аппараттарының инерциясының негізгі осьтері мен оның құрылыс осьтері 

арасындағы бұрыштар градус бірліктерін құраса, онда гравитациялық моментті 

есептеу кезінде осы бұрыштардың шамалары басым бола бастайды. Сондай-ақ, 

FireSat ғарыш аппараттарының қарастырылған мысалында күн батареялары 

панельдерінің асимметриялық орналасуы аэродинамикалық моменттің және 

күн қысымы күштерінің моментінің жоғарылауына әкеліп соғады, оларды 

магнит моментіне жақындатады. 
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Кесте 1.8а - Бұзылған моменттерді бағалау үшін жеңілдетілген теңдеулер 

нашар жағдайда, төмендегі теңдеулерді әр түрлі табиғаттың бұзылған 

моменттерінің шамаларын салыстыру үшін ғана қолдануға болады 

 
Наразылы

қ 

Сипаты Анықтайтын 

факторлар 

Есептік қатынастар 

Гравитаци

ялық 

момент 

Жерге 

бағдарланған 

ғарыш аппараты 

үшін тұрақты; 

орбиталық 

жиілікпен 

өзгеретін 

инерциялық 

кеңістікте 

бағдарланған 

ғарыш аппараты 

үшін 

Ғарыш 

аппаратының 

Инерция 

тензоры ғарыш 

аппараты 

орбитасының 

биіктігі 

 

 

𝑇𝑔 =
3𝜇

2𝑅3
|𝐼𝑧 − 𝐼𝑦| sin 2𝜃 

мұндағы 𝑇𝑔-ең үлкен  гравитациялық 

момент 𝜇  

- жердің гравитациялық параметрі 

(3.986 ∗ 10−14 м2

с2⁄ ), R-орбитаның 

радиусы, 𝜃 - ғарыш  аппаратының z 

осінің жергілікті вертикальдан ең 

жоғары бұрыштық ауытқуы, радиан, 

𝐼𝑧𝐼𝑦 – ғарыш аппаратының байланысты 

жүйесінің Z және Y осьтеріне қатысты 

инерция моменттері  

кгм2. 

Күн 

қысымыны

ң моменті 

Жерге 

бағытталған, 

орбиталық 

жиілікпен 

өзгеретін ғарыш 

аппараттары 

үшін; күнге 

бағытталған 

ғарыш 

аппараттары 

(немесе 

платформалар) 

үшін тұрақты 

Ғарыш 

аппаратының 

геометриясы 

(күн қысымы 

орталығының 

жағдайы) және 

оның масса 

орталығының 

жағдайы ғарыш 

аппараты 

беттерінің 

шағылысатын 

қасиеттері 

ғарыш 

аппаратының 

геометриясы 

(тән Қима 

ауданы) 

Күн қысымының моменті, Tsp, 

айтарлықтай дәрежеде 

жарықтандырылған беттің 

сипаттамасымен анықталады. Беті 

мөлдір, сіңіргіш немесе шағылысатын 

болуы мүмкін, бірақ нақты беттер осы 

үш қасиетті біріктіреді. Рефлексия, өз 

кезегінде, диффузды және айна болуы 

мүмкін. Жалпы алғанда, күн 

батареялары сіңіргіш, ал ғарыш 

аппараттарының корпусы 

шағылысатын бетке ие. Ең нашар 

жағдайда күн қысымының моменті 

формула бойынша анықталады 

𝑇𝑠𝑝 = 𝐹(𝑐𝑠𝑝 − 𝑐𝑔), 𝐹 =
𝐹𝑠

𝑐
𝐴𝑠(1 ∗ 𝑞) cos 𝑖 

 

 

мұндағы 𝐹𝑠-күн тұрақтысы, 1358 Вт / 

м2, с-жарық жылдамдығы, 3 ∗ 108м / с, 

𝐴𝑠-бетінің ауданы, 𝑐𝑠𝑝 – күн қысымы 

орталығының орны, 𝑐𝑔 – ғарыш 

аппараттарының  масса орталығының 

орны, q-шағылысу коэффициенті 

(0-ден 1-ге дейін, біз 0.6 қабылдаймыз), 

I-қалыпты бетке және күн бағыты 

арасындағы бұрыш 
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Ғарыш 

аппаратын

ың Жердің 

магнит 

өрісімен 

өзара 

әрекеттесу 

сәті 

Қос орбитальды 

жиілікпен 

өзгеретін 

Ғарыш 

аппараты 

орбитасының 

биіктігі ғарыш 

аппаратының 

қалдық 

дипольдік 

моменті 

орбитаның 

жазықтығының 

көлбеуі 

𝑇𝑚 = DB, 

мұндағы 𝑇𝑚-ғарыш аппаратының 

Жердің магнит өрісімен өзара 

әрекеттесуінен болатын момент, D-

ғарыш аппаратының қалдық дипольдік 

моменті, Ам2, В-Жердің магнит 

өрісінің индукциясы, Тл. В мәні көлбеу 

орбиталар үшін 45…90 шамасы 

шамамен 2М/R3ретінде анықталады, 

мұндағы 

М-Жердің магниттік моменті, 7.961015 

Тлм3, R – 

дипольдің (жердің) ортасынан 

ғарыш аппаратының, М. 

Аэродинам

икалық сәт 

Жерге 

бағдарланған 

ғарыш аппараты 

үшін тұрақты; 

инерциялық 

кеңістікте 

бағдарланған 

ғарыш аппараты 

үшін ауыспалы 

Ғарыш 

аппараты 

орбитасының 

биіктігі ғарыш 

аппаратының 

геометриясы 

(тән Қима 

ауданы, күн 

қысымы 

орталығының 

жағдайы) және 

орталықтың 

жағдайы 

масса 

Жердің төмен орбиталарындағы 

атмосфераның тығыздығы күн 

белсенділігіне байланысты. 

Аэродинамикалық момент  

𝑇𝑎 = 𝐹(𝑐𝑝𝑎 − 𝑐𝑔), 𝐹 = 0.5𝜌𝐶𝑑𝐴𝑉2 

 

мұндағы 𝐶𝑑-кедергі коэффициенті  

(әдетте 2...2.5 диапазонында болады), – 

атмосфераның тығыздығы, А-жер 

бетінің ауданы, V 

- ғарыш аппаратының жылдамдығы, 𝑐𝑝𝑎 

– аэродинамикалық қысым 

орталығының жағдайы, 𝑐𝑔-ғарыш 

аппаратының масса орталығының 

жағдайы. 

                                                                                                                           

 Кесте 1.9b - FireSat ғарыштық аппараты үшін ең нашар жағдайда 

наразылық сәттерін бағалау мысалы 
Реніш  

Гравитациялық сәт Бастапқы деректер: 

R = (6378+800) км, Iz = 90 кгм2, Iy = 60 кгм2, 1 = 1 = 1-ші кезең 

(стандартты бағдарлау режимі), 2 = 30 (қосымша бағдарлау 

режимі), 

содан кейін Tg1 = 1.710-6 Нм, Tg2 = 4.210-5 Нм 

Күн қысымының моменті Бастапқы деректер: 

2м1.5м, күн қысымының центрінен ғарыш аппаратының 

массалық центріне дейінгі қашықтық 0.3 м, i = 0, q = 0.6, онда 

Tsp = 6.510-6 Нм 

Ғарыш аппаратының 

Жердің магнит өрісімен 

өзара әрекеттесу сәті 

Бастапқы деректер: 

R = (6378+800) км, D* = 1 Ам2, В = 4.310-5 Тл = 0.43 гаусс 

(полярлық орбитаға сәйкес келетін ең нашар жағдай), 

содан кейін Tm = 4.310-5 Нм 

Аэродинамикалық сәт Бастапқы деректер: 

А = 3 м2, аэродинамикалық қысым орталығынан ғарыш 

аппаратының масса орталығына дейінгі қашықтық 0.2 м, V = 
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7452 м / с (ұшу биіктігі 800 км үшін),  = 10- 13 кг/м3, Cd = 

2.0, 

Онда  F = 1.710-5 Н, Ta = 3.310-6 Нм. 

. 

Бұл өте кішкентай сәт. Алайда, ұшу биіктігі үшін 100 км, 

мұндағы  = 10-9кг/м3 

біз Ta = 3.310-2 Нм, нәтижесін аламыз, бұл біздің кішкентай 

ғарыш аппараттарымыз үшін маңызды болар еді. 
 

Ғарыш аппаратының қалдық магниттік моменті ғарыш аппаратының 

габариттік өлшемдеріне және қалдық магниттелуді өтеу бойынша 

қабылданатын шараларға байланысты 0.1-ден 20 Ам2-ден астам диапазонда 

болуы мүмкін. Қалдық магниттік моменттің компенсаторлары жоқ шағын 

ғарыш аппараттары үшін 1 Ам2мәні өте тән. 

Қалған бұзылулар Ішкі болып табылады. Бақытымызға орай, біз оларды, 

кем дегенде, белгілі шектерде басқара аламыз. Егер ішкі наразылық сәттерінің 

бірі басқалардан едәуір жоғары екенін байқасақ, оның мөлшерін азайтуды 

талап ете аламыз. Мұндай өзгеріс осы бұзушы сәттің бағдарлауды басқарудың 

ішкі жүйесінің жұмысына әсерін азайтады, алайда қосымша қаржылық және 

жаппай шығындарды қажет етеді. Ішкі наразылық моменттерінің негізгі 

түрлері 1-10 кестеде келтірілген. Маск-ғарыштық аппарат орталығының 

ығысуы және аз тартылымдағы реактивті қозғалтқыштарды орнатудағы 

қателіктер көрсетілген қозғалтқыштар жұмыс істеген кезде ғана көрінеді; тиісті 

бұзылуларды бағдарлауды автоматты басқарудың жабық жүйесімен 

буландыруға болады. Айналмалы массалары бар ғарыш аппараттарының 

бортында жұмыс істейтін құрылғылардың тербелістері мен моменттері 

бағытты басқаруда айтарлықтай проблемалар тудыруы мүмкін, бірақ олардың 

мөлшері мен жалпы болуы бортта қолданылатын жабдықтың құрамына 

байланысты. Егер ғарыш аппаратының бортында сұйықтығы бар бактар немесе 

айналатын массалар болса, жүйелік жобалаушы осы компоненттер тудыратын 

бұзылуларға және қажет болған жағдайда көрсетілген бұзылуларды өтеудің 

техникалық жолдарына зерттеу жүргізуі тиіс. Бұл мәселелерді шешудің 

стандартты әдістері тербелісті сөндіргіштерді немесе қарсы айналу 

механизмдерін қолдануды қамтиды. 

 

Кесте 1.9 - Ішкі наразылық сәттерінің негізгі түрлері 

Ашулану түрі Ғарыш аппараттарына 

әсері 

Үлгілік шама 

Ғарыш 

аппаратының масса 

центрін ығыстыру 

Тұрақтандыру кіші 

жүйесінің аз тартымды 

реактивті 

қозғалтқыштарын қосу 

кезінде туындайтын 

теңгерімсіз сәттер 

1 . . . 3cм 
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(моментті схема бойынша 

белгіленген) 

Ғарыш аппараты 

массаларының 

орталығының қозғалысын 

басқару кіші жүйесінің 

шағын тартымдық 

реактивті 

қозғалтқыштарын қосу 

кезінде туындайтын 

бұзушы сәттер 

(күштік схема бойынша 

орнатылған)) 

Аз тартымды 

реактивті 

қозғалтқыштарды 

орнату қателігі 

Тұрақтандыру кіші 

жүйесінің аз тартымды 

реактивті 

қозғалтқыштарын қосу 

кезінде туындайтын 

теңгерімсіз сәттер 

(моментті схема бойынша 

белгіленген) 

Ғарыш аппараты 

массаларының 

орталығының қозғалысын 

басқару кіші жүйесінің 

шағын тартымдық 

реактивті 

қозғалтқыштарын қосу 

кезінде туындайтын 

бұзушы сәттер 

(күштік схема бойынша 

орнатылған)) 

0.1 … 0.5 

Аз тартқыш 

реактивті 

қозғалтқыштардың 

тарту 

сипаттамаларының 

шашырауы 

Тұрақтандыру кіші 

жүйесінің аз тартымды 

реактивті 

қозғалтқыштарын қосу 

кезінде туындайтын 

теңгерімсіз сәттер 

(моментті схема бойынша 

белгіленген) 

Ғарыш аппараты 

массалары орталығының 

қозғалысын басқару кіші 

жүйесінің шағын тартқыш 
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реактивті 

қозғалтқыштарын (күштік 

схема бойынша 

орнатылған) қосу кезінде 

туындайтын қозғыш 

сәттер) 

Айналмалы 

массалар (сорғылар, 

таспалы сақтау 

құрылғылары) 

 

Тұрақтандыру кіші 

жүйесінің аз тартымды 

реактивті 

қозғалтқыштарын қосу 

кезінде туындайтын 

теңгерімсіз сәттер 

(моментті схема бойынша 

белгіленген) 

Ғарыш аппараты 

массалары орталығының 

қозғалысын басқару кіші 

жүйесінің шағын тартқыш 

реактивті 

қозғалтқыштарын (күштік 

схема бойынша 

орнатылған) қосу кезінде 

туындайтын қозғыш 

сәттер) 

Ғарыш аппаратының 

конструкциясына 

байланысты; 

айналдыруға қарсы 

құрылғыларды қолдану 

есебінен өтелуі мүмкін 

Сұйықтық 

деңгейінің ауытқуы 

Сұйықтықтың қозғалуынан 

және ғарыш 

аппараттарының масса 

центрінің ығысуынан 

туындайтын бұзушы сәттер 

Сұйықтығы бар 

контейнердің нақты 

дизайнына байланысты 

моменттердің мөлшерін 

бөлгіш мембраналарды 

немесе резервуарларда 

тербелісті 

сөндіргіштерді қолдану 

арқылы реттеуге болады 

Қатты емес 

құрылымдардың 

динамикасы 

Өткізу қабілетін шектейтін 

серпімді жиіліктердегі 

резонанстық тербелістер 

автоматты басқару 

жүйелері 

Ғарыштық 

құрылымына 

байланысты 

аппарат 

 

Ғарыш аппараты 

конструкциясының 

қосылған 

элементтеріне әсер 

ететін жылу 

соққылары 

Ғарыш аппараты Жердің 

көлеңкесіне кірген кезде 

және ол көлеңкеден 

шыққан кезде бағдарлауды 

басқарудың ішкі жүйесінің 

Ғарыш аппараттарының 

дизайнына байланысты. 

Ғарыш аппараттары 

үшін гравитациялық-

градиентті 

тұрақтандырудың кіші 
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жұмысындағы бұзылуларға 

әкеледі 

жүйесі, гравитациялық 

тұрақтандырғыштардың 

ұзын өзектерімен 

жабдықталған 

 

1.1.4 Бағдарды басқару және бақылаудың кіші жүйесі аппаратурасының 

түрін таңдау және параметрлерін анықтау 

Енді біз ғарыш аппаратының бағдарын бақылау және басқару кіші 

жүйесінің жекелеген аспаптарын бағалауға және таңдауға көшуге дайынбыз. 

Атқарушы органдар. Алдымен біз 1-11 кестеде келтірілген бағдарды 

басқарудың ішкі жүйесінің атқарушы органдарын таңдау мәселелерін 

қарастырамыз. Динамикалық (реактивті) және кинетикалық ұшқыштардан 

бастайық. Динамикалық ұшқыш (ағылш. reaction wheel) - білігіне үлкен осьтік 

инерция моменті бар ротор (ұшу массасы) бекітілген жетекті электр 

қозғалтқышы. Мұндай ұшқыш кез-келген жылдамдықпен кез-келген бағытта 

айнала алады (белгілі бір диапазоннан) және ғарыш аппараттарының ұшақтың 

айналу осіне параллель ось бойынша бағытын басқаруды қамтамасыз етеді. 

Кинетикалық шыбын (ағылш. momentum wheel) - номиналды айналу 

жылдамдығы нөлден өзгеше болатын динамикалық шыбынның бір түрі, ол 

квази тұрақты кинетикалық моментті қамтамасыз етеді. Бұл кинетикалық 

момент ғарыштық аппаратқа екі осьте гироскопиялық тұрақтылық қасиетін 

береді (ұшқыштың айналу осінің ортогональды осі), ал номиналды мәнге 

қатысты айналу жылдамдығы өзгерген кезде ұшқыштың жасаған динамикалық 

моментін шыбынның айналу осіне параллель үшінші оське қатысты жоғары 

дәлдікті басқару үшін пайдалануға болады. 

Ұшқыштардың параметрлерін анықтаған кезде ғарыш кемесінде жұмыс 

істейтін сыртқы бұзушы моменттердің құрамдас бөлігінің тұрақты және 

өзгеруін анықтау керек, сонымен қатар ұшқыштың қажетті кинетикалық және 

динамикалық моменттері арасында дұрыс таңдау жасау керек. Ғарыштық 

аппаратты бағдарлау мен тұрақтандырудың үш осьті кіші жүйесі үшін циклді 

өзгеретін сыртқы бұзушы моменттің әрекеті динамикалық ұшқыштардың 

кинетикалық моментінің сол жиілікпен өзгеруіне әкеледі, бұл ұшқыштарға 

сыртқы бұзылуларды парықтауға және ғарыш аппаратын тұрақтандыруға 

арналған басқару моменттерін құруға мүмкіндік береді. Әдетте біз 

кинетикалық моменттің қажетті қорын анықтаймыз (ағылш. angular momentum 

capacity) - бұл ғарыш аппараттарының ұшуының әр бұрылысындағы мерзімді 

бұзылуларды парирлеу қажеттілігіне негізделген динамикалық шыбықтың 

(оның роторының максималды айналу жылдамдығымен шектелген), бұл 

шыбындарды түсіру жүйесінің қосылыстарының санын азайтуды қамтамасыз 

етеді. Осылайша, айналымның төрттен бір бөлігіне немесе жартысына әсер 

ететін орташа қозу моменті динамикалық шыбынның кинетикалық моментінің 

ең аз қажетті қорын анықтайды. Тұрақты әрекет ететін бұзушы сәттер және 

кинетикалық момент бойынша динамикалық маховиктер жүйесінің жиынтық 
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қоры жүйе жинақтаған кинетикалық моменттің тасталу жиілігін анықтайтын 

болады. 

Басқару моменті бойынша динамикалық ұшқыштардың қоры, әдетте, 

ғарыш аппаратын қайта бағдарлау режимдеріне қойылатын талаптармен не 

бағдарлауды басқару дәлдігін жоғалтпай, шамасы бойынша ең жоғары бұзушы 

моменттердің іс-қимылы кезінде басқарушылықты сақтау қажеттілігімен 

айқындалады. 

Ғарыш аппаратының үш осьті бағдарын қамтамасыз ету үшін айналу осі 

планетарлық емес болуы тиіс кемінде үш динамикалық маховик қажет. 

Көбінесе ғарыш аппараттарының бағдарын басқарудың ішкі жүйесінде үш 

негізгі ұшқыштың біреуі істен шыққан кезде іске қосылатын қосымша төртінші 

ұшқыш қарастырылған. Егер шыбындар ортогональды схемаға сәйкес 

орнатылмаса (бұл жағдайда төрт шыбынның ешқайсысы резервтік болып 

саналмайды), онда көлденең байланыстардың орнын толтыру үшін 

динамикалық және кинетикалық моменттер үшін қосымша қорлар қажет. 

Әдетте, стандартты, сериялық өндірілген құрылғыларды қолдануға мүмкіндік 

беретін минималды талаптардан сәл асатын сипаттамалары бар шыбындар 

қолданылады. 

 

Кесте 1.10 - Ғарыш аппаратының бағдарын бақылау және басқару кіші 

жүйесінің үлгілік атқарушы органдары 

Құрылғы түрі сипаттамалары салмағы, 

кг 

қуаты, 

Вт 

өндірушілер 

 

Ыстық газдағы аз 

тартқыш реактивті 

қозғалтқыштар(гид

разин) 

0.5-тен 9000-ға 

дейін тарту 

Н 

Әр Түрлі 

*  

Әр Түрлі 

*  

Rocket 

Research, 

Hamilton 

Standard 

Суық газдағы аз 

тартқыш реактивті 

қозғалтқыштар 

Тартым 5 Н 

артық емес** 

Әр Түрлі 

*  

Әр Түрлі 

*  

TRW, 

Marquardt, 

Walter 

Kidde, 

Hughes 

Динамикалық және 

кинетикалық 

маховиктер 

Айналу 

жылдамдығы 

1200-ден 5000 

айн/мин болған 

кезде 

кинетикалық 

момент 0.4-тен 

400-ге дейін 

(кинетикалық 

маховиктер 

үшін) НМ 

2 ден 20 

дей2 ден 

20 дейін 

10 нан 

110 дейін 
Bendix, 

General 

Electric, 

Honeywell 
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басқару моменті 

0.01-ден 0.01-ге 

дейін 

1 Нм 

Күштік 

гироскопиялық 

тұрақтандырғыштар 

Басқару сәті 25-

тен 

500 Нм 

40-тан 

астам 

90  нан 

150 

дейін 

Bendix, 

Honeywel

l 

Магниттік 

атқарушы органдар 

Магниттік 

момент 1-ден 

4000 Ам2-ге 

дейін*** 

0.4 тен 50 

дейін 
 0.6  дан  

16 дейін 

Ithaco, 
Hughes, 
Lockheed, 
McDonnell 
Douglas 

 

*Момент тартқышты иыққа көбейту арқылы алынады (әдетте 1-ден 2 

м-ге дейін) 

** Ғарыш аппараттарының бортында қолданылатын аз реактивті 

қозғалтқыштардың массалық және энергетикалық егжей-тегжейлі 

талқыланады 

*** Биіктігі 800 км ғарыш аппаратының орбитасы үшін және Жердің 

магнит өрісінің максималды кернеуі 0.4 гаусс болған кезде, максималды 

басқару моменті 0.47 мм-ден 0.18 Нм-ге дейін болады (магниттік атқарушы 

органдар жасаған басқару моментін анықтау тәртібі 1-9а кестеде 

келтірілген). 

Айналмалы тұрақтандыру жүйелері үшін немесе нөлдік емес 

кинетикалық моменті бар тұрақтандыру жүйелері үшін мезгіл-мезгіл, 

орбиталық жиілікпен өзгеретін сыртқы қозу моменттері бұрыштық 

жылдамдықтармен ғарыш аппараттарының қозғалысын тудырады, олар 

бұзылулардың өзгеру кезеңімен өзгереді, ал тұрақты жұмыс істейтін сыртқы 

бұзылулар ғарыш аппараттарының бағдарланған позициядан біртіндеп 

ауытқуын тудырады. Біз әдетте жобалау кезінде мұндай тұрақтандыру 

жүйелері айналу жылдамдығымен және айналу массасының (ғарыш 

аппаратының корпусы немесе сермерлік ротордың) осьтік Инерция моментімен 

анықталатын кинетикалық момент қорын анықтауы тиіс, ол ұшудың бір орамы 

ішінде бағдарды белсенді басқару қажеттілігінсіз, бағдардың берілген 

дәлдігімен айқындалатын шектерде ғарыш аппаратының кезеңдік 

қозғалыстарының амплитудасын ұстап тұруды қамтамасыз етуі тиіс. Алайда, 

тұрақты жұмыс істейтін сыртқы бұзылуларды парирлеу сыртқы түзету сәтін 

үнемі қолдануды қажет етеді. Қарастырылып отырған типтегі тұрақтандыру 

жүйелеріндегі кинетикалық моменттің қоры неғұрлым көп болса, ғарыш 

аппараты гироскопиялық тұрақтылыққа ие болады және сыртқы бұзылуларға 

соғұрлым тиімді қарсы тұрады. Көрсетілген Қордың жоғарғы шегі, егер ол бар 

болса, әдетте оны қайта бағыттау маневрлері кезінде ғарыш аппараттарының 

басқарылатын прецессиясын ұйымдастыруға қажетті қозғалтқыш 

қондырғысының отын шығынымен анықталады. 
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Үлкен басқару моменттерін құруды қажет ететін тапсырмаларда 

динамикалық ұшқыштардың орнына күшті гироскопиялық 

тұрақтандырғыштарды қолдануға болады (ағылш. control-moment gyros). 

Құрылымдық жағынан, гироскопиялық тұрақтандырғыш-бұл тұрақты 

жылдамдықпен айналатын және бір немесе екі еркіндік дәрежесімен гимбальда 

ілулі тұрған ротор (еркіндіктің тағы бір дәрежесі әрқашан ротордың өз айналуы 

болғандықтан, мұндай гироскопиялық тұрақтандырғыштар сәйкесінше екі 

дәрежелі және үш дәрежелі деп аталады). Роторды гимбаль осіне айналдыру 

арқылы біз үлкен басқару моментін аламыз, оның мәні ротордың кинетикалық 

моментінің көбейтіндісімен оның суспензиясының айналу жылдамдығына 

байланысты анықталады. Қуатты гироскопиялық тұрақтандырғыштармен 

жабдықталған бағдарлы басқарудың ішкі жүйесі ғарыш аппараттарының үш 

ортогональды құрылыс осьтерінің айналасында үлкен басқару моменттерін 

жасай алады. Көбінесе мұндай атқарушы органдар ғарыш аппаратын қайта 

бағдарлаудың жылдам маневрлерін іске асыру қажет болған жағдайда 

пайдаланылады. Алайда, күштік гироскопиялық тұрақтандырғыштармен 

жабдықталған бағытты басқарудың ішкі жүйесі күрделі басқару алгоритмін 

қажет етеді, оның ішінде гироскопиялық тұрақтандырғыштар арасындағы 

кинетикалық моменттер алмасу процедурасы олардың қанығуы мен 

басқарылуын жоғалтуды болдырмайды. Қуатты гироскопиялық 

тұрақтандырғыштарды ғарыш аппараттарының бағдарын басқарудың ішкі 

жүйесінің атқарушы органдары ретінде қолданудың басқа кемшіліктері 

тұрақтандырғыштардың жоғары құны мен үлкен массасы болып табылады. 

Атқарушы органдар ретінде бағдарлауды басқарудың кіші жүйелері 

ғарыштық аппаратты магниттік атқарушы органдар (ағылш. magnetic torquers). 

Осы типтегі атқарушы органдар-бұл ғарыш аппараттарының бортында 

дипольдік магниттік моменттерді құру үшін қолданылатын электромагниттер. 

Магниттік атқарушы органдар ғарыш аппаратының қалдық магниттік 

моментінің орнын толтыру үшін де, ғарыш аппаратының баяу бұрыштық 

қозғалыстарын шағын Ұйытқу моменттерінің әсерінен парирлеу үшін де 

пайдаланылуы мүмкін. Оларды инерциялық атқарушы органдар (шыбындар 

немесе күштік гироскопиялық тұрақтандырғыштар) жинақтаған кинетикалық 

моментті алып тастау үшін де қолдануға болады, алайда магниттік түсіру 

процесі әдетте төмен реактивті қозғалтқыштармен түсіруден гөрі көп уақытты 

алады. Магниттік атқарушы органдар Жердің магнит өрісінің индукция 

векторына бағытта пропорционал және перпендикуляр болатын басқару 

моменттерін жасайды. Магниттік атқарушы органдардың негізгі артықшылығы 

- қозғалмалы бөліктердің болмауы және жабдықтың минималды құрамы – 

Жердің магнит өрісінің параметрлерін өлшеуге арналған магнитометр және 

әрқайсысы бойымен орнатылған үш электромагнит (ток өткізетін орамалары 

оралған ферромагниттік өзектер) ғарыштық аппараттың үш құрылыс осінен. 

Магниттік атқарушы органдардың жұмысы Жердің магнит өрісімен өзара 

әрекеттесуіне негізделгендіктен, ғарыш аппараты орбитасының биіктігінің 

ұлғаюымен олардың тиімділігі төмендейді. Біз Ам2-де магниттік атқарушы 
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органдардың магниттік моментін оңай анықтай аламыз және оларды 

басқарудың көптеген мәселелерін шешу үшін қолдана аламыз. 1-12-кестеде 

кинетикалық және динамикалық шыбындар мен магниттік атқарушы 

органдардың параметрлерін анықтауға арналған негізгі есептеу 

коэффициенттері келтірілген. 

Шағын реактивті қозғалтқыштар (ағылш. gas jets немесе thrusters) 

массаны (газды немесе сұйық отынның жану өнімдерін) тастау арқылы басқару 

моменттерін жасайды және олардың жұмысы кинетикалық моментті сақтау 

құрылғыларының (инерциялық атқарушы органдардың – шыбындардың 

немесе күштік гироскопиялық тұрақтандырғыштардың) жұмыс 

принциптерінен басқа заңдар мен принциптерге негізделген. Төмен реактивті 

қозғалтқыштар ыстық газбен жұмыс істейтін қозғалтқыш қондырғыларында 

қолданылады, олар өз кезегінде екі компонентті (жанармай + тотықтырғыш) 

немесе бір компонентті болуы мүмкін, онда газ энергиясы химиялық реакция 

(жану немесе каталитикалық ыдырау) арқылы байланысады. Сонымен қатар, 

суық газбен жұмыс істейтін қозғалтқыш қондырғылары мүмкін, онда энергия 

жұмыс денесінің фазалық күйі өзгерген кезде жылудың шығуы нәтижесінде 

(әдетте сұйықтықтың булануы) немесе алдын-ала сығылған газдың кеңеюі 

нәтижесінде пайда болады (фазалық күйін өзгертпестен). Суық газбен жұмыс 

істейтін қозғалтқыш қондырғылары көбінесе шағын ғарыш аппараттарының 

құрамында қолданылады, мұнда жалпы тарту импульсіне қойылатын талаптар 

аз. 

 

Кесте 1.11 - Динамикалық шыбындардың, кинетикалық шыбындардың 

және магниттік атқарушы органдардың параметрлерін анықтауға арналған 

жеңілдетілген теңдеулер 

 FireSat ғарыш аппараты үшін кинетикалық маховиктердің параметрлері 

жобаның негізгі нұсқасы үшін ғана, ал динамикалық маховиктердің 

параметрлері – жергілікті тік бойынша бағдарлау режимімен қатар надирге 

бағыттан 30 градусқа дейінгі бұрышқа ауытқумен қайта бағдарлау режимін 

көздейтін жоба нұсқасы үшін айқындалады. 

 

Параметр Жеңілдетілген 

теңдеулер  

FireSat  есептеу үшін 

мысалдар 

Бұзылуларды 

паримирлеу үшін 

динамикалық ұшқыш 

жасаған сәт 

Динамикалық 

ұшқыштың басқару 

моменті белгілі бір қор 

коэффициентімен 

күтілетін сыртқы 

максималды моментке 

тең болуы керек: 

Тдм = Тв Кзапаса 

Ғарыш аппараттарының 

қарастырылып отырған 

мысалы үшін ең жоғары 

сыртқы ауытқу сәті 10-5 

нм-нің 4.3-тармағына 

тең (11-9B кестені 

қараңыз). Мұндай 

басқару сәтін барлық 

белгілі динамикалық 

ұшқыштар жасай алады. 
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Сондықтан, ұшуды 

таңдау бұзылулармен 

емес, кинетикалық 

моментпен немесе қайта 

бағыттау режимдері 

үшін басқару 

моментімен жасалуы 

керек. См. төмен. 

Қайта бағыттау 

режимдері үшін 

динамикалық 

ұшқышпен дамыған сәт 

Максималды 

жылдамдықпен бұрылу 

үшін (жарты уақыт 

ішінде жарты бұрышқа 
𝜃

2
=

Т

2𝐼
(

𝑡

2
)

2
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Ғарыш аппаратының 10 

минут ішінде 30 

градусқа бұрылу 

жағдайы үшін: 

 

𝑇дм =
4𝜃𝐼

𝑡2
= 5.2

∗ 10−4Нм 

Динамикалық ұшқыш 

үшін кинетикалық 

момент қоры 

Ұшқыштың 

кинетикалық 

моментінің қорын 

анықтауға 

көзқарастардың бірі, Н, 

ұшудың бір 

айналымында 

максималды бұзылу 

моментін, Теледидарды 

біріктіру болып 

табылады. 

Егер негізгі бұзылыс 

гравитациялық момент 

болса, онда максималды 

жинақтау Тв, орбиталық 

кезеңінің төрттен 

бірінде болады. 

Кинетикалық момент 

қорын анықтауға 

арналған жеңілдетілген 

теңдеу: 

𝐻 = 0.637
𝑇вТ0

4
 

 

Ғарыш аппараттарының 

қарастырылып отырған 

мысалы үшін ең жоғары 

сыртқы ауытқу сәті 10-5 

нм-нің 4.3-тармағына 

тең (11-9B кестені 

қараңыз). 

Биіктігі 800 км 

орбитадағы айналым 

кезеңі 101 минутқа тең. 

Сонда 

Н = 4.2*10-2 

Нмс.Басқару үшін 

максималды 

кинетикалық моменті 

0.4 Нмс болатын 

кішкентай ұшқыш 

жеткілікті. Ол 

максималды сыртқы 

әсер ету моменті үшін 

кинетикалық моменттің 

тоғыз есе көп мөлшерін 

қамтамасыз етеді. 
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мұндағы 0.637-

периодтың төрттен 

біріндегі синусоидалы 

функцияның орташа 

квадраттық мәні. 

Кинетикалық шыбын 

үшін кинетикалық 

момент қоры 

Жантаю және рыскания 

каналдарындағы 

бағдарды басқару 

дәлдігі тангаждық 

маховиктің 

кинетикалық 

моментінің шамасына 

және сыртқы бұзушы 

моменттің шамасына 

байланысты болады. 

Ғарыштық аппаратты 

бағдарлаудың берілген 

дәлдігі мен ең жоғары 

сыртқы бұзушы сәт үшін 

кинетикалық момент 

бойынша қорды 

анықтауға арналған 

жуықтап алынған 

формула мынадай түрде 

болады: 0.25твт0 = Н 

қосымша, 

мұндағы теледидар-ең 

үлкен наразылық, 

Т0-айналыс кезеңі, 

Н-қажетті кинетикалық 

сәт, 

қосымша-бағдарлаудың 

рұқсат етілген қателігі. 

0,1°, балға тең ғарыш 

аппараты бағдарының 

берілген дәлдігі үшін, ең 

жоғарғы сыртқы ауытқу 

сәті 4.3*10-5 Нм (11-9b 

кестені қараңыз) және 

101 минутқа тең биіктігі 

800 км орбита бойынша 

айналыс кезеңі үшін Н = 

37.3 Нмс. 

Егер ғарыш аппаратын 

бағдарлаудың берілген 

дәлдігі 1°тең болса, онда 

Н =3.73 Нмс  

Айналу арқылы 

тұрақтандыру жүйесі 

үшін кинетикалық 

момент қоры 

Бастапқыда жоғарыда 

сипатталған әдістеме 

бойынша ғарыш 

аппараты бағдарының 

берілген дәлдігі мен ең 

жоғары сыртқы ауытқу 

моменті үшін 

кинетикалық момент 

қоры анықталады, содан 

кейін ғарыш 

аппаратының оған 

0,1° (кинетикалық 

момент 37.3 Нмс -ге тең) 

тең ғарыш аппараты 

бағдарының берілген 

дәлдігі үшін ғарыш 

аппаратының бұрыштық 

жылдамдығы: 

𝜔 = 0.41 айн/с = 4 

айн/мин. 
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сәйкес бұрыштық 

жылдамдығы болады: 

𝜔 =Н / І 

Магниттік атқарушы 

органдардың магниттік 

моменті 

Магниттік атқарушы 

органдардың t басқару 

моменті электромагнит 

орамасы арқылы электр 

тогы пайда болған кезде 

пайда болатын өзінің d 

магниттік моментінің 

Жердің магнит өрісімен 

өзара әрекеттесуі 

нәтижесінде пайда 

болады, ол индукциямен 

сипатталады: 

D = Т / В.Түсіру 

жүйесінің 

электромагниттері 

қажет болған жағдайда 

бағдарлауды қалпына 

келтіруді қамтамасыз 

ететін белгілі бір 

маржамен максималды 

бұзылуға тең сәт 

тудыруы керек. 

Нашар жағдайда, 

қарастырылып отырған 

жағдай үшін Жердің 

магнит өрісінің 

индукциясы 4.3*10-5 Тл 

тең болады (11-9b 

кестесін қараңыз). 

Электромагниттің 

магниттік моментін D = 

1 Ам2, өтемақы 

қажеттілігі негізінде 

анықтаймыз, 

бұл шағын өлшем. 

Жердің магнит өрісі Қос 

орбитальды жиілікте 

өзгереді, сондықтан 

максималды басқару 

моменті ұшу кезінде екі 

рет жасалады. 

Магниттік моменті 3 

Ам2-ден 10 Ам2-ге 

дейінгі магниттік 

атқарушы органдар 

жеткілікті мөлшерде 

қамтамасыз ете алады 

басқару бойынша. 

 

Төмен реактивті қозғалтқыштардың көмегімен жасалған басқару күштері 

мен моменттері келесі мәселелерді шешу үшін қолданылады: 

* ғарыш аппаратының бағдарын басқару; 

* үлкен бұрылу бұрыштары бар ғарыш аппаратын қайта бағдарлау 

маневрлері; 

* ғарыш аппаратын түзету және қолдау маневрлері; 

* кинетикалық маховиктердің, динамикалық маховиктердің немесе 

күштік гироскопиялық тұрақтандырғыштардың артық кинетикалық моментін 

алу (түсіру) ; 

* айналу тұрақтандырылған ғарыш аппараттарының айналу 

жылдамдығын реттеу; 

* айналу тұрақтандырылған ғарыш аппараттарының нутациялық 

тербелістерін басқару. 
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Өкінішке орай, төмен реактивті қозғалтқыштардың алауы ғарыш 

аппараттарына әсер етуі мүмкін, бұл оның бетіндегі отынның толық емес жану 

өнімдерімен ластануы мүмкін және олардың жұмысы ғарыш аппараттарының 

орбиталық қызмет ету мерзімін анықтайтын жұмыс денесінің қалпына 

келмейтін ресурстарын тұтынумен байланысты. 

Ғарыш аппараттарының бағдарын басқарудың ішкі жүйесін жобалау 

кезінде біз оның құрамында аз тартылған реактивті қозғалтқыштарды 

пайдалану қажет пе, қанша қозғалтқыш болуы керек және олар ғарыш кемесінің 

бортында қалай орнатылуы керек екенін анықтауымыз керек. Төмен реактивті 

қозғалтқыштарды қолдана отырып, нақты бағдарлауды қажет ететін 

тапсырмалар үшін біз қозғалтқышты жалғыз қосудың минималды ұзақтығына 

сүйене отырып, қозғалтқыштардың минималды тарту импульсін анықтай 

аламыз – әдетте 20 миллисекунд немесе одан да көп. Әдетте, төмен тартқыш 

реактивті қозғалтқыштарды жобалау тұрақты тарту деңгейіне сүйене отырып 

жүзеге асырылады, егер екі тарту деңгейі бар немесе реттелетін тартқышы бар 

қозғалтқыштарды қолдану қажет болмаса, ғарыш аппараты жобасының негізгі 

нұсқасы басқарушы электромагниттерді атқарушы органдар ретінде 

пайдалануды көздегенімен, кинетикалық шыбынның артық кинетикалық сәтін 

(жүктемесінен босату) алып тастау және ғарыш аппаратын қайта бағдарлаудың 

міндетті емес маневрлерін жүргізу мәселелерін шешу үшін аз тартылған 

реактивті қозғалтқыштардың параметрлерін есептеудің мысалын келтіреміз. 

Төмен реактивті қозғалтқыштардың иықтары 0.5 метрге тең деп болжаймыз. 1-

13-кестеде есептеулер тізбегі және жеңілдетілген теңдеулер келтірілген, олар 

төмен реактивті қозғалтқыштардың негізгі параметрлерін және жұмыс 

денесінің күтілетін қорын сипаттайды. Ғарыш аппараттарының борттық 

қозғалтқыш қондырғыларын жобалауға байланысты мәселелерді толығырақ 

талқылау келтірілген. 

 

Кесте 1.12 - Төмен реактивті қозғалтқыштардың параметрлерін алдын-

ала анықтауға арналған жеңілдетілген теңдеулер 

Жеңілдетілген теңдеулер Ғарыш аппараты үшін есептеу 

үлгісі 

FireSat 

Сыртқы бұзылуларды париттеу үшін 

аз тартымды реактивті 

қозғалтқыштардың тартымын 

анықтау: 

F = Тв / L, 

мұндағы F-қозғалтқыштың тартылыс 

күші, Тв-сыртқы бұзушы 

моменттердің максималды мәні, L – 

қозғалтқыштың тартылыс күші 

Қарастырылып отырған жағдайда 

максималды сыртқы қозу сәті – 

гравитациялық момент, 4.310-5 Нм 

(1-7 кестені қараңыз), қозғалтқыштың 

тарту иығы-0.5 м, содан кейін сыртқы 

бұзылулардың нашар жағдайда 

париализациясын қамтамасыз ететін 

төмен тартылымдағы реактивті 

қозғалтқыштардың тарту күші 8.610-

5 Н Тартымның мұндай шағын 

деңгейі қозғалтқыштардың тартымы 
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іс жүзінде сыртқы бұзылулардың 

парирленуімен емес, ғарыш 

аппаратын қайта бағдарлау 

міндеттерін шешумен 

анықталатынын көрсетеді. Сонымен 

қатар, мезгіл-мезгіл өзгеріп тұратын 

сыртқы бұзылуларға қарсы тұру үшін 

төмен реактивті қозғалтқыштарды 

пайдалану қозғалтқыштардың жұмыс 

істейтін денесін көп тұтынуға әкеледі. 

Қайта бағдарлау маневрін 

қамтамасыз ету үшін аз тартқыш 

реактивті қозғалтқыштардың 

тартымын анықтау (нөлдік 

кинетикалық моменті бар басқарудың 

кіші жүйесінің нұсқасы): 

Жобаның мақсатты мәселелерін 

шешу үшін қажет қайта бағыттаудың 

максималды бұрыштық 

жылдамдығын анықтаңыз. Ғарыштық 

аппараттың үдеткіш уақытын 

берілген бұрыштық жылдамдыққа, 

тұрақты жылдамдықпен қозғалу 

уақытын және тежеу уақытын 

анықтау арқылы маневр 

диаграммасын жасаңыз. Тартым күші 

ғарыш аппаратының қажетті 

бұрыштық үдеуінің шамасынан 

мынадай формула бойынша 

айқындалады: 

T = F L = I d2𝜃/dt, оны F-ге қатысты 

шешуге мүмкіндік береді. 

Ғарыш аппаратының 30 оС 

бұрышына бұрылуы 60 секундтан 

аспайтын уақыт ішінде орындалуы 

тиіс және үдеу / тежеу учаскелері 

уақыттың 5% - ын алады (қалған 90% 

- тұрақты жылдамдықпен қозғалыс) 

деп болжаймыз. Осыдан біз 

бұрылыстың максималды бұрыштық 

жылдамдығы 
0.5 /с,, ал бұрыштық үдеу-0.167 /с2, 
немесе 2.9110-3рад/с2. 

Содан кейін реактивті 

микроқозғалтқыштың тарту күші 0.52 

Н-ге тең болуы керек. 

Мұндай тарту деңгейі де аз, бірақ ол 

тиісті қозғалтқыштарды таңдау үшін 

қолайлы 

Қайта бағдарлау маневрін 

қамтамасыз ету үшін аз тартқыш 

реактивті қозғалтқыштардың 

тартымын анықтау (нөлдік емес 

кинетикалық моменті бар кіші 

басқару жүйесінің негізгі нұсқасы): 

Берілген t моментін формула 

бойынша анықтаңыз: 

T = FL d = H, 

мұндағы F - реактивті 

микроқозғалтқыштың орташа тарту 

күші; 

Ғарыш аппаратының қаралып 

отырған мысалы үшін, 30  сатыға 

қайта бағдарлау маневрі 10 минут 

ішінде жүзеге асырылуы тиіс, ғарыш 

аппаратының өзіндік айналу 

кезеңінің 10% - ына тең аз тартымды 

реактивті қозғалтқыштың жұмыс 

циклінің ұзақтығын қабылдай 

отырып, қозғалтқыштың 0.65 Н-ға тең 

тарту күшін аламыз. 
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L - иық тарту; 

d-қозғалтқыштың жұмыс циклі 

(ғарыш аппаратының айналу 

кезеңінің үлестерінде); 

H-ғарыш аппаратының кинетикалық 

моменті; 

– қайта бағдарлаудың бұрыштық 

жылдамдығы. 

Аз тартқыш реактивті қозғалтқышты 

қосу саны: 

Ғарыш аппараттарының ұшу 

бағдарламасына сүйене отырып, 

қайта бағыттау маневрлерінің егжей-

тегжейлі циклограммасын жасаңыз 

және төмен реактивті қозғалтқыштың 

қосылу санын және әр қосылыстың 

ұзақтығын анықтаңыз. 

Ғарыш аппаратының қарастырылып 

отырған мысалында аз тартылымдағы 

реактивті қозғалтқыштар қайта 

бағдарлау маневрлерін жүргізу және 

ұшқыштарды түсіру үшін ғана 

қолданылады (әр ұшқышқа күніне бір 

рет 1 секундтан). 

Қайта бағдарлау маневрі ғарыш 

аппаратын екі осьтің айналасында 

аптасына бір рет 30 градусқа бұруды 

көздейді, бұл ретте ғарыш аппаратын 

жеделдету және тежеу әрбір маневрде 

3 секунд алады. 

Содан кейін бес жылдық орбиталық 

жұмыс үшін төмен реактивті 

қозғалтқыштардың қосылу саны 5715 

болады. 

Бұл мән реактивті 

микроқозғалтқыштардың әдеттегі 

ресурсынан едәуір аз, ол 

20000 ... 50000 қосу. 

Артық кинетикалық сәтті алып 

тастауды қамтамасыз ету үшін аз 

тартқыш реактивті 

қозғалтқыштардың тартымын 

анықтау: 

Тартым мынадай формула бойынша 

анықталады: 

F = H / L t, 

мұндағы F-кинетикалық момент 

(шыбынның максималды мәні немесе 

оның әсер ету кезіндегі бұзушы 

моменттің көбейтіндісі); 

L - иық тарту; 

t - төмен реактивті қозғалтқышты 

қосу ұзақтығы. 

На примере рассматриваемого 

космического аппарата 

предполагается использование 

динамических Маховиков с 

кинетическим моментом 0.4 Нмс 

каждый. Предполагается также, что 

продолжительность запуска 

низкореактивного двигателя для 

разгрузки пилота будет равна 1 

секундам. 

Тогда тяговое усилие реактивного 

микродвигателя должно быть равно 

0.8 Н. 
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Аз реактивті қозғалтқыштардың 

жұмыс істеуі үшін жұмыс денесінің 

қорын анықтау:  

Mp жұмыс денесінің массасын 

бағалау қозғалтқыштың тарту күшіне 

F көбейтілген және Isp тартудың 

үлестік импульсіне және g еркін 

құлау үдеуіне бөлінген t 

қозғалтқыштары жұмысының 

жиынтық ұзақтығының негізінде 

мынадай формула бойынша 

жүргізіледі: 

Mp = F t / (Isp g). 

аз реактивті қозғалтқыштардың 

жұмыс істеуі үшін жұмыс денесінің 

массасын анықтау үшін 

қозғалтқыштарды қосудың жоғарыда 

көрсетілген санын, әрбір қайта 

бағыттау маневрін жүргізу үшін 3 

секундқа тең және жоғарыда 

есептелген тартылыс күші үшін 

Ұшқыштарды әрбір түсіру үшін 1 

секундқа тең қосу ұзақтығын 

пайдалану (нақты қозғалтқыштарды 

таңдаған кезде олардың жұмыс 

ұзақтығы өзгеруі мүмкін, бірақ 

тартымның жалпы импульсі 

өзгермейді). 

Реактивті микроқозғалтқыштардың 

тартылуының жалпы импульсі 4754 

Нс-қа тең болады. Бір компонентті 

гидразинді реактивті қозғалтқыштың 

тартылыс импульсі 200С-қа тең деп 

есептей отырып, біз төмен қуатты 

реактивті қозғалтқыштарды қосудың 

сипатталған бағдарламасын 

қамтамасыз ету үшін гидразиннің 

массасы 2.43 кг құрайды деп табамыз. 

 

Қарастырылып отырған ғарыш аппараттарының мысалы үшін өте аз 

реактивті микроқозғалтқыштар және жұмыс денесінің аз мөлшері қажет. 

Динамикалық маховиктер жүйесін негізгі атқарушы органдар ретінде 

пайдалануды көздейтін ғарыш аппаратының бағдарын басқарудың кіші жүйесі 

жобасының нұсқасы үшін қайта бағдарлау маневрлерін жүргізу де 

маховиктерді пайдалана отырып ұйымдастырылуы мүмкін, бұл жұмыс 

денесінің көрсетілген міндетті шешуге жұмсалуын болдырмайды. 

Кинетикалық шыбықты негізгі атқарушы орган ретінде пайдалануды көздейтін 

ғарыш аппараттарының бағдарлауды басқарудың ішкі жүйесі жобасының 

негізгі нұсқасы үшін біз қайта бағдарлаудың міндетті емес маневрлерін 

қамтамасыз ету үшін аз тартымдық реактивті қозғалтқыштарды қолдана 

аламыз, дегенмен қуатты магниттік атқарушы органдар қайта бағдарлау 

мәселесін шешу үшін де қолданыла алады, әсіресе егер ғарыш кемесінің 

бортында аз тартымдық реактивті қозғалтқыштарды пайдалану 

жоспарланбаған болса және қайта бағыттау маневрінің уақыты маңызды 

параметр болмаса. 

Командалық аспаптар. Ғарыш аппаратының бағдарын бақылау және 

басқару кіші жүйесінің аппаратурасын таңдау қорытындысында біз кіші 
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жүйенің командалық аспаптарын (датчиктерін) таңдауға тиіспіз. Командалық 

Аспаптардың негізгі түрлері, олардың функционалдық және пайдалану 

сипаттамалары 11-14-кестеде келтірілген. Алайда, ғарыш аппараттарының 

бағдарын бақылау мен басқарудың ішкі жүйесіне арналған командалық 

құрылғылардың технологиясы өте тез дамып келе жатқанын, құрылғылар 

дәлірек және жеңіл бола бастағанын және жаңа ғарыштық жобаларды жасау 

кезінде осы жағдайды ескеру қажет екенін атап өткен жөн. 

Инерциялық өлшеу блоктары (ағылш. inertial-measurement unit-IMU) 

ғарыш аппаратының айналмалы қозғалысының параметрлерін өлшеуге 

арналған сезімтал элементтерді – гироскопиялық аспаптарды және ғарыш 

аппаратының үдемелі қозғалысының параметрлерін өлшеуге арналған 

акселерометрлерді қамтиды. Ғарыш аппараттарының инерциялық өлшеу 

блоктары, егер ғарыш аппаратының үдемелі қозғалысының жылдамдығын 

өлшеу міндеті болса – не навигация және ғарыш аппаратын бағыттау 

міндеттерін шешу үшін, не марштық қозғалтқыштарды ажырату сәтін анықтау 

үшін ғана акселерометрлермен жарақталуы тиіс. Инерциялық өлшеу блоктары 

көбінесе тұрақтандырылған және гимбальда тоқтатылған платформада 

орналастырылған гироскоптар мен акселерометрлердің жиынтығы болып 

табылады, ол кеңістіктегі берілген инерциялық координаттар жүйесін 

сақтайды. Тұрақтандырылған платформалар негізінде ғарыш аппараттарының 

инерциялық өлшеу блоктары жоғары дәлдікке ие, ақпаратты өңдеу кезінде 

күрделі есептеулерді қажет етпейді, алайда олар үлкен массасы мен қуаты бар 

күрделі механикалық құрылғы. Сондықтан, соңғы уақытта тегін платформалар 

(ағылш. strapdown) инерциялық өлшеу блоктары. Бесплатформенные 

аспаптарын пайдаланады құрамында платформалар, подвешенных да 

карданном подвесе. Оның орнына, ғарыш аппараттарының корпусына қатаң 

бекітілген сезімтал элементтердің шығыс сигналдарын инерциялық 

координаттар жүйесіне түрлендіруді қамтамасыз ететін жоғары дәлдіктегі 

бағдарламалық жасақтама қолданылады. Борттық есептеу құралдарының 

бүгінгі даму деңгейінде де, еркін платформалы инерциялық өлшеу блоктары 

жоғары сенімділікке ие бола отырып, тұрақтандырылған платформалар 

негізінде инерциялық өлшеу блоктарымен дәл салыстырылады. Еркін пішіндегі 

инерциялық өлшеу блоктары көбінесе бұрыштық жылдамдықтың 

гироскопиялық есептегіштерін пайдаланады (ағылш. rate gyros) бізге ғарыш 

аппараттарының бұрыштық жылдамдығы туралы ақпарат береді; олардың 

шығу сигналдарын біріктіре отырып, біз бұрыштық позицияны анықтай 

аламыз. Кез-келген типтегі инерциялық өлшеу блоктары гироскоптардың 

кетуімен және нөлдік ығысу түріндегі қателіктермен сипатталады (жүйелік 

қателер). Ғарыш аппараттарының бортындағы инерциялық өлшеу блоктарын 

бірнеше сағаттан астам уақыт аралығында пайдалану үшін біз күн, Жұлдыздар 

немесе жер сияқты сыртқы белгілердің позициялық датчиктерінің сигналдарын 

қолдана отырып, олардың ақпаратын түзетуіміз керек. Қазіргі уақытта 

гироскопиялық құрылғылардың кең спектрі қол жетімді, олар ротордың газды 

суспензиясы бар классикалық электромеханикалық құрылғылардан және 
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сақиналы лазерлік гироскоптардан бастап, қатты күйдегі гироскоптардың – 

талшықты-оптикалық және жартылай сфералық резонанстардың соңғы 

дамуымен аяқталады, олар ғарыштық аппараттардың инерциялық өлшеу 

блоктарының жалпы өлшемдерін, массасын және құнын азайтуды қамтамасыз 

етеді. 

 

Кесте 1.13 - Ғарыш аппараттарының бағдарын бақылау және басқару кіші 

жүйелерінің үлгілік командалық аспаптары 

Датчик Типтік 

сипаттамалар

ы 

Салмағы

, кг 

Қуаты

, Вт 

Өндірушілер 

 

Инерциялық 

өлшеу блогы 

(гироскоптар 

мен 

акселерометрлер

) 

Жеке күтім-

0.003 ... 1 

/сағат; 

сызықтық 

акселерометр 

(1…5)10-6 g/g2
 

диапазонында 

20 ... 60 g 

3 … 25 10 … 

200 

Nortrop, Bendix, 
Kearfott, 
Honeywell, 
Hamilton 
Standard, Litton, 
Teledyne 

Күн Сенсоры Анықтау дәлдігі 

бағдарлар-

0.005 қар ... 3 

0.5 … 2 0 … 3 Adcole, TRW, 

Ball 
Aerospace 

Жұлдызды 

сенсор: 

сканерлеу; 

статикалық 

Бағдарлауды 

анықтау дәлдігі-

доғаның 1 

секундынан 

доғаның 1 

минутына дейін 

(0.0003 ж. 

0.01) 

3 … 7 5 … 

20 

Ball Aerospace, 

Bendix, 

Honeywell, 

Hughes 

Жер көкжиегі 

сенсоры: 

сканерлеу; 

статикалық 

Бағдарды 

анықтау дәлдігі: 

 

0.1 сек ... 1 сек 

(төмен 

орбиталарда) 

0.1 сек ... 0.25 

сек 

 

 

 

2 … 5 

2.5 … 

3.5 

 

 

 

5 … 10 

0.3 … 

5 

Barnes, Ithaco, 

Lockheed 

Barnes, 

Lockheed 

Магнитометр Анықтау дәлдігі 

бағдарлау-0.5 

с-тан 3 с-қа 

дейін 

0.6 … 

1.2 

1 ден 

көп 

емес 

Schonstedt
, Develco 
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Күн датчиктері (ағылш. Sun sensor) - бұл құрылғының қону жазықтығы 

мен күн бағыты векторының арасындағы бір немесе екі бұрышты өлшейтін 

көрінетін жарық детекторлары. Бұл командалық құрылғылардың өте кең 

таралған, өте дәл және сенімді түрі, алайда олардың сәтті жұмыс істеуі үшін 

сенсордың көру өрісін ғарыш аппараттарының құрылымдық элементтерімен 

көлеңкелемеу қажет. Күн сенсорлары ғарыш аппаратының бағдарын 

анықтаудың штаттық кіші жүйесінің құрамында, бағдарды бастапқы құру 

немесе қалпына келтіру (істен шыққаннан кейін) кіші жүйесінің құрамында 

немесе күн батареясының жай-күйін басқарудың Автономды кіші жүйесінің 

құрамында пайдаланылады. Жердің төмен орбиталы жасанды спутниктерінің 

көпшілігінің траекториясына күн сәулесі түспейтін учаскелер (ғарыш 

аппаратын жер көлеңкесінде табу) кіретіндіктен, күн датчиктері негізінде 

ғарыш аппараттарының бағдарын анықтаудың кіші жүйесі шешілетін 

мәселенің дәлдігін айтарлықтай төмендетпей, осы датчиктерден ақпараттың 

үнемі жоғалуын болдырмау тәсілдерін көздеуі тиіс. 

    Күн сенсорлары өте дәл болуы мүмкін (дәлдік 0.01 ° - тан жақсы), бірақ 

мұндай жоғары сипаттамалардың артықшылықтарын пайдалану әрдайым 

мүмкін емес. Әдетте біз күн сенсорларын ғарыш аппараттарының корпусының 

шетіне орналастырамыз, Бұл сенсордың көру өрісін ғарыш аппараттарының 

құрылымдық элементтерімен көлеңкелемеуін қамтамасыз етеді. Күн 

сенсорының дәлдігі ғарыш аппараттарының, әсіресе үлкен ғарыш 

аппараттарының иілу деформацияларымен шектелуі мүмкін. Айналмалы 

тұрақтандырылған ғарыш аппараттары бағдарлауды анықтау үшін күн бағыты 

векторы мен ғарыш аппараттарының айналу осі арасындағы бұрышты 

өлшейтін күн сенсорларының арнайы түрлерін қолданады. Өлшеу нәтижелері 

Не өңдеу үшін жерге берілуі, не автоматты басқару жүйесінің тұйық 

контурында ғарыш аппаратының бортында тікелей пайдаланылуы мүмкін. 

    Жұлдызды сенсорлар (ағылш. star sensors) түрлері бойынша сканерлеу, 

статикалық датчиктер және астроизмерциялық жүйелерге бөлінеді. Жұлдызды 

сканерлеу сенсорлары (ағылш. star scanners) айналу арқылы тұрақтандырылған 

ғарыш аппараттарының бағдарын анықтаудың кіші жүйелерінің құрамында 

қолданылады. Ғарыш аппараттарының айналуы кезінде байқалған жұлдыздар 

сенсордың көру өрісін құрайтын көптеген жарықтар арқылы өтеді. Сенсордың 

көру өрісі арқылы бірнеше жұлдыздардың өтуін өңдегеннен кейін біз ғарыш 

аппараттарының бағытын анықтау мәселесін шеше аламыз. Статикалық 

жұлдыздық датчиктер мен астроизмерциялық жүйелер үш осьті тұрақтандыру 

жүйесімен жабдықталған ғарыш аппараттарының бағытын анықтайтын ішкі 

жүйелер құрамында қолданылады. Статикалық жұлдыз датчигі (ағылш. star 

tracker) кең көру өрісі бар, ол белгілі бір жарықтық (жұлдыздық шаманың) 

жұлдызын анықтағанға дейін электронды құралдармен сканерленеді, содан 

кейін табылған жұлдызды бақылау жүзеге асырылады. Ғарыш аппараттарының 

кез-келген қозғалысын сенсор жұлдыз бейнесінің оның көру өрісіндегі ығысуы 

ретінде бекітеді. Содан кейін біз бұл сәйкессіздік сигналын ғарыш 

аппараттарының инерциялық кеңістіктегі бағытын анықтау үшін қолдана 
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аламыз. Астроизмерительная система (ағылш. star mapper) негізінен 

статикалық жұлдыз сенсорына ұқсас, тек оның көру аймағында орналасқан 

бірнеше жұлдыздарда бір уақытта жұмыс істейді, ал статикалық жұлдыз 

сенсоры әдетте тек бір жұлдызды бақылайды. Астро-өлшеу жүйесі жұлдызды 

көзбен анықтайды, оның орнын есте сақтайды және келесі жұлдызды анықтауға 

көшеді. Содан кейін біз ғарыштық аппараттың инерциялық кеңістіктегі 

бағытын анықтау мәселесін шешу үшін жұлдыздардың орны туралы есте 

сақталған деректерді қолдана аламыз. Ғарышта белгілі бір бұрышқа 

орналастырылған кем дегенде екі жұлдызға бағытталған векторларды 

қолданған кезде инерциялық кеңістіктегі ғарыш аппараттарының барлық үш 

құрылыс осінің бағытын анықтауға болады.  

   Жер көкжиегінің сенсорлары (ағылш. horizon sensors) - бұл ғарыш 

кеңістігі (төмен температура) мен жер атмосферасы арасындағы жылу 

контрастын анықтайтын инфрақызыл ұшақтар (детектордың спектрлік 

диапазонына байланысты жер бетінен шамамен 40 км биіктіктегі қабаттың 

жоғары температурасы). Жер горизонтының қиылысу индикаторлары деп 

аталатын тар көру өрісі бар қарапайым статикалық сенсорлар (ағылш. 

horizon crossing sensors, pippers) айналу арқылы тұрақтандырылған ғарыш 

аппараттарының бағдарын анықтаудың кіші жүйелерінің құрамында 

қолданылады. Мұндай құрылғылар жердің инфрақызыл горизонтының 

қиылысу хордасының фазасы мен Орталық бұрышын өлшейді; өлшеу 

нәтижелері орбитаның параметрлері туралы мәліметтермен және ғарыш 

аппараттарының айналу осіне қатысты сенсордың бұрыштық орналасуымен 

бірге жерге (надирге) бағыт векторының екі бұрышын анықтауға мүмкіндік 

береді. Жердің көкжиегін сканерлеу сенсорлары (ағылш. scanning horizon 

sensors) үш осьті тұрақтандыру жүйесімен жабдықталған ғарыш 

аппараттарының бағдарын анықтаудың кіші жүйелерінің құрамында 

қолданылады. Мұндай сенсорлардағы сканерлеу элементі-айналмалы айна 

немесе линза объективі. Әдетте мұндай датчиктер жұпта қолданылады, бұл 

ғарыш аппараттарының бағытын анықтаудың жалпы дәлдігін арттыруға 

(өлшемдерді бірлесіп өңдеу және кейбір қателіктерді сүзу арқылы) және 

бағдарды анықтаудың ішкі жүйесінің сенімділігін арттыруға мүмкіндік береді. 

Жергілікті вертикальға бағытталған кейбір ғарыш аппараттарының бортында 

кең көру өрісі бар жер датчиктері немесе тербелмелі айналары бар көкжиекті 

бақылау датчиктері (жалпақ сканерлеу жүйелері) қолданылады, олар Жердің 

барлық диктерін бақылауды және ғарыш аппаратын оның орталығына 

бағыттауды қамтамасыз етеді. 

Ғарыш аппаратының бортына орнатылған жер көкжиегінің датчигі жерге 

бағдарлау, сенсор өлшемдерін минималды өңдеумен жергілікті вертикаль 

бойынша бағдарлауды басқаруды қамтамасыз етеді. Сканерлеу сенсорлары 

сканерлеу конусының ішінде ғарыш аппараттарының құрылымдық 

элементтерімен көлеңкеленбейтін көру өрісін қажет етеді (конус ерітіндісінің 

жарты бұрышы әдетте 45 , 60  , 90 сантиметр). Жердің Горизонт датчиктері 

негізінде ғарыш аппараттарының бағытын анықтайтын ішкі жүйелердің типтік 
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дәлдігі 0.1   тан  0.25 с-қа дейін, ал кейбір жағдайларда тіпті 0.03 . с-қа дейін. 

Төмен орбиталы ғарыш аппараттарына қолданылатын сенсордың дәлдігін 

арттыру үшін жердің сфералылығын және оның инфрақызыл горизонтының 

маусымдық өзгеруін ескеру қажет. 

Магнитометрлер (ағылш. magnetometers) - Жердің магнит өрісінің 

шамасы мен бағытын бір уақытта өлшеуді қамтамасыз ететін қарапайым, 

сенімді және жеңіл құрылғылар. Жердің магнит өрісі параметрлерінің 

өлшенген және есептелген мәндерін салыстыру арқылы ғарыш 

аппараттарының бағытын анықтай аламыз. Алайда, магнитометрлердің ғарыш 

аппараттарының бағытын анықтау дәлдігі, әдетте, жұлдыз датчиктерін немесе 

жердің Горизонт датчиктерін қолдану арқылы қамтамасыз етілетін дәлдіктен 

төмен. Жердің магнит өрісі уақыт өте келе өзгеретін қасиетке ие және оны 

кеңістіктің берілген нүктесі үшін дәл болжау мүмкін емес. Магнитометр 

көмегімен ғарыш аппараттарының бағытын анықтау дәлдігін арттыру үшін біз 

оны өлшеуді күн немесе жердің инфрақызыл горизонты сенсорларын 

өлшеумен бірге өңдейміз. Магниттік атқарушы органдармен жабдықталған 

ғарыш кемесі ұшудың әр айналымында Жердің магнит өрісін кесіп өтсе, 

магниттік атқарушы органдардың дұрыс полярлығын анықтау үшін 

магнитометрді қолдана аламыз. Магниттік атқарушы органдар әдетте 

магнитометр көрсеткіштерін оқу кезінде өшірілуі керек, өйткені олар жасаған 

магнит өрісі магнитометрді өлшеудің айтарлықтай бұрмалануына әкелуі 

мүмкін. 

Командалық аспаптарды таңдау. Жинақтауға арналған командалық 

құралдарды таңдау ғарыш аппараттарының бағытын бақылау және басқару 

жүйелері әдетте ғарыш аппараттарының бағдарлау түріне (мысалы, жерге 

бағдарлау, инерциялық бағдарлау және т.б.) және қажетті дәлдікке байланысты 

болады. Командалық құрылғыларды таңдауға әсер ететін басқа факторлар-

резервтеу, ақауларға төзімділік, оптикалық құрылғылардың қажетті көру 

өрістерін қамтамасыз ету талаптары және өлшеу ақпаратын жаңарту жиілігі. 

Әдетте, басында ғарыш аппараттарының бағдарын бақылау және басқару ішкі 

жүйелерінің командалық аспаптар кешені құрамының бірнеше нұсқалары 

анықталады, содан кейін салыстырмалы зерттеу жүргізіледі және кешен 

құрамы нұсқасының тиімділігі / құны критерийі тұрғысынан ең жақсысын 

таңдау жүргізіледі. Салыстырмалы зерттеулер жүргізу кезінде белгілі бір 

опцияны таңдауға белгілі бір құрылғының және оның өлшемдерін өңдеуге 

арналған тиісті бағдарламалық жасақтаманың қол жетімділігі айтарлықтай әсер 

етеді. Төменде біз ғарыш аппараттарының бағытын бақылау және басқару ішкі 

жүйелерінің командалық құрылғылар кешенінің құрамын салыстырудың және 

олардың ең жақсысын таңдаудың негізгі принциптерін қысқаша қарастырамыз. 

Ғарыш аппаратының үш осьті бағдарын толық анықтау үшін берілген 

координаттардың тірек жүйесінде ғарыш аппаратымен байланысты кемінде екі 

параллельдік емес вектордың орнын өлшеу қажет. Кейде көрсетілген 

векторлардың орнын өлшеу арасындағы үзілістерде негізгі бағыттарды сақтау 

үшін инерциялық өлшеу блогы (гироскопиялық тұрақтандырылған платформа) 



51 
 

немесе айналу арқылы тұрақтандырылған ғарыш аппараттарының өзіндік 

кинетикалық моменті қолданылуы мүмкін. Кейбір жағдайларда, ғарыш 

аппараттарының бұрыштық күйін анықтау тек бұрылыс бөлігінде ғана жүзеге 

асырылуы мүмкін, сыртқы векторлар (мысалы, жердің центріне бағыт немесе 

Жердің магнит өрісінің индукциясы) инерциялық кеңістікте қажетті ақпаратты 

алу үшін жеткілікті бұрыштарға айналады 

Жерге бағытталған ғарыш аппараты үшін жердің инфрақызыл Горизонт 

датчигі жантаю және тангаж осьтеріне қатысты бұрыштық позицияны тікелей 

өлшеуді қамтамасыз етеді, алайда үш осьті бағдарлауды қамтамасыз ету үшін 

оның ақпараты рыскания бұрышын өлшеумен толықтырылуы тиіс. Рыскания 

каналында бағдарды басқарудың талап етілетін дәлдігіне байланысты оны 

анықтау үшін күн датчигі немесе магнитометр пайдаланылуы мүмкін, немесе 

нөлдік емес кинетикалық моменті бар тұрақтандыру жүйесі жағдайында қисаю 

және рыскания каналдарының байланысы рыскания бұрышы бойынша 

бағдарды оны тікелей өлшеусіз басқару үшін пайдаланылуы мүмкін. 

Инерциялық кеңістікке бағытталған ғарыш аппараттары үшін ғарыш 

аппараттарының бұрыштық күйінің негізгі тікелей өлшеулерін күн датчиктері 

мен Жұлдыз датчиктерімен қамтамасыз етуге болады, бірақ командалық 

құрылғылар кешеніне инерциялық өлшеу блогын да енгізген дұрыс. Көбінесе 

координаталардың тірек жүйесінде (орбитальды немесе инерциялық) тек бір 

вектордың орнын өлшеу жүзеге асырылады, содан кейін екінші вектордың 

орнын өлшеуді түрлендіру үшін немесе, мысалы, Жердің магнит өрісінің 

моделін өңдеудің бастапқы деректері ретінде ғарыш аппараттарының 

орбиталық параметрлері туралы ақпарат қажет. Ғарыш аппараты орбитасының 

параметрлері әдетте жерүсті Сыртқы барлау өлшемдерінің нәтижелері 

бойынша анықталады және одан кейін "жоғары" радиолиниясы бойынша 

бортқа жүктеледі, алайда көрсетілген міндетті шешу үшін ғарыш аппаратының 

бортында автономды навигациялық жүйелерді қолдану да мүмкін (бұл 

мәселелер 1.7-бөлімде толығырақ қамтылған). 

FireSat ғарыш аппаратының командалық аспаптар кешені. Қарастырылып 

отырған ғарыш аппараттарының мысалында жоғарыда сипатталған оптикалық 

құрылғылардың кез-келген түрін сыртқы бағдарлау датчиктері ретінде 

пайдалануға болады. Алайда, ғарыш аппаратын 0.1  дәлдікпен жергілікті тік 

бойынша бағдарлауды қамтамасыз ету қажеттілігіне сүйене отырып, 

бағдарлаудың үш осінің екеуі бойынша тікелей өлшеуді қамтамасыз ететін жер 

көкжиегі датчигін таңдау неғұрлым қолайлы болып табылады. Басқару 

дәлдігінің жоғары талаптары жұлдыз сенсорын қолдануды да орынды етеді, 

алайда оны бағдарлауды басқару алгоритмдерінде қолдану үшін өлшеулерді 

инерциялық координаттар жүйесінен жерге байланысты координаттар 

жүйесіне айналдыру керек. Талап етілетін дәлдік 0.1 , жердің Горизонт 

датчиктерінің мүмкіндіктерінің төменгі шегінде орналасқан, сондықтан тиісті 

өңдеу арқылы берілген басқару дәлдігін қамтамасыз ету үшін датчик 

қалыптастырған өлшеулерден ақпаратты алудың барынша үлкен дәрежесіне 

қол жеткізуіміз қажет. 
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Сондай-ақ, бізге 0.1 , ден аспайтын қателігі бар бұралу бұрышының 

өлшегіші қажет болуы мүмкін деп болжаймыз, бірақ мұндай құрылғыны таңдау 

қисайту және бұралу бұрыштары сияқты айқын емес. (Көбінесе, арнаны дәл 

басқару қажеттілігі туралы ойланудың мағынасы бар. Ғарыш аппараттарының 

көптеген пайдалы жүктемелері, мысалы, антенналар, кейбір оптикалық-

электронды құрылғылар, радарлық станциялар және т.б., ғарыш 

аппараттарының айналу осіне сезімтал емес. Алайда, біздің мысал аясында 

рыскания каналында ғарыштық аппаратты 0.1 , дәл дәлдікпен бағдарлауды 

қамтамасыз ету жөніндегі талапты орындау міндетті деп есептейміз). Күн 

сенсорларын қолдануға болады, бірақ олардың ақпараты ғарыш аппараты 

орбитасының жарықсыз бөлігінде қол жетімді болмайды. Магнитометрлердің 

өздері бағдарды анықтаудың қажетті дәлдігін қамтамасыз ете алмайды, алайда 

нөлдік емес кинетикалық моменті бар ғарыштық аппаратты тұрақтандыру 

жүйесінің бөлігі ретінде, қисаю және ысыру арналарының кинематикалық 

байланысының болуын ескере отырып және кейбір өлшеу сүзгілерін қолдана 

отырып, магнитометр мен күн сенсорының көмегімен бағытты анықтаудың 

қажетті дәлдігін қамтамасыз етуге болады. 

Енді біз тізбекте FireSat ғарыш аппараттарының бағытын анықтайтын 

инерциялық өлшеу блогын қолданудың артықшылықтарын қарастыруымыз 

керек. Мұндай құрылғы жеткілікті жоғары массасы мен құны болса да, тірек 

бағыттарының қысқа мерзімді сақталуын қамтамасыз ете алады, бұл жергілікті 

тік бағыттың тікелей өлшемдерінің болуымен бірге бүкіл орбиталық кезеңде 

ғарыш аппараттарының үш осьтік бағытын анықтауға мүмкіндік береді. Бұдан 

басқа, командалық аспаптар кешенінің құрамында инерциялық өлшеу 

блогының болуы жердің инфрақызыл горизонты датчигінің бір өлшемінің 

дәлдігіне қойылатын талаптарды төмендетуге мүмкіндік береді, бұл осындай 

датчикті таңдауды және оның өлшемдерін ғарыш аппаратының бортында 

өңдеуді жеңілдетеді. Алайда, жоғарыда аталған барлық артықшылықтарға 

қарамастан, FireSat ғарыш аппаратының командалық аспаптар кешенінің 

құрамында инерциялық өлшеу блогын қолдану мүмкін емес. FireSat ғарыш 

аппараты үшін бағдарлауды бақылау және басқару кіші жүйесінің аспаптарын 

таңдау нәтижелері 1-15-кестеде жинақталған. 

 

Кесте 1.14 - FireSat ғарыш аппараты үшін бағдарлауды бақылау және 

басқару кіші жүйесі аспаптарын таңдау нәтижелері 

Құрылғы түрі Компоненттер Осы компонентті таңдау 

негіздері 

Атқарушы органдар Кинетический маховик 

– 1 дана. 

Магниттік атқарушы 

органдар-3 дана. 

Қисаю және рыскания 

каналдарындағы ғарыш 

аппаратының пассивті 

тұрақтануын және 

тангаж каналындағы 

аппараттың 

бағдарлануын белсенді 
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басқаруды қамтамасыз 

етеді 

Қисаю және рыскания 

арналарында ғарыш 

аппаратының бағдарын 

басқаруды және тангаж 

арнасында маховикті 

түсіруді қамтамасыз 

етеді 

Командалық аспаптар Жер көкжиегі сенсоры 

 

 

Күн Датчиктері 

 

 

Магнитометр 

 

Жергілікті 

вертикальдың тірек 

бағытын және қисаю 

мен тангаж бұрыштарын 

өлшеуді қамтамасыз 

етеді 

Берілген 0.1 басқару 

дәлдігін қамтамасыз ете 

алады. 

Ғарыштық аппаратты 

еркін бұрыштық күйден 

бағдарлаудың бастапқы 

құрылысын қамтамасыз 

ету бағдарлаудың 

өрескел анықтамасын 

қамтамасыз ету 

бағдарлау арнасындағы 

бағдарлаудың дәл 

анықтамасын 

қамтамасыз етеді 

Бағдарлау арнасында 

бағдарлауды өрескел 

анықтауды қамтамасыз 

етеді 

 

Ғарыш аппаратының бағдарын бақылау және басқару кіші жүйесінің 

аспаптарын таңдау процесі аяқталғаннан кейін басқа кіші жүйелерді жобалау 

кезінде пайдалану үшін кіші жүйені жобалау нәтижелерін құжаттау қажет; бұл 

ретте мынадай талаптарды ұстану қажет: 

* Әр құрылғының (жинақтың) массасы мен қуатын анықтаңыз); 

* Құрылғының электр интерфейстерін басқа құрылғылармен және іргелес 

жүйелермен анықтаңыз; 

* Құрылғының орналасуына, дәлдігіне, жылу режиміне және белгілеріне 

қойылатын талаптарды тұжырымдаңыз; 
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* Әр құрылғы үшін өңделетін телеметриялық ақпараттың құрамын 

анықтаңыз; 

* Ғарыш аппараттарының бағдарлануын бақылау және басқару кіші 

жүйесінің функционалдық міндеттерін шешу үшін бағдарламалық 

жасақтаманың құрамын және оған қойылатын талаптарды анықтаңыз. 

Ғарыш аппараты мен ішкі жүйенің бағдарын бақылау мен басқарудың 

ішкі жүйесі аппаратурасы параметрлерінің нақты мәндері тұтастай алғанда 

қандай да бір аспаптарды жасаушылардың таңдауына байланысты болады. 

FireSat ғарыш аппаратының бағдарын бақылау және басқарудың ішкі жүйесі 

жабдықтарының негізгі сипаттамаларының нұсқаларының бірі 1-16 кестеде 

келтірілген, алайда жабдықтың сипаттамалары өзгеруі мүмкін, ал 

функционалды сипаттамалары – дәлдік немесе қайта бағыттау маневрлеріне 

қойылатын талаптар – ең аз дәрежеде ғана өзгеруі мүмкін. 

 

1.1.5 Басқару алгоритмдерін анықтау 

Ғарыш аппаратының бағдарын бақылау мен басқарудың кіші жүйесін 

жобалау процесінің соңында біз барлық компоненттерді бірыңғай жабық 

автоматты басқару жүйесіне қосуымыз керек. Бұл мәселені шешуді біз біртұтас 

басқару жүйесінің құрылымдық схемасын жасаудан бастаймыз (1-3 суретті 

қараңыз). Кіші жүйенің жобасы егжей-тегжейлі болғандықтан, біз жылдамдық 

пен позициялық координаттар бойынша кері байланыс контурларын қосамыз 

немесе өзгертеміз, алгоритмдердің пайдасы мен тұрақтыларының мәндерін 

анықтаймыз және алгоритмдерде қолданылатын ғарыш аппараттарының 

бұрыштық қозғалысының жеңілдетілген теңдеулерін Мұқият нақтылаймыз. 

Осы мәселелердің барлығын шешу үшін бізге жалпы басқару жүйесін, соның 

ішінде сыртқы және ішкі наразылық сәттерін модельдеуді сапалы 

математикалық модельдеу қажет. Әдетте автоматты басқару жүйесінің 

динамикасы тұрақты коэффициенттері бар сызықтық дифференциалдық 

теңдеулермен сипатталады, бұл бізге оны зерттеу үшін сызықтық бақылау 

жүйелері теориясының жақсы дамыған құралдарын қолдануға мүмкіндік 

береді. Дәл осындай құралдарды қолдана отырып, біз ғарыш аппараттарының 

бағдарын бақылау және басқару ішкі жүйесіне тактикалық-техникалық 

талаптардың орындалуын қамтамасыз ету үшін сызықтық түзетуді оңай жүзеге 

асыра аламыз.  

 

Кесте 1.15 - FireSat ғарыш аппаратының бағдарын бақылау және басқару 

ішкі жүйесінің негізгі сипаттамалары 

Компонентте

р 

Сипаттамалр

ы 

Салмағы, кг  Қуаты

, Вт  

Шектеулер 

Кинематикалы

қ маховик 

Орта класты 

маховик, 

кинетикалық 

момент 40 Нмс 

5-тен көп емес, 

электроникан

ы қоса алғанда 

10 нан 

20 

дейін 

ось бойымен 

тангаж-

кинетикалық 

момент векторы 
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Магниттік 

атқарушы 

органдар 

Құрал, 

олардың 

әрқайсысының 

магниттік 

моменті 10 

Ам2 

2, 

орамалардағы 

электрондық 

ток 

реттегіштерін 

қоса 

5 тен 

10 ға 

дейн 

байланыстарды 

азайту үшін 

ортогональды 

конфигурацияны 

қолданған дұрыс 

Күн 

Датчиктері 

4 кең бұрышты 

төмен 

дәлдіктегі 

сенсорлар 4-

өрісте шолуды 

қамтамасыз 

етеді 

стерадиан 

(толық сфера), 

дәлдік 

шамамен 0.1. 

Жиынтық 1 

ден кем 

0,25 Көру аймағында 

көлеңке мен 

жарқырау 

болмауы керек 

ғарыш аппараты 

конструкциясын

ың элементтері 

жер көкжиегі 

датчиктер 

Екі сканерлеу 

құралы плюс 

электроника, 

дәлдік 

шамамен 0.1. 

Жиынтық 5 10 Жер көкжиегінің 

көлеңкесі 

болмауы керек 

Шағын 

реактивті 

қозғалтқышта

р (опция) 

Гидразиннің 

каталитикалық 

ыдырау 

өнімдеріндегі 

бір 

компонентті, 

әрбір 

қозғалтқышты

ң тарту күші 

0.5 Н-ден 

Отынның 

массасы ұшу 

бағдарламасы

на байланысты 

жоқ Сыни 

параметрлері-

орнату дәлдігі 

мен иығына 

аппарат 

массасының 

центріне қатысты 

тартым 

Магнитометр Үш осьті 

феррозондты 

1-ден артық 

емес 

5 Магниттік 

жетектерді өшіру 

керек 

магнитометрді 

өлшеу кезіндегі 

органдар 

 

Әдетте біз сызықтық теорияны тек автоматты басқару жүйелерін алдын-

ала зерттеу және жобалау үшін қолданамыз. Жоба егжей-тегжейлі 

болғандықтан, сызықты емес әсерлер үлкен рөл атқара бастайды. Бұл әсерлер 

бастапқыда жүйеге тән болуы мүмкін немесе ғарыш аппараттарының 

бағдарларын басқару сипаттамаларын жақсарту үшін жасанды түрде енгізілуі 
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мүмкін. Жабық автоматты басқару жүйелері оларда қолданылатын басқару 

сигналдарының сипатына байланысты екі үлкен топқа бөлінеді. Олардың 

біріншісі-үздіксіз басқару жүйелері (ағылш. басқару сигналдарының үздіксіз 

ағынын қолданатын үздіксіз-деректерді басқару жүйелері). Екіншісі-дискретті 

басқару жүйелері (ағылш. sampled-data control systems), олар дискретті түрде 

құрылған сигналдарды тең аралықпен пайдаланады. Қазіргі заманғы ғарыш 

аппараттарының көпшілігі деректерді өңдеу үшін борттық сандық 

компьютерлерді пайдаланады, сондықтан олардың бағдарлау және басқару 

ішкі жүйелері дискретті автоматты басқару жүйелері тобына жатады. 

Бұл кітаптың көлемі жабық басқару жүйелерін жобалау бойынша егжей-

тегжейлі нұсқаулық беруге мүмкіндік бермейтіндіктен, жүйелік дизайнер 

жүйенің контурларындағы күшейту коэффициенттері, бағдарлауды басқару 

жүйесінің тұрақтылығы (оның бұзылу моменттерінің әсеріне қарсы тұру 

қабілеті), бағдарлауды басқару процесінің дәлдігі және басқару жүйесінің 

өткізу қабілеттілігі сияқты факторлардың өзара байланысы мен өзара 

тәуелділігін ескеруі керек. 

Үш осьті тұрақтандыру. Белсенді бағдарлау және тұрақтандыру 

жүйелерінің әртүрлі түрлерінде әртүрлі негізгі параметрлер және әртүрлі 

басқару алгоритмдері бар. Үш осьті басқару жүйесі жағдайында оны 

тұрақтандырудың үш осіне сәйкес келетін үш тәуелсіз басқару арнасына бөлу 

жиі жүргізілуі мүмкін. Әрбір басқару арнасының маңызды жобалық параметрі 

позициялық сигнал бойынша күшейту болып табылады (ағылш. position gain, 

Kp).* Бұл пайда позициялық координат бойынша бір сәйкессіздікке жауап 

ретінде жүйе құратын басқару моментінің шамасын анықтайды және Нм/ сағ 

немесе Нм/рад өлшенеді. 

Бұл кітаптың көлемі жабық басқару жүйелерін жобалау бойынша егжей-

тегжейлі нұсқаулық беруге мүмкіндік бермейтіндіктен, жүйелік дизайнер 

жүйенің контурларындағы күшейту коэффициенттері, бағдарлауды басқару 

жүйесінің тұрақтылығы (оның бұзылу моменттерінің әсеріне қарсы тұру 

қабілеті), бағдарлауды басқару процесінің дәлдігі және басқару жүйесінің 

өткізу қабілеттілігі сияқты факторлардың өзара байланысы мен өзара 

тәуелділігін ескеруі керек. 

Үш осьті тұрақтандыру. Белсенді бағдарлау және тұрақтандыру 

жүйелерінің әртүрлі түрлерінде әртүрлі негізгі параметрлер және әртүрлі 

басқару алгоритмдері бар. Үш осьті басқару жүйесі жағдайында оны 

тұрақтандырудың үш осіне сәйкес келетін үш тәуелсіз басқару арнасына бөлу 

жиі жүргізілуі мүмкін. Әрбір басқару арнасының маңызды жобалық параметрі 

позициялық сигнал бойынша күшейту болып табылады (ағылш. position gain, 

Kp).* Бұл пайда позициялық координат бойынша бір сәйкессіздікке жауап 

ретінде жүйе құратын басқару моментінің шамасын анықтайды және Нм/ сағ 

немесе Нм/рад өлшенеді. Позициялық сигнал бойынша пайда коэффициентінің 

шамасын ғарыш аппараттарының бағдарын басқарудың ішкі жүйесін әзірлеуші 

таңдайды және ол әртүрлі бұзушы моменттердің ғарыш аппараттарына әсер ету 

жағдайында бағдарлауды басқарудың қажетті дәлдігін қамтамасыз ету үшін 
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жеткілікті үлкен болуы керек, яғни Kp шарты орындалуы керек.  𝐾𝑝 ≥ 𝑇𝑑/𝜃𝜀 . 

𝜃𝜀– ғарыштық аппараттың бағдарын басқарудың рұқсат етілген қателігі. 

Позициялық сигнал бойынша басқару жүйесін күшейту коэффициентінің мәні 

ғарыш аппараттарының бағдарын басқарудың ішкі жүйесінің өткізу 

қабілеттілігі мен жылдамдығын анықтайды. Өткізу жолағы (ағылш. bandwidth) 

жүйе түрі қатынасы арқылы анықталады n = (Kp / I)½, мұндағы I – 

қарастырылатын тұрақтандыру осіне қатысты ғарыш аппараттарының инерция 

моменті. Өткізу қабілеттілігі басқару тиімділігі төмендей бастайтын жиілікті 

анықтайды. Ғарыш аппараттарының бағытын басқару және бұзушы моментті 

парирлеу нөлге тең жиіліктен бастап (тұрақты ток) және өткізу қабілеттілігінің 

жоғарғы жиілігіне дейін тиімді. Басқару жүйесінің жылдамдығы (ағылш. speed 

of response) өткізу жолағының шамасына, кері еніне шамамен сәйкес келеді. 

Позициялық сигнал бойынша басқару жүйесінің пайда болу коэффициентінің 

мәні ғарыш аппараттарының бағдарлануының рұқсат етілген қателігіне кері 

пропорционал, ал өткізу қабілеті позициялық сигнал бойынша басқару 

жүйесінің пайда болу коэффициентінің квадрат түбіріне тура пропорционал 

екенін ескеріңіз. Осылайша, басқарудың жоғары дәлдігі позициялық сигнал 

бойынша басқару жүйесінің пайдасын арттыруға және нәтижесінде жүйенің 

өткізу қабілетін кеңейтуге әкеледі. Алайда, жүйенің өткізу қабілеттілігінің 

кеңеюі серпімді резонанс тудыруы мүмкін, бұл ғарыш аппараттарының 

бағытын басқару сапасына әсер етеді. 

Жоғарыда келтірілген қатынастарға сүйене отырып, жүйелік дизайнер 

позициялық сигнал бойынша басқару жүйесінің күшейту коэффициентінің 

талап етілетін шамасын, бұзушы сәттердің күтілетін шамасын және ғарыш 

аппаратының бағдарын басқарудың берілген дәлдігін ескере отырып бағалау. 

Позициялық сигнал бойынша басқару жүйесінің пайда болу шамасын алынған 

бағалау негізінде жүйелік дизайнер басқару жүйесінің өткізу қабілеттілігін 

есептей алады. Бұл оған басқару объектісінің серпімді тербелістерінің 

минималды жиіліктеріне қойылатын талаптарды қалыптастыруға мүмкіндік 

береді. Мұндай талаптарды қалыптастыру әдістемесі төменде қарастырылады. 

Ғарыш аппараттарының бағдарын басқарудың ішкі жүйесінің 

алгоритмдерін жобалау кезінде басқару объектісінде объектінің 

тұрақсыздығын тудыруы мүмкін оның құрылымының түпкілікті қаттылығына 

байланысты әсерлердің болуы мүмкін екенін ескеруіміз керек. Антенналар, 

түрлі шыбықтар және күн батареялары сияқты қатты емес құрылымдық 

элементтері бар ғарыш кемесі бекітілген құрылымдық элементтердің табиғи 

жиіліктерінде кішкентай бұрылыс тербелістерін тудыруы мүмкін. Басқару және 

сыртқы бұзушы сәттер басқару жүйесінің өткізу қабілеттілігіне жақын немесе 

тіпті түсетін жиіліктерде дизайндағы тербелістердің пайда болуына әкелуі 

мүмкін. Ғарыш аппараттарының бағдарын басқарудың ішкі жүйесін жобалау 

кезінде біз оның құрылымының түпкілікті қаттылығына байланысты 

әсерлердің теріс әсерін елемей қалуымыз үшін ғарыш аппараттарының қатаң 

емес бекітілген құрылымдық элементтерінің минималды табиғи жиілігі кем 

дегенде магнитудасының табиғи тербелістерінің жиілігіне қарағанда 
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үлкендігіне қол жеткізуіміз керек.қатты дененің. Ғарыш аппараты 

конструкциясының түпкілікті қаттылығы әсерінің бағдарлауды басқару кіші 

жүйесінің сипаттамаларына әсерін неғұрлым егжей-тегжейлі талдау Agrawal 

жұмысының 3.12-бөлімінде келтірілген [1986]. 

Бағдар анықтамасы. Ғарыш аппараттарының бағдарын анықтау 

алгоритмдері мәселесін егжей-тегжейлі қарау тиісті әдебиеттерде, мысалы, 

Wertz жұмысында келтірілген [1978]. Біз мұнда тек кейбір негізгі ұғымдарды 

қарастырамыз. 

Ғарыштық аппараттың бағдарын анықтау мәселесін шешудің базалық 

алгоритмдері бағдарды анықтайтын координаттар жүйесін таңдауға 

байланысты (мысалы, командалық құралдың отыратын орнына байланысты 

координаттар жүйесі, ғарыштық аппараттың жергілікті вертикальына 

байланысты координаттар жүйесі, жердің ортасында басталатын инерциялық 

координаттар жүйесі және т. б.) және Эйлер бұрыштары (мысалы, қисаю) 

сияқты кинематикалық параметрлермен сипатталатын өлшеу процесінің 

геометриясына байланысты., немесе кватерниондармен (координаталардың 

тірек жүйесіне қатысты ғарыш аппаратымен байланысты координаттар 

жүйесінің әп сәтте бұрылу өз осінің масштабталған векторы болып табылатын) 

жабдықталады. Инерциялық өлшеу блогы мен Жұлдыз сенсоры (Астро-өлшеу 

жүйесі) әдетте инерциялық координаттар жүйесінде ғарыш аппараттарының 

бағдарлануының кватернионын қалыптастыру үшін қолданылады, ал жерге 

бағытталған ғарыш аппараттарының бұрыштық орналасуын сипаттау үшін 

авиациялық техникада қолданылғанға ұқсас ғарыш аппараттарының жергілікті 

вертикальымен байланысты координаттар жүйесіне қатысты Эйлер бұрыштары 

жиі қолданылады. 

Қарапайым ғарыш аппараттарының бағдарын басқарудың ішкі 

жүйелерінің құрамында командалық құралдар пайдаланылуы мүмкін, олардың 

ақпараты тікелей басқару алгоритмдерінде пайдаланылады, алайда басқару 

дәлдігі бойынша неғұрлым жоғары талаптары бар неғұрлым күрделі ғарыш 

аппараттарын бағдарлауды басқарудың кіші жүйелерінде өлшеулерді алдын 

ала өңдеудің белгілі бір алгоритмдері, мысалы, Калман бойынша өлшеулерді 

орташалау, тегістеу немесе динамикалық сүзу алгоритмдері пайдаланылады. 

Бағдарлауды басқару алгоритмдерінің дәлдігі жалпы жағдайда басқару 

объектісінің – ғарыш аппараттарының қасиеттеріне, оның орбитасының 

параметрлеріне және басқару ішкі жүйесінде қолданылатын командалық 

құрылғылардың түрлеріне байланысты болады. 

FireSat ғарыш аппаратының бағдарын басқару алгоритмдері. 

Қарастырылған мысал үшін нөлдік емес кинетикалық моменті бар 

тұрақтандыру жүйесімен жабдықталған FireSat ғарыштық аппараты үшін 

бағдарлауды басқару міндеті екі тәуелсіз ішкі тапсырмаларға бөлінеді: 

кинетикалық шыбынның динамикалық моменттерін қолдана отырып, тангаж 

каналындағы белсенді басқару және магниттік атқарушы органдардың 

орамаларындағы токқа пропорционалды басқару моменттерін қолдана отырып, 

ролик және рыскания каналдарындағы белсенді басқару. Тангаж каналындағы 
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маховиктің артық кинетикалық сәтін алу командалары магниттік атқарушы 

органдарға (қисаю және рыскания каналдарында басқару кезіндегіден едәуір 

үлкен кезеңмен) берілуі мүмкін. Тангаж каналындағы маховикті басқару 

пропорционалды-дифференциалды немесе, мүмкін, пропорционалды-

дифференциалды-интегралды реттеушінің алгоритміне сәйкес жүзеге 

асырылады. Қисаю және рыскания арналарында бағдарлауды басқару 

алгоритмін әзірлеу ғарыш аппаратының нутациялық тербелістер 

динамикасының линеаризацияланған теңдеулерін пайдаланудан басталады, 

содан кейін алгоритм магниттік атқарушы органдардың басқару моменті 

векторының бағыты бойынша шектеулерді есепке алу арқылы қиындайды 

(момент Жердің магнит өрісінің индукция векторының лездік жағдайына 

перпендикуляр жазықтықта ғана құрылуы мүмкін). 

Надир бағыты бойынша ғарыш аппаратының бағдарын басқару жүйесі 

авиациялық техникада пайдаланылатынға ұқсас ғарыш аппаратының 

жергілікті вертикальымен байланысты координаттар жүйесіне қатысты Эйлер 

бұрыштарын (орама, тангаж, рыскание) пайдалана отырып жобалануы мүмкін, 

дегенмен кватерниондарды қолдануды да қарастыруға болады, әсіресе бұл 

жағдайда ғарыш аппаратын жергілікті вертикальға қатысты ығыстырылған 

бағытқа бағыттау кезінде алгоритмдерде ерекше жағдайлардың болмауын 

ескере отырып. Жер горизонтының сенсорлары бізді қызықтыратын үш 

бағыттың екеуін – жантаю және тангаж бұрыштарын тікелей өлшеуді 

қамтамасыз етеді. Рыскания бұрышы күндегі бағыт векторының тікелей 

өлшеулерімен (тек орбитаның жарықтандырылған бөлігінде), немесе 

магнитометрдің өлшеулерімен (ғарыш аппаратының бортында сақталатын 

Жердің магнит өрісінің моделін пайдалана отырып), немесе, ең соңында, қисаю 

және рыскания арналарының жоғарыда сипатталған кинематикалық 

байланысын пайдалана отырып айқындалуы мүмкін. Магнитометрді 

(кеңістіктің берілген нүктесінде Жердің магнит өрісінің есептік параметрлері) 

және күн датчигін (кеңістіктің берілген нүктесінде күндегі бағыт векторының 

есептік жағдайы) өлшеуді өңдеу аппараттың орбиталық параметрлерінің 

жиынтығын "жоғары" радиолиниясы бойынша ғарыш аппаратының бортына 

жүктеуді талап етеді және басқару кіші жүйесінің есептеу мүмкіндіктеріне 

қойылатын талаптарды арттырады. Жалпы жағдайда, ғарыш аппараты 

орбитасының жарықсыз бөлігіндегі рыскания каналындағы 0.1 дәлдікті 

бағдарлауды қамтамасыз ету басқарудың кіші жүйесін әзірлеуші үшін өте 

күрделі міндет болып табылады, сондықтан қисаю және рыскания арналарында 

белсенді басқаруды пайдаланбай, орбитаның жарықсыз бөлігінде инерция 

бойынша ғарыш аппаратының қозғалысын көздейтін басқару алгоритмдері 

неғұрлым қолайлы болуы мүмкін. 

 

1.2 Байланыс ішкі жүйесі 

John R. Ford, Jr., Martin Marietta Astronautics Group корпорациясы 

Байланыс ішкі жүйесі, басқаша командалық-траекториялық-

телеметриялық Ішкі жүйе (ағылш. telemetry, tracking and command-TT & C) - 
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ғарыш аппараты мен жер арасындағы немесе осы ғарыш аппараты мен басқа 

ғарыш аппараттары арасындағы интерфейс. Күнделікті жұмыс режимінде Ішкі 

жүйе әртүрлі жиіліктерде радио сигналдарын бір уақытта қабылдауды және 

беруді қамтамасыз етеді. Бұл бөлімде ғарыштық платформаға арналған 

байланыс ішкі жүйесінің жабдықтары сипатталған. Ғарыш аппаратының 

қамтамасыз ететін кіші жүйелерінің (платформаларының) деректерін және 

оның пайдалы жүктемесін жинау және өңдеу мәселелері осы тараудың 1.3-кіші 

бөлімінде және тиісінше қаралады. Ғарыш жүйесінің басқа элементтерімен 

байланыс арналары қарастырылады, ал Morgan және Gordon [1989] жұмысында 

ғарыштық байланыс мәселелері бойынша ақпараттың үлкен көлемі келтірілген. 

Байланыс ішкі жүйесінің функциялары сонымен қатар басқару және 

деректерді өңдеу ішкі жүйесінен командаларды қабылдауды және байланыс 

ішкі жүйесінің жағдайы мен жұмысы туралы телеметриялық ақпаратты 

көрсетілген ішкі жүйеге беруді қамтиды. Егер ішкі жүйенің антеннасы 

кеңістіктегі радио түйінінің күйін бақылауды қажет етсе, онда Байланыс ішкі 

жүйесінің функциялары антеннаны бағыттауды да қамтиды. Бұл жағдайда 

антеннаны автоматты түрде жүргізу арқылы бағыттау Байланыс ішкі жүйесінің 

құрамында тиісті жабдықтың болуын талап етеді. Бұл жабдық сәйкессіздік 

(бағыттау қателігі) сигналын қалыптастырады және оны бағыттау және 

навигация ішкі жүйесіне береді, соның арқасында біз ғарыш аппаратының 

борттық антенналарын бағыттауды жүзеге асыра аламыз. Сәйкессіздік 

сигналын қалыптастыру үшін көбінесе моно-импульсті жүйелер мен конустық 

сканерлеу жүйелері қолданылады. Моноимпульсті жүйелер моноимпульсті 

сәулелендіргішті пайдаланады, ол азимутты және бұрыштық жазықтықтың 

осьтері бойынша минимумдары бар бағыттылықтың айырмашылық 

диаграммасын құрайды. Конустық сканерлеу жүйелері қабылдау радиосының 

айналу осі мен Сәуленің осі арасындағы кішкене бұрышпен айналуын 

қамтамасыз етеді. Қабылданған радио сигналдың амплитудасының өсуі мен 

төмендеуі радиоучтың әр айналымында антеннаның бағыттау қателігін 

анықтайды. Антеннаның сәулелендіргішінің жағдайын қабылданған радио 

сигналдың максималды амплитудасы бар позициямен салыстыра отырып, біз 

тарату жүйесі антеннаның қайта бағытталуын қамтамасыз ететін сәйкессіздік 

сигналын жасай аламыз. Антенналарды бағдарламалық бағыттау жүйелері біз 

ұшырылуға жататын ғарыш аппаратының борттық антеннасының орнын және 

ғарыш аппараты байланысқа кіруі тиіс жүйеге (жерүсті немесе ғарыштық) 

кеңістіктегі бағытты білетін жағдайларда пайдаланылуы мүмкін. 

Байланыстың ішкі жүйесі сонымен қатар тізбектің қалыптасуын 

қамтамасыз ете алады 

қабылдау командаларына түбіртектерді беру және автономды 

командаларды орындау (басқарудың және деректерді өңдеудің ішкі жүйесінің 

құралдарын тартпай), мысалы, өзіңізді авариялық жұмыс режиміне ауыстыру 

немесе аз бағытталған антеннаны белсенді радиоқабылдағышқа қосу. Кейбір 

ақаулық сценарийлері үшін байланыс ішкі жүйесі процедураларды да орындай 
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алады. 1-17-кестеде Байланыс ішкі жүйесінің типтік функциялары 

жинақталған. 

 

Кесте 1.16 - Байланыс кіші жүйесінің функциялары. 

Төменде ғарыш аппаратын жермен немесе басқа ғарыш аппараттарымен 

байланыстыратын борттық ішкі байланыс жүйесі функцияларының тізімі 

берілген. "Борттық" термині бұл жағдайда байланыстың кіші жүйесі жерден 

немесе басқа ғарыш аппараттарынан сигналдарды қабылдауды және жерге 

немесе басқа ғарыш аппараттарына сигналдарды беруді қамтамасыз ететіндігін 

көрсетеді. 

Функциялар 

* Тасымалдаушы жиілігін бақылау 

o екі жақты когерентті байланыс ("төмен" және "жоғары" сызықтардағы 

сигналдардың тасымалдаушы жиіліктері» 

олардың тұрақты және белгілі бір қатынасы бар) 

o екі жақты емес байланыс 

o бір жақты байланыс 

* Басқару командаларын қабылдау және шифрлау 

o "жоғары" сызығындағы сигналдың тасымалдаушы жиілігін анықтау 

және бақылау» 

o тасымалдаушы және қосалқы жиіліктің Демодуляциясы сағат алу 

o деректерді синхрондау және бөлектеу 

o фазалық белгісіздіктің шешімі болған кезде 

o ғарыштық аппаратты басқару және деректерді өңдеу ішкі жүйесіне 

импульстар мен түсіру индикаторының сигналын үндестіретін командалық-

бағдарламалық ақпаратты беру 

* Телеметриялық ақпаратты модуляциялау және беру 

o деректерді басқару және өңдеу ішкі жүйесінен немесе деректерді 

сақтау ішкі жүйесінен телеметриялық ақпарат ағынын қабылдау 

o қызметтік немесе мақсатты телеметриялық ақпараттың "төмен" 

сызығындағы радиосигналдың қосалқы және тасымалдаушы жиіліктерін 

модуляциялау 

o алынған сигналды жерге немесе спутникке беру-қайталағыш 

* Қашықтықты өлшеу 

o ауқымды жалған кездейсоқ тізбектерді немесе тоналды сигналдарды 

анықтау және қайта жіберу 

o қабылданған сигналдың фазасын когерентті немесе когерентті емес 

әдіспен қайта тарату 

* Кіші жүйенің қызметтік функциялары 

o басқару және деректерді өңдеу ішкі жүйесінен басқару командаларын 

қабылдау 

o Байланыс ішкі жүйесінің жай-күйі мен жұмыс істеуі туралы 

телеметриялық ақпаратты қалыптастыру және оны басқару және деректерді 

өңдеу ішкі жүйесіне беру 
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o радиоcәулесінің кеңістік жағдайын басқаруды талап ететін 

Антенналарды бағыттауды қамтамасыз ету 

o енгізілген бағдарламаға сәйкес командалар тізбегін қалыптастыру 

o ғарыш аппараттарының бағытын жоғалтқан жағдайда төмен 

бағытталған антеннаны автономды таңдау 

o онда сақталған бағдарламалық жасақтаманы қолдана отырып, ішкі 

жүйенің істен шығуы мен қалпына келуін анықтау 

 

Көптеген ғарыш аппараттарының байланыс ішкі жүйелері фазада 

"жоғары" сызығының радио сигналдарымен үйлесетін "төмен"желісінің радио 

сигналдарын құрайды. Фазалық үйлесімділік дегеніміз, біз "төмен" сызықтың 

тасымалдаушы жиілігін оның фазасы қабылданған "Жоғары"сызықтың 

тасымалдаушы жиілігінің фазасымен синхронды түрде өзгеретінін білдіреді. 

Бұл процесс кейде әдебиетте когерентті конверсиялау немесе екі жақты 

когерентті режим деп аталады. Берілісті когерентті реверстеу процесі "төмен" 

сызығының тасымалдаушы жиілігін "жоғары" тасымалдаушы сызықтың 

жиілігінен берілісті реверстеудің сандық берілген қатынасын анықтайтын 

шамаға ерекшеленетіндей етіп қалыптастырады. Бұл "төмен" сызығының 

тасымалдаушы жиілігінің "жоғары"сызығының тасымалдаушы жиілігіне 

қатынасы. Байланыс ішкі жүйесінің мұндай жұмыс режимі оның таратқышы 

"жоғары"сызықтың қабылданған тасымалдаушы жиілігіне бағытталған 

жағдайда ғана мүмкін болады. "Жоғары" сызығындағы осы радиосигнал үшін 

"төмен" сызығындағы радиосигналдың онымен тұрақты фазалық айырмасы 

болуы тиіс. Үйлесімді байланыс ішкі жүйелерінің қайталағыштары үшін  

NASA-ның GSTDN стандарты бойынша қабылдағыш кернеу деңгейі түрінде 

сигнал құра отырып, "жоғары" сызығының тасымалдаушы жиілігін 

төмендетеді, оған сәйкес кернеумен басқарылатын қабылдағыш генераторы 

"жоғары"сызығының тасымалдаушы жиілігінің 2/221 бөлігіне тең жиілікте 

жұмыс істейді. Содан кейін негізгі генератордың анықтамалық жиілігі 

таратқышқа беріледі, онда ол 120-ға көбейту коэффициентімен жоғарылайды. 

Осылайша, "төмен" сызығындағы таратқыштың алынған жиілігі 

"жоғары"сызығының тасымалдаушы жиілігінің 240/221 бөлігіне тең болады. 

SGLS стандартына сәйкес келетін Байланыс ішкі жүйелерінің қайталағыштары 

үшін редуктордың кері қатынасы 256/205 құрайды. Екі жақты когеренттік 

режим жердегі станцияға "төмен" сызығындағы радио сигналдың жиілігін 

дәлірек білуге және ғарыштық аппаратқа дейінгі диапазонның өзгеру 

жылдамдығын есептейтін доплерлік жиілікті өлшеуге мүмкіндік береді. Бұл 

білім бізге бірнеше жиілікті сұрыптауға және сол арқылы ғарыш аппаратымен 

синхронизмге кіру жылдамдығын арттыруға мүмкіндік береді. Терең 

ғарыштағы процестер туралы мәліметтерді бақылауға және жинауға арналған 

ғарыш аппараттары, сондай-ақ жерді ғарыштан төмен орбиталарға шығаратын 

ғарыш аппараттары сипатталған тәсілдің артықшылықтарының ең жақсы 

көрінісі болып табылады. Мұндай ғарыш аппараттары, әдетте, жерге берілетін 

ақпараттың үлкен көлемімен, сондай-ақ Жердегі станцияның радио көру 
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аймағында аз уақыт болуымен сипатталады. Берілген ғарыштық аппарат үшін 

максималды жылдамдықпен жердегі станцияға деректердің максималды 

көлемін беру үшін біз "төмен" сызықтағы радио сигналын анықтап, радионы ең 

аз уақыт ішінде синхрондауымыз керек. Сонымен қатар, егер біз навигациялық 

мақсаттар үшін сыртқы өлшеулерді қолданатын болсақ, ғарыштық аппаратқа 

диапазонның өзгеру жылдамдығын келісілген сигнал жиілігінің өлшенген 

Доплер ығысуы арқылы есептей аламыз. 

Байланыс ішкі жүйелерінің кейбір түрлері бірегей тасымалдаушы 

жиілікті құрайды "төмен" сызығындағы радио сигнал оны ішкі жүйенің 

орталық генераторы арқылы орнату арқылы. Бұл жағдайда "төмен" 

сызығындағы радиосигналдың тасымалдаушы жиілік фазасы 

"жоғары"сызығындағы радиосигналдың тасымалдаушы жиілігімен 

синхрондалмайды. Ішкі жүйенің қабылдағышы "жоғары"сызығындағы радио 

сигналымен синхрондауды жоғалтқан кезде ішкі жүйе екі жақты когерентті 

режимде жұмыс істейді делік. Бұл кезде Байланыс ішкі жүйесінің таратқышы 

"төмен" сызығындағы радиосигналдың тасымалдаушы жиілігін қалыптастыру 

режимін қабылдағыштың жетекші генераторының басқарылатын кернеуімен 

ішкі жүйенің орталық генераторы бойымен жиілікті орнатуға өзгертеді. 

Байланыс ішкі жүйесі, әдетте, "жоғары" сызығындағы радиосигналдың 

тасымалдаушы жиілігін бақылайды, басқару пәрмендерін қабылдайды және 

шифрлайды және телеметриялық ақпаратты жібереді. Кейде Байланыс ішкі 

жүйесіне телеметриялық ақпараттың "төмен" сызығындағы радиосигналдың 

тасымалдаушы жиілігін модуляциялау міндеті де жүктеледі, алайда 

модуляцияның бірегей схемаларын және бірегей қосалқы жиіліктерді іске 

асыру үшін арнайы сигнал түрлендіру құрылғыларын қолдануға болады. 

Жерүсті станциясы ғарыш аппаратын қадағалау үшін 

радионавигацияның алыс өлшемді әдісін пайдалана алады. Іске асырылған 

байланыс стандартына байланысты жер үсті станциясы жалған кездейсоқ 

кодтар, тональды жиілік сигналдары немесе олардың екеуі де түрінде 

командалық ақпаратпен "жоғары" сызықтағы радиосигналдың тасымалдаушы 

жиілігін модуляциялайды. Байланыс кіші жүйесінің қабылдағышы 

қабылданған радиосигналдан жалған кездейсоқ кодтарды немесе тональды 

жиілік сигналдарын бөліп алады және оларды радиосигналдың тасымалдаушы 

жиілігінде "төмен" сызығынан жер үсті станциясына кері қайтарады. Жер үсті 

станциясының бағытталған антеннасын бағыттау жүйесінен алынған 

бұрыштық өлшеуіш ақпарат бізге ғарыш аппараттарының азимуты мен 

бұрышын анықтауға мүмкіндік береді. Жер үсті станциясынан ғарыштық 

аппаратқа және керісінше диапазонды немесе тоналды жиілік сигналының 

таралу уақытын біле отырып, біз ғарыштық аппаратқа дейінгі қашықтықты 

анықтай аламыз. Егер "төмен" сызығындағы радиосигналдың тасымалдаушы 

жиілік фазасы "жоғары" сызығындағы радиосигналдың тасымалдаушы 

жиілігімен когерентті болса» (екі жақты когерентті режим), біз "төмен" 

сызығындағы радиосигнал жиілігінің Доплер ауысуын өлшей аламыз және 

оның негізінде радиалды диапазонды өлшеу жылдамдығын есептей аламыз. 
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1.2.1 Байланыс кіші жүйесіне қойылатын талаптар 

Байланыс ішкі жүйесіне қойылатын талаптар көптеген көздер негізінде 

қалыптасады. Оларға, атап айтқанда, мыналар жатады: 

1) ғарыш жобасының нысаналы міндеттері (ғарыш жүйесінің 

архитектурасы, ғарыш аппараты орбиталарының параметрлері, оның қызмет 

ету мерзімі және пайдалану шарттары сияқты иерархияның жоғарғы деңгейінің 

талаптары); 

2) ғарыш аппараты (иерархияның жүйелік деңгейінің талаптары); 

3) байланыстың ішкі жүйесінің өзі (ішкі талаптар); 

4) ғарыш аппаратының басқа да кіші жүйелері; 

5) жерүсті станциясы (үйлесімділік талаптары); 

6) спутник-ретранслятор (үйлесімділік талаптары); 

7) ұшу бағдарламасы (ғарыштық аппараттың уақыт функциясы ретінде 

бағдары). 

Осы көздерден алынған талаптар ішкі жүйенің жобалық көрінісіне 

шешуші әсер етеді: 

8) ғарыш аппаратының кіші жүйелерін қамтамасыз ететін деректерді 

(командалық-бағдарламалық және телеметриялық ақпаратты және оның 

пайдалы жүктемесін) беру жылдамдығы); 

9) қабылданатын / берілетін деректердің кіші жүйелерінің көлемі; 

10) сақталатын деректердің көлемі; 

11) "жоғары" және "төмен" сызықтардағы радиосигналдардың салмақ 

түсетін жиіліктері»; 

12) "жоғары" және "төмен" желілеріндегі радиосигналдардың жиілік 

жолақтары»; 

13) қуатты тұтыну; 

14) кіші жүйе жабдығының массасы; 

15) "жоғары" және "төмен" желілеріндегі қабылдау-тарату антеннасы 

сәулелерінің ені»; 

16) борттық антенналық кіші жүйенің тиімді изотропты сәулеленетін 

қуаты 

(ЭИМ, ағылш. EIRP); 

17) антеннаның күшейту коэффициенті / жүйенің Шу температурасы. 

1-18 кесте жоғарыда келтірілген талаптардың Байланыс ішкі жүйесінің 

жобалық көрінісіне әсерін көрсетеді. 

Байланыс ішкі жүйесін жобалау міндеттерінің классикалық тізіміне 

антеннаның диафрагмасы мен таратқыштың қуаты арасындағы, таратқыштың 

қатты күйдегі күшейткіші мен жұмыс істейтін толқын шамына негізделген 

күшейткіш арасындағы, борттық Байланыс ішкі жүйесінің күрделілігі мен 

жердегі станцияның асқынуы арасындағы ымыралы шешімдерді іздеу кіреді. 

Антеннаның диафрагма көлемінің ұлғаюымен оның пайдасы артатындықтан, 

таратқыштың қажетті Шығыс (жоғары жиілікті) қуаты азаяды, демек электрмен 

жабдықтау ішкі жүйесінен борттық Байланыс ішкі жүйесі тұтынатын қуат 
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азаяды. Алайда, үлкен диафрагмасы бар антеннаның массасы көбірек және тар 

сәулесі бар, бұл оның дәлдігіне қойылатын талаптарды арттырады. Антенна 

сәулесінің ені диафрагманың ұлғаюымен азаяды. Жиілікке және қажетті 

пайдаға байланысты біз әдетте таратқыштың қатты күйіндегі күшейткіш пен 

жұмыс істейтін толқын шамына негізделген күшейткіш арасында таңдау 

жасаймыз-бұл жүйелік деңгейде ымыраға келу шешімін табу міндеті. Осы 

таңдауды жасай отырып, біз Қуат күшейткішін құрудың бір немесе басқа 

нұсқасын таңдаудың ғарыш аппараттарының жалпы массасына, оның күн 

батареяларының ауданына, Байланыс ішкі жүйесінің және тұтастай ғарыш 

аппараттарының сенімділігіне және антеннаның қажетті диафрагмасына әсер 

етуіміз керек. Қатты күйдегі қуат күшейткіштері әдетте үлкен сенімділікке, аз 

массаға және жалпы өлшемдерге ие. Жұмыс істеп тұрған толқын шамына 

негізделген қуат күшейткіштері олардың технологиялық қаупі аз (үлкен пайда) 

және тиімділігі жоғары. 

 

Кесте 1.17 - Байланыс кіші жүйесіне қойылатын талаптар. Төменде 

жүйелік деңгейде қойылатын және борттық Байланыс ішкі жүйесінің жобалық 

көрінісіне әсер ететін талаптардың типтік тізімі берілген (сонымен қатар 1-22 

кестені қараңыз). 

Талаптар  Нұсқалары және 

оларды талқылау  

Пікірлер 

Деректерді беру 

жылдамдығы: 

* Командалар 

 

* Қызметтік телеметрия 

* Мақсатты ақпарат 

Әдетте 1000 бит/с, 

планетааралық ұшу 

үшін 8-ден 64 бит/с-қа 

дейін 

Әдетте, 2400 бит/с 

 

Төмен – 10...1000 бит/с 

Орташа - 1000 бит/с ... 

100 Кбит/с Жоғары-100 

Кбит/с-тан бірнеше 

Гбит/с-қа дейін 

8...2000 бит/с 

диапазонында болуы 

мүмкін 

 

40...диапазонында 

болуы мүмкін 10000 

бит/с нақты ғарыш 

жобасының мақсатты 

міндеттеріне 

байланысты таңдалады 

Деректер көлемі Ақпаратты жинақтау 

және оны ұзақ байланыс 

сеанстары ішінде беру 

Байланыс сеанстарының 

ұзақтығына деректерді 

беру жылдамдығының 

көбейтіндісімен 

анықталады: 

* Қысқа сеанстар 

деректерді беру 

жылдамдығын талап 

етеді; 

* Деректерді сығуды 

қажет етуі мүмкін 
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Деректерді сақтау Таспалы дискілер – 75 

Гбит SSD-128 Мбит жад 

цилиндрлік магниттік 

домендер-128 Мбит 

Жоба тұжырымдамасы 

деректердің барлық 

көлемін олардың 

тікелей қатысуынсыз 

есте сақтауды қамтуы 

мүмкін 

беру 

Жұмыс жиілігі Қолданыстағы бөлінген 

жиіліктер мен 

арналарды пайдалану 

 

 

 

Қолданыстағы 

құралдармен үйлесімді 

жүйелерді пайдалану 

Регламенттеуді АҚШ 

Федералдық байланыс 

комиссиясы (FCC), 

Халықаралық Электр 

байланысы одағы (ITU) 

және АҚШ байланыс 

және ақпарат жөніндегі 

Ұлттық басқармасы 

жүзеге асырады 

Радиотолқындардың 

жұтылу диаграммасын 

қараңыз 

Жер атмосферасындағы 

әртүрлі ұзындықтар 

Жиілік белдеуі Радиоарнаның өткізу 

қабілетін есептеу үшін 

Шеннон теоремасын 

қолданыңыз, 13-24 

теңдеуін, 13 тарауды 

қараңыз 

Ғарыш аппаратымен 

ішкі жүйені электрмен 

жабдықтау үшін 

берілетін қуат оның 

таратқышының 

параметрлерін таңдау 

кезінде шектеу болуы 

мүмкін 

Қуатты тұтыну Төмендету үшін үлкен 

диафрагмалық 

антеннаны немесе 

тиімділігі жоғары 

күшейткіштерді 

қолданыңыз (к. п. д.) 

жылдамдық талаптарын 

нақтылаңыз және 

берілетін деректер 

көлеміне 

Ғарыш аппараттарының 

жабдықтары арасында 

массаның таралуы 

Байланыс ішкі 

жүйесінің антенналық 

параметрлерін таңдау 

кезінде шектеу болуы 

мүмкін 

Массасы Азайту үшін 

антеннаның көлемін 

азайту үшін үлкен 

шығыс қуаты бар 

жүгіретін толқын 

Талаптарды ескеру 

қажет: 

* Антеннаға қызмет 

көрсету аймағы 

бойынша 
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шамына негізделген 

қуат күшейткіштерін 

қолданыңыз берілетін 

деректердің 

жылдамдығы мен 

көлеміне қойылатын 

талаптарды нақтылаңыз 

* Антеннаны нөлдік 

күшейту бойынша 

* Антеннаны бағыттау 

дәлдігі бойынша 

ЭИМ (дБ) = 

таратқыштың қуаты + 

антеннаны күшейту-жж-

трактідегі шығындар ең 

аз талап етілетін ЭИМ = 

ғарыштағы шығындар + 

атмосферадағы 

шығындар + антеннаны 

бағыттаудағы 

шығындар - қабылдау 

антеннасын күшейту-

қабылдағыштың 

сезімталдығы 

Радионың ені 13-14...13-16 кестелерді 

қараңыз, 13-Тарау, 

антенналардың әртүрлі 

түрлерін, пішіндерін 

және олардың бағыт 

диаграммаларының енін 

таңдау үшін 

 

ЭИИМ (таратқышқа 

қойылатын талап) 

ЭИИМ тұрақты шамасы 

үшін – антеннаның 

мөлшері (күшеюі) 

артқан кезде 

таратқыштың талап 

етілетін қуаты 

төмендейді 

 

Сапа (қабылдау 

антеннасының 

күшейтілуінің қабылдау 

жолының Шу 

температурасына 

қатынасы, 

қабылдағышқа 

қойылатын талаптар) 

13-10-кестеде (13-

Тарау) әртүрлі байланыс 

жүйелерінің Шу 

температурасы мен 

сапасы бойынша 

деректер келтірілген 

Сапа байланыс 

жүйесінің 

радиоқабылдағыш 

трактінің сезімталдығын 

сипаттайды; 

қолданыстағы 

спутниктік байланыс 

арналары үшін жер үсті 

станциясы тек 

антеннаның 

жоғарылауын арттыра 

алады және жүйеде 

сигнал / шу қатынасын 
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арттыру үшін Шу 

температурасын 

төмендетеді 

 

Егер берілген жиіліктегі таратқыштың қажетті шығыс қуаты қатты 

күйдегі күшейткіш үшін тым үлкен болса немесе қатты күйдегі күшейткіш 

жеткіліксіз болса, біз жұмыс істейтін толқын шамына негізделген Қуат 

күшейткішін таңдауымыз керек. Технологияның қазіргі даму деңгейінде біз 

UHF диапазонында 40 Вт-қа дейін, S диапазонында 30 Вт-қа дейін және 30 ГГц 

жиілік диапазонында шамамен 1 Вт-қа дейін күшейткіштер жасай аламыз. 

Жобалаудың ескі тәсілдері барлық функционалдық күрделілікті және 

деректерді өңдеудің барлық процестерін жерүсті станцияларына көшіре 

отырып, барынша қарапайым ғарыш аппараттарын құруды көздеді. Жад 

тізбектері мен процессорлар миниатюраланғандықтан, қазір бізде ғарыш 

кемесіндегі көптеген деректерді өңдеу мәселелерін шешуге мүмкіндік бар. 

Нәтижесінде "төмен" желіде деректерді беру жылдамдығы төмендейді, өйткені 

бізге аз мәлімет беру керек, ал жердегі станция оған жүктелген деректерді 

өңдеу міндеттерінің саны азайған сайын жеңілдетіледі. Ғарыш аппараттарын 

жобалаудың қазіргі заманғы тенденциясы-бұл бортта мүмкіндігінше көп 

ақпаратты өңдеу, оның ішінде жердегі ақпаратты тұтынушылар бастапқы 

ақпаратпен айналысқысы келмейтіндіктен. 

Иерархияның жүйелік деңгейінде Байланыс ішкі жүйесі стационарлық 

немесе мобильді жер үсті станциясымен, сондай-ақ қайталағыш спутнигімен 

өзара әрекеттесе алады. Мұндай ішкі жүйелер мен олардың интерфейстерінің 

мысалдары 1-19 кестеде келтірілген. Әдетте біз жүйелік деңгей интерфейстерін 

жобаға немесе ғарыш аппараттарына қойылатын жоғарғы деңгей талаптары 

анықталғаннан кейін таңдаймыз. 

Ғарыш аппараты кіші жүйелерінің иерархиясы деңгейінде байланыс кіші 

жүйесі қозғалтқыш қондырғысын қоспағанда, барлық борттық кіші 

жүйелермен тікелей өзара іс-қимыл жасайды. Байланыстың ішкі жүйесінің 

бағыттау және навигация ішкі жүйесімен өзара әрекеттесуі, ең алдымен, 

борттық антеннаны бағыттау қажеттілігімен анықталады. Бағыттау үшін бір 

немесе екі еркіндік дәрежесі бар және ғарыш аппаратының борттық өткір 

бағытталған антенналарының жағдайын басқаруды қамтамасыз ететін кардан 

аспасы немесе моторлы бұрылмалы топса пайдаланылады. Қозғалмайтын 

немесе қозғалмайтын бағытталған антенналар сәулені кіші бұрыштардың 

астына жылжыту үшін көп элементті (матрицалық) эмитенттерді пайдаланады, 

ал сәулені үлкен бұрыштардың астына жылжыту үшін ғарыш кемесі 

толығымен қайта бағыттау маневрлерін орындайды. Дүниежүзілік Атқарушы 

кеңес радиобайланыс бойынша геостационарлық орбиталарға шығарылатын 

ғарыш аппараттарына арналған Антенналарды маршруттау бойынша 

талаптарды белгіледі. Бағыттау қателігі қуаттың жартылай деңгейі (-3 дБ 

деңгейі бойынша) немесе 0.3 бойынша антенна радиолучының енінен 10% 

аспауы тиіс. 11-20-кестеде ғарыш аппаратының байланыс кіші жүйесін 
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жобалауға қойылатын шектеулер және оның басқа борттық кіші жүйелерге 

қойылатын талаптары қорытылады. 

 

Кесте 1.18 - Байланыс ішкі жүйесіне арналған иерархияның жүйелік 

деңгейіндегі интерфейстердің нұсқалары.Төменде борттық байланыс ішкі 

жүйесі үшін кейбір интерфейс мүмкіндіктері сипатталған. Егер интерфейс 

қолданыстағы жүйе болып табылса, "түсініктемелер" бағанында тиісті 

нормативтік құжаттарға сілтемелер келтірілген. 

Интерфейс Жүйенің мысалы Пікір 

Стационарлық жерүсті 

станциясы 
SGLS – S-диапазонның 

жүйесі 

SDLS –жүйе ақпаратты 

құпияландыру 44/20 ГГц 

диапазонында  

GSTDN – жүйе S-

диапазонда 9  дан  26 

метрге дейін 

DSN –НАСА  жүйесі S- 

және  Х- диапазондар  

26, 34 и 70 метр 

Жобаның талаптарымен 

анықталатын арнайы 

жүйелер 

TOR-0059 (6110-

01)-3, қайта басып 

шығару H MIL-

Std-1582 

 

JPL-DSN-810-5, нұсқа 

D JPL-DSN-810-5, 

нұсқа D 

Мобильді жерүсті 

станциясы 

GPS-жердегі антенна, S-

диапазоны, sgls DMSP Mk 

IV van стандартына сәйкес 

келеді, s-AFSCN 

диапазоны 

Tmgs-диаметрі 23 футтық 

антенна, sgls 

стандартымен үйлесімді 

жоба талаптарымен 

анықталған арнайы 

жүйелер: 

* Телекоммуникациялық 

жабдықтары бар 

мамандандырылған 

тіркеме 

* Тасымалданатын шатыр 

Aerospace 

 

TOR-0059 (6110-01)-3 

Спутник-ретранслятор TDRSS – S-диапазон 

және Ku-диапазон 

 

DSCS III - S-

Орталықтың STDN 

101.2 стандарты. 

Годдарда НАСА 
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диапазон, УВЧ 

(UHF) және СВЧ 

(SHF) диапазон 

Dscs III интерфейсі 

бойынша нұсқаулық, 

DCA 

Болашақ спутниктер-

қайталаушылар. 

Жобаның орбиталық 

топтамасы 

құрамындағы басқа 

ғарыш аппараттары 

MILSTAR 

 

Жобаның талаптарымен 

анықталатын арнайы 

жүйелер 

Байланыс жүйесіне 

арналған техникалық 

шарттар 

MILSTAR SR-1000 

 

Байланыс кіші жүйесінің деректерді басқару және өңдеу кіші жүйесімен 

өзара іс-қимылы командалық-бағдарламалық ақпаратты беруді, телеметриялық 

ақпарат ағынын қабылдауды, сондай-ақ байланыс кіші жүйесін басқару 

командаларын қабылдауды және оның жай-күйі мен жұмыс істеуі туралы 

телеметриялық ақпаратты беруді қамтиды. Бұл интерфейс ғарыш аппаратын 

басқару және ғарыш аппаратының телеметриялық ақпарат ағынын уақыттың 

нақты ауқымында беру үшін командалық-бағдарламалық ақпаратты қабылдау 

міндеттерін бір мезгілде шешуді қамтамасыз етуі тиіс. Ол сондай-ақ байланыс 

кіші жүйесінің авариялық жұмыс режимін және оның істен шығуларды анықтау 

және қарсы алу міндеттерін дербес шешуін қамтамасыз етуі тиіс. 

Байланыс ішкі жүйесінің ғарыш аппараттарының электрмен жабдықтау 

ішкі жүйесімен өзара әрекеттесуі, ең алдымен, байланыс ішкі жүйесі тұтынатын 

қуатпен және оның жабдықтары электрмен жабдықтау параметрлеріне 

қойылатын талаптармен анықталады. Байланыстың ішкі жүйесін электрмен 

жабдықтауды ұйымдастырудың кең таралған нұсқаларының бірі-екі бөлек қуат 

шиналарын пайдалану: олардың бірі тұрақты кернеумен жұмыс істейтін 

толқын шамдарындағы қуат күшейткіштерін қуатпен қамтамасыз етеді 

28 В тұрақты ток, ал екіншісі-ішкі жүйенің қалған жабдықтарын 

қуаттандыру тұрақтандырылмаған кернеуі 28 В тұрақты ток. Бұл опция 

жабдықтың құрамында қажетті параметрлермен екінші реттік кернеу торының 

пайда болуын қамтамасыз ететін екінші реттік қуат көздерінің Байланыс ішкі 

жүйесінің болуын болжайды. Ғарыштық аппаратты электрмен жабдықтау ішкі 

жүйесімен байланыс ішкі жүйесінің интерфейсін ұйымдастырудың тағы бір 

нұсқасы-Байланыс ішкі жүйесінің жабдықтарын қуаттандыру үшін +5 В 

тұрақты ток, +12 В тұрақты ток және т. б. кернеулері бар бірнеше шиналарды 

құрайтын электрмен жабдықтау ішкі жүйесі арқылы бастапқы кернеуді 

түрлендіру және реттеу мәселелерін орталықтандырылған шешу. Жұмыс 

істейтін толқын шамдарына негізделген қуат күшейткіштері жоғары вольтты 

электр қуатын қажет ететіндіктен (-1000 В Тұрақты ток, +1000 В тұрақты ток, 

+4000 в Тұрақты ток және т.б.), бастапқы кернеуді түрлендірудің және 

реттеудің орталықтандырылған шешімі жұмыс істейтін толқын шамдарына 

негізделген қуат күшейткіштерін қолданатын байланысты жабдықты 

электрмен жабдықтауды ұйымдастыру үшін сирек қолданылады. 
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Кесте 1.19 - Байланыс кіші жүйесін жобалауға қойылатын шектеулер 

және ғарыш аппаратының басқа кіші жүйелеріне қойылатын талаптар 

Ішкі  жүйе Талаптар Шектеулер 

Бағдарлауды 

бақылау 

және 

басқару 

* Кардан аспаларындағы 

Антенналарды бағыттау 

бойынша талаптар (аспа 

еркіндігі дәрежелерінің 

саны, антенна аспасын 

айдау бұрыштарының 

диапазоны) 

* Дәлдеу дәлдігі-

антеннаның бағыттау 

диаграммасының енінен 

10% немесе 0.3-тен жақсы. 

* Автоматты сүйемелдеу 

режимінде антеннаны 

бағыттау бойынша талаптар 

(мысалы, спутникаралық 

байланыс арналарында) 

* Ғарыш аппаратының бағдарын 

анықтау және басқару дәлдігі 

бортқа қатаң бекітілген 

антенналардың бағыттылық 

диаграммасының еніне 

қойылатын талаптарға әсер етуі 

мүмкін 

* Ғарыш аппаратының бағдарын 

анықтау және басқару 

қателіктері кіші жүйенің 

радиолинияларының 

энергетикалық бюджетін 

есептеу кезінде антеннаны 

бағыттау шығындарына кіреді 

Командалар 

және 

деректерді 

өңдеу 

Командалық-

бағдарламалық және 

телеметриялық ақпаратты 

беру жылдамдығы 

* Синхрондау талаптары 

* Екі жақты байланыс 

талаптары 

* Істен шығуларды дербес 

анықтау және жұмысқа 

қабілеттілікті қалпына 

келтіру талаптары 

(байланыс кіші жүйелерінің 

ЖҚҚ-да резервтік 

қабылдағышты Автоматты 

таңдауды және оны аз 

бағытталған антеннаға 

қосуды қамтамасыз ететін 

командалар жиынтығы 

сақталуы тиіс 

* Электрлік командалық 

және телеметрия алмасу 

интерфейсі 

Ғарыш аппаратының бортында 

деректерді сақтау және өңдеу 

Электрмен 

жабдықтау 

Бастапқы электр қуатының 

кернеуін бөлу және 

түрлендіру талаптары 

Орташа және максималды қуат 

тұтыну бойынша, әртүрлі 

режимдердегі энергия тұтыну 
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циклограммасы бойынша 

талаптарды қоса алғанда, 

қоректену саны мен сапасы 

Жылу 

режимін 

қамтамасыз 

ету 

Жүгіртпе толқын 

шамдарына негізделген 

қуатты күшейткіштер үшін 

жылу бұрудың қажеттілігі 

* Ішкі жүйе жабдығымен 

таратылатын қуат 

* Электронды блоктар мен 

ішкі жүйенің антенналарын 

орналастыру (жоғары 

жиілікті блоктар мен 

антенналар арасындағы 

кабельдердің ұзындығы 

шығындарды азайту үшін 

минималды болуы керек) 

* Кардан аспасына 

орналастырылған әрбір 

антенна үшін көру 

аймағының және орын 

ауыстыру аймағының 

еркіндігі 

Мақсатты ақпаратты сақтау 

бойынша талаптар 

* Байланыс кіші жүйесінің және 

пайдалы жүктеменің 

электромагниттік 

үйлесімділігіне қойылатын 

талаптар (байланыс желілері 

мен радио кедергілері үшін 

кедергілер мен кедергілерге 

төзімділік) 

* Мақсатты ақпаратты 

модуляциялау, кодтау және 

декодтау бойынша арнайы 

талаптар 

Пайдалы 

жүктеме 

* Мақсатты ақпаратты 

сақтау бойынша талаптар 

* Байланыс кіші жүйесінің 

және пайдалы жүктеменің 

электромагниттік 

үйлесімділігіне қойылатын 

талаптар (байланыс 

желілері мен радио 

кедергілері үшін кедергілер 

мен кедергілерге төзімділік) 

* Мақсатты ақпаратты 

модуляциялау, кодтау және 

декодтау бойынша арнайы 

талаптар 

* Мақсатты ақпаратты берудің 

максималды жылдамдығы 

* Ғарыш аппаратының бортында 

сақталатын мақсатты 

ақпараттың максималды көлемі 

Қозғалтқыш 

қондырғысы 

жоқ жоқ 

 

1.2.2 Байланыс ішкі жүйесін жобалау 

1-22-кестеде біз 1-18-кестеде келтірілген иерархияның жүйелік 

деңгейінің негізгі талаптарымен қатар анықтап, бақылауымыз керек Байланыс 

ішкі жүйесінің параметрлері көрсетілген. 
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Кесте 1.22 - Байланыс кіші жүйесінің жобалық параметрлері.Төменде, 

әдетте, ішкі жүйелер иерархиясы деңгейінде Орнатылатын борттық Байланыс 

ішкі жүйесінің негізгі жобалық параметрлері берілген (иерархияның жүйелік 

деңгейінің жобалық параметрлері жоғарыдағы 1-17 кестеде келтірілген). 

Параметр Пікір 

Антеннаның бүйірлік 

жапырақшаларының 

деңгейі 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сигнал поляризациясы 

 

 

 

 

 

 

Жиілік тұрақтылығы 

 

 

 

 

 

 

Ұстау және ұстау 

жолақтары 

 

 

 

 

 

 

 

 

Диплексер жиілігін 

ажырату 

 

Жобалау кезінде оны азайтуға тырысу керек. 

Бүйірлік жапырақшалар антеннаның бағытты 

әсер ету коэффициентін нашарлатады. 

Таратушы антеннаның бүйірлік 

жапырақшаларының өте жоғары деңгейі 

ғарыш кемесінің бортындағы басқа антенналар 

мен қабылдау құрылғыларына кедергі келтіруі 

мүмкін. Сонымен қатар, таратушы антеннаның 

бүйір жапырақшаларының жоғары деңгейі 

байланыс қауіпсіздігіне теріс әсер етеді, 

өйткені ол шығарылған сигналдарды 

анықтауға көмектеседі. 

Поляризация дөңгелек (оң немесе сол) немесе 

сызықты (көлденең немесе тік) болуы мүмкін. 

Радиолиниядағы шығындарды азайту үшін 

оның компоненттері поляризация бойынша 

үйлесімді болуы керек. Мысалы, ғарыш 

аппаратының бортында және жер үсті 

станциясында орнатылған антенналардың оң 

жақты айналмалы поляризациясы болуы тиіс. 

Сигналды тез анықтау қажет болған кезде, 

қабылдағыштың жиілігі белгілі және тұрақты 

екеніне көз жеткізу керек. Сондықтан біз 

қабылдағыштың номиналды жиілік мәнін, 

оның қысқа мерзімді, ұзақ мерзімді және 

температуралық тұрақтылығын минималды 

белгісіздікпен "жоғары" сызығында сигналдың 

түсуін қамтамасыз ететін етіп таңдаймыз. 

Түсіру жолағы-бұл "жоғары" сызығындағы 

сигналдың тасымалдаушы жиілігі 

қабылдағыштың "жоғары"сызығындағы 

сигналды қабылдағышты жоғалтпай, ең жақсы 

қабылдау жиілігінен ауытқуы мүмкін жиілік 

жолағы. Ұстап қалу жолағы-қабылдағыштың 

жиілік жолағы, оның ішінде қабылдағыш 

"жоғары" сызығындағы сигналдың 

тасымалдаушы жиілігін іздеуді ұстап қалуды 

жоғалтпай жүзеге асыра алады. 
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Антенналардың өзара әсері 

Әдетте, ұстау жолағы ұстау жолағының 1% 

құрайды. 

Диплексерді (жиілікті ажырату блогы) қолдану 

радио сигналдарын беру және қабылдау үшін 

бірдей антеннаны пайдалануға мүмкіндік 

береді. Диплексер таратқышты 

қабылдағыштан жиілік бойынша шығарады. 

Жиілігі төмен ажыратылатын диплексор 

таратқыш пен диплексор арасында қосылған 

жолақты кесу сүзгісін қолдануды қажет етеді. 

Пайдалы сигнал бойынша және байланыс кіші 

жүйесінің таратушы және қабылдаушы 

антенналары арасындағы шу бойынша өзара 

әсер қабылдағыштың таратушы антенна 

шығаратын сигнал жиілігін түсіруіне әкелуі 

мүмкін. Жалпы жағдайда, таратушы антенна 

шығаратын кең жолақты Шу қабылдағыш 

антеннаға әсер етеді, қабылдау жолындағы шу 

деңгейін жоғарылатады және сәйкесінше, 

радиолинияның сигнал-шу қатынасын 

төмендету. 

 

1.3 Деректерді басқару және өңдеудің ішкі жүйесі 

Richard Berget, Tim Тернер, Gulton Data Systems компаниясы 

Деректерді басқару және өңдеудің ішкі жүйесі (ағылш. command and data 

handling-C & DH) екі негізгі функцияны орындайды. Біріншіден, ол Байланыс 

ішкі жүйесінен қабылдайды, оның дұрыстығын тексереді, ғарыш 

аппараттарының қалған ішкі жүйелері үшін командалық-бағдарламалық 

ақпаратты декодтайды және таратады. Екіншіден, ол ғарыш аппаратының 

борттық жабдығының жай-күйі мен жұмыс істеуі туралы ақпаратты (қызметтік 

телеметриялық Ақпарат) және байланыстың кіші жүйесі арқылы Жерге беру 

немесе борттық компьютерді пайдалану үшін пайдалы жүктеме 

аппаратурасынан (нысаналы ақпарат) ақпаратты жинайды, өңдейді және 

пішімдейді. Басқару және деректерді өңдеудің ішкі жүйесінің жабдықтары 

көбінесе ғарыш аппараттарының борттық уақыт шкаласын сақтау, 

компьютердің күйін және ондағы есептеу процесінің барысын бақылау сияқты 

қосымша функцияларды орындайды (күзет құрылғысы, ағылш. watchdog) және 

іргелес Ішкі жүйелері бар интерфейстерді қолдау. 

Бұл міндеттер әдетте бір-біріне тәуелсіз шешілгенімен, басқару және 

деректерді өңдеу функцияларын Біртұтас ішкі жүйеде біріктіру ғарыш 

аппараттарының жұмыс процестерін автономды бақылау мен басқаруды 

қамтамасыз етудің тиімді мүмкіндіктерін ұсынады. Борттық компьютер немесе 

микропроцессор бірнеше іргелес Ішкі жүйелердің күйін бақылауды және 

басқаруды қамтамасыз ете отырып, басқару және деректерді өңдеудің ішкі 
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жүйесінің бірыңғай интерфейсін қолдана отырып, телеметрия сенсорларының 

күйін басқаруға және басқаруға мүмкіндік береді. 

Басқару және деректерді өңдеу кіші жүйесі жабдықтарының 

сипаттамалары тұтастай ғарыш аппаратының күрделілігіне тура пропорционал. 

Оның бортында неғұрлым әртүрлі жабдықтар орнатылса, басқарудың ішкі 

жүйесінен осы жабдықтың күйін бақылау және басқару мүмкіндіктері 

соғұрлым көп болады және деректерді өңдеу. Сенімділікті қамтамасыз ету 

талаптарын есепке алу, егер оны резервтеу талап етілсе, кіші жүйе жабдығы 

санының екі еселенуіне әкелуі мүмкін. 

Басқа ғарыш аппаратының бортында ұшу кезінде пысықталған және 

жаңадан әзірленіп жатқан ғарыш жобасына бейімделу үшін ешқандай 

пысықтауды талап етпейтін деректерді басқару мен өңдеудің осындай кіші 

жүйесі мінсіз болып табылады. Алайда, жаңа ғарыштық жобалар, әдетте, 

алдыңғы жобаларда қолданылатын жабдық негізінде жасалған жаңа борттық 

жабдықты пайдаланады. Жылдамдық, тұтынылатын қуат, масса, габаритті 

өлшемдер және т.б. сияқты борттық жабдықтың пайдалану сипаттамаларын 

жақсарту үшін ол қандай да бір пысықтауға ұшырайды. Жаңа ғарыш жобасын 

әзірлеу немесе іске асырылған ғарыш жобасын модификациялау жағдайында 

ғарыш аппаратын шығару және орбиталық ұшу процесінде борттық жабдыққа 

әсер ететін барлық факторларды модельдеуді көздейтін эксперименттік 

пысықтаудың кеңейтілген бағдарламасы орындалады. 

 

1.3.1 Деректерді басқарудың және өңдеудің кіші жүйесі туралы жалпы 

мәліметтер 

1-6-суретте командалық-бағдарламалық ақпаратты декодтаудың типтік 

құрылғысының құрылымдық диаграммасы көрсетілген. Командалық-

бағдарламалық ақпарат борттық компьютерден, жерден байланыс кіші 

жүйесінің қабылдағышы арқылы немесе жердегі Бақылау-тексеру 

аппаратурасынан кабельдік байланыс желілері арқылы келіп түсуі мүмкін. 

Сондықтан құрылғының құрамында ғарыштық аппараттың ұшу кезінде 

байланыстың ішкі жүйесі арқылы келетін ақпаратқа басымдық бере отырып, 

командалық - бағдарламалық ақпарат көзін таңдауды қамтамасыз ететін 

төрелік схема қажет. Борттық компьютерден келетін командалар бос уақыт 

аралығы пайда болғанға дейін кешіктіріледі. Жердегі Бақылау-тексеру 

аппаратурасының кабельдік интерфейсі ұшуда ажыратылады, алайда ол 

пайдаланылған кезде (жерде сынақтар жүргізген кезде) ол командалық-

бағдарламалық ақпараттың барлық басқа көздерін алмастырады. 

Қазіргі уақытта командалық хабарлама форматтарын сипаттайтын 

бірнеше стандарттар бар ([CCSDS 201.1-B-1, 1987] қараңыз). Әдетте, 

командалық хабарламада синхрондау коды, ғарыш аппараттарының мекен-

жайы (сәйкестендіру) биттері, командалық хабарламаның ақпараттық биттері 

және қателерді тексеру биттері болады. Қабылданған командалық-

бағдарламалық ақпарат орындауға берілгенге дейін анықтық бақылауынан 

өтеді. Дәлдікті бақылау рәсімі синхрондау кодын қабылдау, командалық 
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хабарламаның ұзындығын тексеру (хабарламадағы бит санының дұрыстығын), 

ғарыш аппараты мекенжайының (сәйкестендіргішінің) дәл сәйкестігін тексеру, 

кез келген тіркелген бит құрылымының (командалық хабарламаның 

пайдаланылмайтын бөлігі) дәл сәйкестігін тексеру және қабылданған 

хабарламада қателерді бақылаудың көпмүшелік кодын пайдалана отырып, 

қателердің болмауын тексеру сияқты операцияларды қамтиды. Қабылданған 

командалық хабарламаның дұрыстығы расталғаннан кейін орындалған 

командалар саны санауышының мәні бірлікке артады және командалық 

хабарламаның ақпараттық биттері орындау үшін декодерге беріледі. 

Дұрыстығы тексерілмеген командалық хабарламалар орындалудан алынады, ал 

бұғатталған командалар санауышының мәні тиісті санға ұлғайтылады. 

Орындалған командалар саны мен бұғатталған командалар саны 

есептеуіштерінің мәндері деректерді өңдеу кіші жүйесімен оқылады және 

кейіннен байланыс кіші жүйесі арқылы Жерге беру үшін қызметтік 

телеметриялық ақпарат массивіне қосылады, бұл ғарыш аппаратының ұшуды 

басқару процесінде кері байланысты қамтамасыз етеді. 

 

 
 

Сурет 1.1 - Командалық-бағдарламалық ақпаратты декодтаудың үлгілік құрылғысының 

құрылымдық схемасы 

1-Байланыс кіші жүйесінің қабылдағышы арқылы жерден келетін командалық-

бағдарламалық ақпарат; 2-кернеудің жоғары деңгейімен қалыптасатын дискретті 

командалар; 3-командалық импульстар; 4-борттық компьютерден келетін командалық-

бағдарламалық Ақпарат; 5-командалық-бағдарламалық ақпарат көзін таңдаудың төрелік 

схемасы; 6-командалық хабарламалардың дұрыстығын бақылау; 7-командалық 

хабарламаларды декодтау; 8-кернеудің төмен деңгейімен қалыптасатын дискретті 

командалар; 9-жердегі Бақылау-тексеру аппаратурасынан кабельдік байланыс желілері 

арқылы түсетін командалық-бағдарламалық ақпарат; 10-сериялық алмасу арнасы арқылы 

абоненттерге сандық түрде берілетін командалық-бағдарламалық Ақпарат; 11 – 

деректерді беру желісі; 12-командалық – бағдарламалық ақпарат көздері; 13-командалық 

– бағдарламалық ақпаратты декодтау құрылғысы; 14 – кіріс кернеуінің деңгейін шекті 

бақылау құрылғысы; 15 – синхрондау импульстарын беру желісі; 16 –бастапқы электрмен 

қоректендіру көзі; 17 – интерфейстің жұмысқа (интерфейс белсенділігіне) Дайындық 

сигналдарын беру желісі; 18-басқару командаларының шығу қалыптастырғыштары. 
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Командалық хабарламаларды декодтау барысында командалық Шығу 

түрі және интерфейстің нақты арнасы анықталады. Деректерді басқарудың 

және өңдеудің типтік ішкі жүйесі екі типтегі командаларды қалыптастыруды 

қамтамасыз етеді: дискретті және дәйекті. Дискретті командалар бекітілген 

амплитудасы мен импульстің ұзақтығына ие және екі негізгі типтің біріне 

жатады: Жоғары кернеу деңгейімен құрылған дискретті командалар: 

амплитудасы + 28 В, импульстің ұзақтығы 10-нан 100 миллисекундқа дейін, 

релелік орамаларды құлыптау немесе пиротехникалық құрылғыларды іске қосу 

үшін қолданылады. 

Төмен кернеуден тұратын дискретті командалар: ашық коллектор немесе 

5В амплитудасы бар кернеу импульсі арқылы қалыптасады, әдетте дискретті 

логикалық тізбектермен әрекеттесу үшін қолданылады. 

Сериялық командалар интерфейс арқылы үш сигналдық желі арқылы 

беріледі – синхрондау импульстарын беру, командалық ақпаратты беру және 

интерфейстің белсенді күйін көрсететін дайындық сигналын беру. Ішкі жүйе-

абонентке қабылданған командалық хабарламаның бір бөлігі интерфейс 

арқылы дәйекті түрде жіберіледі (әдетте Ұзындығы 8 немесе 16 бит). 

"Деректерді өңдеу" және "телеметрия"ұғымдары жиі араласады. Алайда, 

деректерді өңдеу ұғымы тек телеметрияға қарағанда кеңірек. IEEE Std 100 

стандарты [1972] телеметрия ұғымының келесі анықтамасын ұсынады: 

Телеметриялық (қашықтықтан) өлшеулер. Бастапқы датчиктен 

қашықтықта өлшеу нәтижесін түсіндіруді қамтамасыз ететін аралық 

құралдарды пайдалана отырып өлшеу. Телеметрияның ерекшелігі өлшеу-бұл 

өлшенген шаманы басқа типтегі ұсынылған сандық мәнге түрлендіруді 

қамтамасыз ететін түрлендіру құралдарын қолдану, оны қашықтықта өлшеу 

үшін ыңғайлы тәсілмен беруге болады. Нақты қашықтық өлшеу процесінің 

мәніне әсер етпейді. 

Деректерді өңдеу көптеген түрлі ақпарат көздерінен телеметрияны 

біріктіреді және оны "төмен" радио желісі арқылы беру немесе ғарыш кемесінің 

бортында тікелей пайдалану үшін қамтамасыз етеді. 1-7-суретте ғарыш 

аппаратының деректерін өңдеудің борттық құрылғысының құрылымдық 

схемасы көрсетілген. 
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Сурет 1.2 - Телеметриялық ақпаратты өңдеудің типтік құрылғысының құрылымдық 

схемасы 

1 – жоғары деңгейдегі телеметриялық Аналогты датчиктер; 2 – аналогты-цифрлық 

түрлендіргіш; 3 – деректерді басқару және форматтау құрылғысы; 4 – ғарыш 

аппаратының байланыс кіші жүйесінің "төмен" радиолиниясына; 5 – төмен деңгейдегі 

телеметриялық Аналогты датчиктер; 6 – ғарыш аппаратының борттық компьютеріне к 

/ дан; 7 – пассивті Аналогты датчиктер; 8 – жердегі Бақылау-тексеру аппаратурасына 

(кабельдік байланыс желілері арқылы); 9 – екі деңгейлі (дискретті) датчиктер; 10 – 

сандық телеметриялық ақпаратты қабылдаудың сериялық интерфейсі; 11 – 

мультиплекстелген сигнал кірісі; 12-телеметриялық ақпаратты өңдеу құрылғысы. 

 

Деректерді өңдеу жүйелерінің көпшілігі уақытты бөлу немесе арналарды 

тығыздау мультиплексті жүйелер класына жатады. Деректерді өңдеу жүйесі 

берілген іріктеу форматына (сұрау жиілігіне) сәйкес кіріс арналарын берілген 

ретпен өңдейді. Сигналдарды іріктеу жиілігі нақты сигналдың жиілік 

жолағымен анықталады. Барлық кірістерден алынған ақпарат сандық түрге 

айналады және ғарыш аппараттарының байланыс кіші жүйесінің "төмен" 

радиолиниясы арқылы беру үшін деректердің дәйекті үздіксіз ағынына 

оралады. Деректерді беру жылдамдығы синхрондау кодтары мен кадр 

идентификаторын (кадр сөздерін) енгізу үшін белгілі бір жиілік диапазонын 

қосу арқылы барлық кірістер бойынша іріктеу жиілігінің қосындысымен 

анықталады. IRIG Standard 106, Chapter 4 [1986] стандарты ғарыш 

аппараттарының бортынан "төмен" радиосы арқылы берілетін телеметриялық 

ақпарат форматтарының және осы форматтарды анықтауда қолданылатын 

терминологияның егжей-тегжейлі сипаттамасын қамтиды. 

Деректерді өңдеу жүйесі ғарыш аппаратының борттық компьютеріне 

телеметриялық ақпаратты да бере алады. Компьютер беру туралы сұранысты 

қалыптастырады және оны телеметриялық ақпаратты өңдеу құрылғысына 

береді. Құрылғы кіріс арналарын алынған сұранысқа сәйкес өңдейді және 

компьютерге телеметрия ақпаратын береді. Бұл операция ғарыш 

аппараттарының байланыс ішкі жүйесінің "төмен" радио желісі арқылы беру 
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үшін телеметриялық ақпаратты жинау және дайындау процесіне қолданылады, 

ол әдетте үздіксіз жүреді. 

Аналогты телеметриялық ақпарат деректерді өңдеу құрылғысының кіріс 

арналарына әртүрлі нысанда түсуі мүмкін. Көбінесе телеметриялық 

сенсорлардың шығыс сигналдары оларды алдын-ала өңдеуді қажет етеді 

(аналогтан сандық түрге түрлендірмес бұрын). Алайда, егер оның кірістеріне 

алдын-ала өңделген, яғни төменде көрсетілген форматтардың біріне 

жеткізілген сигналдар түссе, деректерді өңдеу құрылғысын аппараттық іске 

асыруды айтарлықтай жеңілдетуге болады. 

Жоғары деңгейлі телеметриялық Аналогты сенсор. Кернеу деңгейі 

түрінде ақпаратты тасымалдайтын телеметриялық арна, Әдетте, 0-ден 5.2В-қа 

дейін.бұл белсенді аналогтық кірістер, оларды өлшеу үшін басқару және 

деректерді өңдеу ішкі жүйесінен қозуды қажет етпейді. Деректерді өңдеу 

аппаратурасы бұл ақпаратты цифрлық түрге түрлендіреді. 

Төмен деңгейлі телеметриялық Аналогты датчик. Телеметриялық арна, 

сонымен қатар кернеу деңгейі түрінде ақпарат береді. Сигналдың өзгеру 

диапазоны сандық түрге айналмас бұрын оны күшейтуді қажет етеді. Әдетте 

пайда 100-ден 300-ге дейін болады. Бұл сенсорлардың сигналдары төмен 

кернеулерден пайда болғандықтан, олар әсіресе шуылға ұшырайды, сондықтан 

оларды беру үшін интерфейстер қолданылады, оларда телеметриялық ақпарат 

өлшенетін сигнал мен басқару және деректерді өңдеу ішкі жүйесінің 

анықтамалық кіріс сигналы арасындағы айырмашылық арқылы беріледі. 

Мұндай интерфейс әдетте дифференциалды немесе екі жақты деп аталады. 

Пассивті аналогтық датчик. Кедергі деңгейі түрінде ақпарат беретін 

телеметриялық арна. Деректерді басқару және өңдеудің ішкі жүйесі резистивті 

сенсорды қатаң белгіленген шаманың тұрақты токымен қуаттайды, сенсордағы 

кернеудің төмендеуін датчиктің кедергісіне жауап беру тогының 

көбейтіндісіне тең өлшейді (ол қажетті дәлдікпен де белгілі болуы керек) және 

өлшенген мәнді сандық сөзге кодтайды. 

Барлық Аналогты телеметриялық ақпарат деректерді басқару және өңдеу 

ішкі жүйесінің көмегімен сандық түрге айналады. Деректерді ұсынудың дәлдігі 

кіріс сигналдарының кванттау деңгейлерінің санымен немесе деректерді 

басқару және өңдеу ішкі жүйесінің Аналогты - сандық түрлендіргішінің 

сыйымдылығымен анықталады. Бұл мәселе бойынша толығырақ ақпарат 13-

тарауда келтірілген. 

Төменде сандық телеметриялық ақпаратты ұсынудың ең көп таралған екі 

түрі сипатталған. 

Екі деңгейлі (дискретті) кіріс. Ақпаратты екі күй түрінде беретін 

телеметриялық арна (мысалы, "қосулы" / "өшірулі" немесе " негізгі» / 

"резерв"). Ақпарат кернеу деңгейлері, қарсылық, сигналдың болуы 

немесе болмауы арқылы беріледі. Әдетте" логикалық нөл "0 – ден 1 В-қа дейінгі 

кернеу деңгейіне сәйкес келеді, ал" логикалық бірлік " 3-тен 5 В-қа дейін 

(немесе 3-тен 28 В-қа дейін). 
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Сериялық телеметриялық (сандық) интерфейс. Интерфейс үш сигналдық 

желіні қамтиды және сандық ақпаратты сыртқы көзден деректерді өңдеу 

құрылғысына беру үшін қолданылады. Деректерді беру процесін басқаруға 

арналған деректерді басқару және өңдеу ішкі жүйесі интерфейстің тиісті 

сызықтарына қабылдауға дайындық сигналын және синхрондау импульстарын 

қалыптастырады және шығарады. Интерфейс сызықтары дифференциалды 

немесе бір жақты схема бойынша жасалуы мүмкін. Сериялық интерфейстер 

ғарыш аппараттарының бортында параллельдерге қарағанда көбірек 

қолданылады, өйткені олар аз байланыс желілерін қажет етеді және борттық 

кабельдік желіні құруды жеңілдетеді. 

 

1.3.2 Басқарудың кіші жүйесін жүйелік жобалау және деректерді өңдеу 

процесі 

1-26 кестеде ішкі басқару және деректерді өңдеу жүйесінің негізгі 

параметрлерін анықтау кезеңдері сипатталған. Бұл процестің нәтижесі ғарыш 

жобасының міндеттерін шешуге қажетті ішкі жүйе жабдықтарының жобалық 

көрінісі және басқару және деректерді өңдеу ішкі жүйесі жабдықтарының 

негізгі операциялық параметрлерін алдын-ала бағалау: Жалпы өлшемдер, масса 

және қуат тұтыну. Қажет болған жағдайда кіші жүйенің параметрлерін бағалау 

үшін 1-26 кестемен қатар 1-27 және 1-28 кестелердің деректері де 

пайдаланылуы мүмкін. Басқару және деректерді өңдеу ішкі жүйесін жүйелік 

жобалау нәтижелері ғарыш жобасын әзірлеу процесінде кері байланыс ретінде 

пайдаланылуы мүмкін және қажет болған жағдайда нақтылануы мүмкін. 

Мысал ретінде, бастапқы деректердің көпшілігі белгісіз немесе кең ауқымда 

өзгеруі мүмкін болған кезде, басқару және деректерді өңдеу ішкі жүйесінің 

параметрлерін бағалау процесінің күрделі аспектілерін жобалау және бөлектеу 

процесін суреттеу үшін FireSat ғарыш аппараты қолданылады. 

 

Кесте 1.25 - Басқару және деректерді өңдеу ішкі жүйесінің негізгі 

параметрлерін анықтау кезеңдері 

Кезең Операциялар Бастапқы 

деректер 

 FireSat 

мысал 

сілтеме 

1. Құралдармен 

шешуге 

жататын 

міндеттерді 

анықтау 

деректерді 

басқару және 

өңдеу ішкі 

жүйелері 

Ішкі жүйелер 

мен ғарыш 

жабдықтары 

тізбесін 

айқындау 

немесе бағалау 

командалармен 

және 

телеметриямен 

қамтамасыз 

етілуі тиіс 

Командалық 

басқару 

командалық 

басқару қажет 

пе? Қажет 

болса, 

командаларды 

беру жиілігі 

қандай? Қанша 

команда қажет? 

Борттық 

компьютер 

Талап етіледі 

 

 

Анықталмаға

н 

 

200-ден 

артық емес 

Не қажет 

компьютер 

немесе 

құрылғы 

Парагра

ф 

10.3.4 

(Тарау 

10), 

бөлім 

13.4 

(Тарау 

13) 
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ғарыштық 

жобаның 

міндеттерін 

шешу үшін 

бақылау. 

Тізбені анықтау 

ғарыш 

аппаратының 

бортында 

шешілуі тиіс 

кіші жүйенің 

функционалды

қ міндеттері. 

қажет пе? 

Командаларды 

сақтау қажет 

пе? 

Телеметриялық 

бақылау 

телеметриялық 

бақылау қажет 

пе? 

Қажет болса, 

қанша өлшеу 

арналары 

қажет? 

Қызметтік 

телеметрияның 

берілу 

жылдамдығы 

қандай? 

Мақсатты 

ақпаратты беру 

жылдамдығы 

қандай? 

Борттық 

компьютермен 

интерфейс 

қажет пе? Басқа 

функциялар 

уақыт қызметі 

қажет пе? 

Борттық 

компьютердің 

күзет 

құрылғысы 

қажет пе? 

Мәселелерді 

шешу қажет пе 

бағдарлауды 

басқару және 

басқарудың 

ішкі жүйелері? 

командалард

ы сақтау 

(бірақ екеуі 

де емес) 

 

 

Талап етіледі 

 

 

200-ден 

артық емес 

 

Төмен 

 

150 Мбит/с 

 

Қажет емес 

 

 

Талап етіледі 

 

Талап 

етілмейді 

 

 

Анықталмаға

н 

 

 

Парагра

ф 

10.3.4 

(Тарау 

10), 

бөлім 

13.4 

(Тарау 

13), 

бөлім 

9.6 

(9 тарау) 

 

бөлім 

11.1 

(Тарау 

11), 

16 тарау 

2. Талаптар мен 

шектеулерді 

анықтау 

Басқару және 

деректерді 

өңдеу кіші 

жүйесінің (кіші 

Ғарыш 

аппараты 

платформасы 

LightSat 

Платформас

ы 

 

10 

тарау, 

19.2 

бөлім 
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жүйенің негізгі 

параметрлеріні

ң) жобалық 

көрінісіне әсер 

ететін жалпы 

ғарыш 

жобасында 

айқындалатын 

параметрлерді 

айқындау. 

тарапынан 

шектеулер 

 

0.98 

5 жыл 

 

SEU сәйкес 

келуі керек 

Әзірлеу-2 

жыл 

 

(19 

тарау), 

бөлім 

8.2 

(8 тарау) 

 

3. Басқару және 

деректерді 

өңдеу ішкі 

жүйесінің жеке 

функцияларын

ың күрделілігін 

анықтау 

1-кезеңде 

анықталған әр 

функцияның 

күрделілігін 

бағалау үшін 1-

27 кестесін 

қолданыңыз, 2-

кезеңде 

анықталған 

шектеулерді 

ескере отырып. 

Сенімділік 

ғарыш 

аппаратының 

қызмет ету 

мерзімі 

Шағын 

1-27 кестені 

қараңыз 

Кесте 

11-27 

Басқарудың 

ішкі жүйесінің 

күрделілігін 

және тұтастай 

деректерді 

өңдеуді 

анықтау 

Ішкі жүйенің 

командалық 

және 

телеметриялық 

компоненттерін

ің құрамына 

функцияларды 

қосу және ішкі 

жүйенің осы 

компоненттерін

ің 

әрқайсысының 

жиынтық 

күрделілігін 

анықтау 

1-кезеңде 

анықталған 

борттық уақыт 

қызметін 

жүргізу 

функциясы 

"басқалар", 

басқару және 

деректерді 

өңдеудің ішкі 

жүйесінің 

командалық 

немесе 

телеметриялық 

компоненттерін

ің құрамына 

кіруі керек пе? 

Борттық 

уақыт 

қызметі 

деректерді 

басқару және 

өңдеу кіші 

жүйесінің 

телеметриял

ық 

компонентіні

ң құрамына 

кіреді 

(уақытша 

байланыстыр

у қажет 

ақпарат 

 

5. Ішкі жүйенің 

әр 

компонентінің 

жалпы 

өлшемдерін, 

массасын және 

4-кезең 

нәтижелерін 1-

28 басқару және 

деректерді 

өңдеу ішкі 

жүйесінің 

Біріктірілген 

ішкі жүйені 

құру қажет пе 

(құрылғыларды

ң дизайнын 

бөлісу, мүмкін 

1-28 кестені 

қара 

1-28 

кесте 



83 
 

қуат тұтынуын 

бағалау 

командалық 

және 

телеметриялық 

компоненттері 

үшін бөлек 

кестеге 

қолданыңыз 

екінші қуат 

көздерін бөлісу, 

кабельдік 

интерфейстерді 

азайту)? 

 

Бірінші кезең-басқару және деректерді өңдеу ішкі жүйесі арқылы 

шешілетін мәселелерді анықтау. Басқару және деректерді өңдеу кіші 

жүйесінің жобалық келбетін айқындаудың бірінші кезеңі ғарыш аппаратының 

жай-күйін бақылау және жұмыс істеуін басқару процесіне қойылатын негізгі 

талаптардың тізбесін қалыптастыру болып табылады. Кем дегенде, көптеген 

ғарыштық жобалар үшін басқару командаларының абоненттері үшін 

қалыптастыру және тарату және қызметтік телеметриялық ақпаратты жинау 

мәселелерін шешу қажет. Осы міндеттерді шешуді қамтамасыз ететін 

жабдықтың негізгі параметрлері мен күрделілігі ғарыш аппаратының жобалық 

бейнесімен, басқаруға және телеметриялық бақылауға қойылатын техникалық 

талаптармен, аралас жүйелер мен жабдықтардың құрамымен айқындалатын 

болады. 

Басқару командаларын өңдеу және қалыптастыру 

Команданы декодтау құрылғысының жобалық көрінісі үш негізгі 

фактормен анықталады: 

* абоненттерге басқару командаларын беру арналарының қажетті саны; 

* ғарыш аппаратының бортында сақталуға жататын командалар саны 

бойынша талаптар; 

* командалық басқару міндеттерін немесе ғарыш аппаратының бағдарын 

басқару кіші жүйесінің міндеттерін шешу үшін басқару және деректерді өңдеу 

кіші жүйесінің құрамында компьютерді пайдалану қажеттілігі. 

1-26-кестеде абоненттерге басқару командаларын беру арналарының 

саны мен параметрлерін анықтауға арналған негізгі ережелер көрсетілген. 

Ғарыш аппаратының жобасын әзірлеу шамасына қарай абоненттерге басқару 

командаларын беру арналарының қажетті саны мен түрлері нақтыланатын 

болады. Егер ғарыш аппаратының қандай да бір кіші жүйесі немесе жабдық 

блогы әлі әзірленбеген болса, онда егер жаңа кіші жүйе немесе жабдық блогы 

басқару командаларын берудің стандартты арналарымен үйлесімді болатынына 

кепілдік беретін болса, басқару және деректерді өңдеу кіші жүйесі бойынша 

шығындарды айтарлықтай үнемдеуге қол жеткізуге болады. 

Ғарыш аппараттарының бортында басқару командаларын сақтау 

мүмкіндігін іске асыру, егер аппаратты жердегі станцияның көру аймағынан 

тыс жерде орналасқан кезде басқару қажет болса қажет. Бұл командалар оларды 

орындаудың берілген уақыты ағымдағы уақытпен сәйкес келген кезде не ғарыш 

аппаратының бортында қандай да бір оқиға басталған сәттен бастап белгілі бір 

уақыт өткеннен кейін орындалуы мүмкін. Соңғы типтегі командаларды 



84 
 

әмбебап процессорды немесе борттық компьютерді пайдаланбай қарапайым 

құралдармен өңдеуге болады. 

Егер ғарыш аппаратының бортында шешім қабылдау элементі қажет 

болса, борттық компьютерді қолдану қажет. Егер компьютерді қолдану 

қажеттілігі туындаса, оны басқару командаларын сақтау, басқару 

алгоритмдерін енгізу және ғарыш аппараттарының бағытын анықтау, үлкен 

көлемдегі деректерді (ең алдымен мақсатты ақпарат) өңдеу және сақтау сияқты 

көптеген басқару мәселелерін шешу үшін пайдалануға болады. Ғарыш 

аппараттарының бағдарларын басқару және басқару ішкі жүйесін бір борттық 

компьютер негізінде басқару және деректерді өңдеу ішкі жүйесімен біріктіру, 

әдетте, ғарыш аппараттарының бағдарларын басқару және басқару ішкі 

жүйесінің жабдықтары болып табылатын борттық компьютердің стандартты 

емес жабдықпен өзара әрекеттесуін қамтамасыз ету үшін интерфейстерге 

бірқатар нақты талаптарды орындау қажеттілігіне әкеледі. 

Телеметриялық ақпаратты өңдеу 

Деректерді басқару және өңдеу ішкі жүйесі әдетте келесі мәселелерді 

шешу үшін ақпарат жинауға мүмкіндік береді: 

* ғарыш аппаратының борттық жабдықтарының жай-күйі мен жұмыс 

істеу процестерін бақылау (қызметтік телеметриялық ақпарат); 

* ғарыш аппаратының ұшуын дербес басқару процестерін қолдау үшін 

ақпараттық кері байланысты ұйымдастыру; 

* пайдалы жүктеменің аппаратурасы мен кіші жүйелерінің ақпаратын 

жинау және жерге жіберу (мақсатты ақпарат). 

Ғарыш аппаратының борттық жабдығының жай-күйі мен жұмыс істеу 

процестерін бақылау үшін қажетті кіріс телеметриялық арналардың саны, 

әдетте, пайдалы жүктеме аппаратурасының көлеміне, күрделілігі мен санына 

және ғарыш жобасының негізгі және қосымша міндеттерін шешу үшін 

тартылатын ішкі жүйелерді оның бортында тікелей пропорционалды. Көптеген 

телеметриялық арналар температура, қысым және кернеу сенсорларын қосуға 

арналған стандартты интерфейстер болып табылады. Кейбір борттық ішкі 

жүйелердің өз жағдайын дербес бақылау мүмкіндігі бар және оның нәтижелері 

туралы ақпаратты өзінің шығу ақпаратының ағынына қосады. Жаңа ішкі 

жүйелерді әзірлеу кезінде басқарудың ішкі жүйесі оларға бере алатын 

телеметриялық бақылау мүмкіндіктері туралы ақпаратты барабар есепке алу 

және деректерді өңдеу тривиалды емес жобалық шешімдерді қабылдаудан 

аулақ болуға және бақылау тізбектерінің санын азайтуға көмектеседі. 

 

Кесте 1.26 - Деректерді басқару және өңдеу ішкі жүйесінің 

функционалдық күрделілігін анықтау 

Талаптар 

немесе 

шектеулер 

Ішкі жүйенің күрделілігі FireSat ғарыш 

аппаратының 

талаптары 

FireSat 

үшін 

қиындық

ты 

таңдау 

Қарапай

ым  

Типтік  Күрделі 
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Командалы

қ басқару: 

Пәрмендер

ді беру 

жиілігі 

борттық 

компьютер

мен 

интерфейс 

командалар

ды сақтау 

құрылғысы 

Командала

р саны 

 

 

 

 

50 с-1 

 

жоқ 

 

 

жоқ 

 

200-ден 

артық 

емес 

 

 

 

50 с-1 

 

Компьют

ер немесе 

командал

ық сақтау 

құрылғыс

ы қажет 

(бірақ 

екеуі де 

емес) 

300 … 

500 

 

 

 

50 с-1 

Астам 

бар 

 

Талап 

етілмейді 

 

 

500-ден 

астам 

Талап етіледі 

 

Анықталатын 

болады 

 

Сізге 

компьютер 

немесе 

командаларды 

сақтау 

құрылғысы 

қажет 

 

 

 

200-ден артық 

емес 

Қарапайы

м – 

типтік 

Телеметрия

лық 

бақылау: 

Мақсатты 

ақпараттың 

қызметтік 

телеметрия

сын беру 

жылдамдығ

ы 

 

Борттық 

компьютер

мен 

Интерфейс 

өлшеу 

арналарын

ың саны 

 

 

500…40

00 

бит / с 

 жоқ 

 

 

 

 

 

Жоқ 

 

 

Көп 

емес 

200 

 

 

4…64 

Кбит / с 

1…200 

Кбит / с  

 

 

 

 

жоқ 

 

 

 

400 … 

700 

 

 

64…256 

Кбит / с 

10…1000

0 

Кбит / с  

 

 

 

 

қажет 

 

 

500-ден 

астам 

Талап етіледі 

 

Төмен 

 

150 Мбит/с 

 

 

 

 

 

Талап етілмейді 

 

200-ден артық 

емес 

Қарапайы

м 

 

 

 

 

Жобаға 

әсер 

етеді!!! 

Бөлек 

радиолин

ия қажет 

Өзге де 

функциялар 

борттық 

уақыт 

шкаласын 

жүргізу 

борттық 

компьютер

дің Күзет 

 

 

Жоқ 

 

Жоқ 

 

 

жоқ 

 

қажет 

 

Компью

тер 

болмаға

н 

жағдайд

 

қажет 

қажет 

 

 

 

қажет 

 

Ақпаратты 

байланыстыру 

және есте 

қалған 

командаларды 

пысықтау үшін 

уақыт қажет. 

Бағдарлауды 

бақылау және 
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құрылғысы 

ғарыш 

аппаратын

ың 

бағдарын 

бақылау 

және 

басқару 

кіші 

жүйесінің 

функциялар

ы 

а  

 

қажет 

басқару ішкі 

жүйесінің 

функциясына 

қойылатын 

талаптар осы 

ішкі жүйенің 

жобасымен 

анықталады 

Платформа 

тарапынан 

шектеулер 

 

Бір блок Бір 

немесе 

бірнеше 

блок 

Біріктіріл

ген 

немесе 

таратылғ

ан сәулет 

Lightsat 

платформасы 

(моноблокты 

орталықтандыр

ылған сәулет) 

қаапайым 

Сенімділік 

– 

В 

класының 

элементтері 

брондаусыз 

резервтеу 

 

 

0.8233 

0.9875 

 

 

0.7610 

0.9736 

 

 

0.6983 

0.9496 

Қажетті 

сенімділік 

0.98 

S 

класының 

элементте

рін 

резервтеу

ді және 

қолдануд

ы талап 

етеді 

сенімділік s 

класының 

элементтері 

сақтық 

Көшірмесіз 

 

0.9394 
0.9987 

 

0.9083 
0.9964 

 

0.8285 
0.9829 

  

Радиациял

ық 

төзімділік 

(жиынтық 

сіңірілген 

доза) 

 

Не 

более 2 

крад 

2 … 50 

крад 

50 крад 

… 

1 Мрад 

Төмен (2 крад 

көп емес) 

Қарапайы

м 

Жеткізу 

мерзімі 

(тапсырыс 

бергеннен 

кейінгі 

айлар) В 

 

 

9 … 12 
12 … 
18 

 

 

12 … 18 
20 … 30 

 

 

18 … 24 
24 … 36 

Жүйелік 

жобамен 

анықталады деп 

болжануда 

Мерзімі 

24 ай 

қолайлы 
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класының 

элементтері 

S класының 

элементтері 

 

Деректерді өңдеу кіші жүйесінің негізгі міндеті ғарыш аппаратының 

пайдалы жүктемесі мен қызметтік кіші жүйелері туралы ақпарат жинау болып 

табылады. Деректерді өңдеудің ішкі жүйесінің жобалық көрінісіне қажетті 

мәліметтер көлемі мен оларды жинау жылдамдығы әсер етеді. Ғарыш 

аппараттарының борттық жабдықтарының жай-күйі мен жұмыс істеу 

процестері туралы телеметриялық ақпарат әдетте жылдамдықпен шектеледі, 

өйткені аналогтық кіріс сигналдарын сандық түрге дәл түрлендіру үшін белгілі 

бір уақыт қажет. Егер қандай да бір кіші жүйеден немесе ғарыш аппаратының 

пайдалы жүктемесінен деректер ағыны 200 Кбит/с-тан асса немесе берілетін 

ақпарат көлемі бірнеше килобиттен асса, әдетте олардың түсу және өңдеу 

жылдамдығын келісу үшін деректер буферін қолдану немесе тіпті осы ағынды 

деректерді өңдеу кіші жүйесінің арнайы бөлінген құралдарында өңдеу қажет. 

Көбінесе мақсатты және қызметтік телеметриялық ақпаратты бір ағынға 

біріктіру және оларды синхрондау мәселелерін шешу үшін импульстік 

сигналдарды уақытша тығыздау жабдықтарын қолдануға болады. 

Егер ғарыш кемесінің бортында компьютер қолданылса, басқару 

алгоритмдері үшін қосымша сигналдар қажет болуы мүмкін. Алайда, әдетте, 

бұл сигналдарды қызметтік телеметриялық ақпарат форматында жерге 

жіберудің қажеті жоқ. Сондықтан, әдетте, борттық компьютерде "төмен" 

радиолиниясына берілетін қызметтік телеметриялық ақпараттың 

бағдарламаланған форматына қарамастан деректерді сұрау мүмкіндігі болған 

жөн. Сонымен қатар, борттық компьютерді мақсатты және қызметтік 

телеметриялық ақпаратты алдын-ала өңдеу үшін пайдалануға болады, бұл 

"төмен" радио желісінің қажетті өткізу қабілетін азайтады (ғарыш 

аппараттарының бортындағы ақпаратты өңдеу мәселелері 16-тарауда 

толығырақ қарастырылған). 

Басқа функциялар 

Борттық уақыт шкаласын жүргізу. Ғарыш аппараттары жобаларының 

көпшілігі бағдарлауды басқару міндеттерін шешуді, есте сақталған басқару 

командаларын пысықтауды немесе нысаналы және қызметтік телеметриялық 

ақпаратты уақытша байланыстыруды қамтамасыз ету үшін бортта уақыт 

шкаласының (ғарыш аппаратының ұшуы басталғаннан бастап есептелетін 

бірыңғай уақыттың, уақыттың) болуын талап етеді. Борттық уақыт шкаласын 

әртүрлі тәсілдермен ұстауға болады: GPS түріндегі жаһандық жерсеріктік 

радионавигациялық жүйелердің қабылдағыштарын, борттық компьютер 

қызмет көрсететін уақыт есептеуіштерін немесе аппараттық іске асырылған 

таймерлерді пайдалану арқылы. Борттық уақыт шкаласын жүргізуді 

ұйымдастыру тәсілін анықтау үшін ең маңызды параметрлер мыналар болып 

табылады: 
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* кіші разряд уақыт шкаласы бағасы; 

* тұрақтылық (уақыттың қысқа мерзімді және ұзақ мерзімді күтімі); 

* борт қызметінің жұмыс істеу күні / уақытының сенімділігі. 

Борттық уақыт шкаласының кіші разрядының бағасы ғарыш 

аппаратының бортында пайдалану үшін немесе жердегі қызметтердің мүддесі 

үшін қамтамасыз етілуі мүмкін уақыттың ең аз өсуін айқындайды. Бұл мән, 

әдетте, бағдарлауды басқару және ақпаратты уақытша байланыстыру 

мәселелерін шешуге қажетті уақыт көрсеткішінің дәлдігімен анықталады. 

Әдетте борттық уақыт шкаласының кіші санатының бағасы бір миллисекундты 

немесе бір микросекундты құрайды. Қаралып отырған талапты қосымша 

қатайту қажетті жабдық құрамының ұлғаюына, құнының артуына және ақпарат 

беруге қол жетімді жиілік белдеуінің азаюына алып келеді. IRig-B борттық 

уақыт кодының генераторлары абоненттерге Бір секундтағы кіші разряд бағасы 

бар базалық кодты және 1 МГц қайталау жиілігі бар генератордың 

импульстарын беруді қамтамасыз етеді, бұл абоненттерге кіші разрядтың 

төменгі бағасы бар (бір микросекундқа дейін) екінші реттік уақыт қызметін 

ұйымдастыруға мүмкіндік береді. 

Уақыт қызметін қолдайтын ғарыш кемесінің бортындағы негізгі 

генератордың қартаю сипаттамалары борттық уақыт шкаласының тұрақтылық 

сипаттамаларын анықтайды. Негізгі генератор, әдетте, қысқа мерзімді және 

ұзақ мерзімді тұрақтылықпен анықталады, ол белгілі бір уақыт аралығында 

генератордың анықтамалық жиілігінің номиналды мәнінен ауытқуымен 

анықталады. Белгілі бір тұрақтылық көрсеткіштері бар генераторды таңдау оны 

жерден жаңарту (түзету және фазалау) арасындағы аралықта борттық уақыт 

шкаласының рұқсат етілген қателігіне байланысты болады. Жоғары тұрақты 

генераторды ғарыш аппараттарының борттық ішкі жүйелерінің құрамына 

кіретін басқа генераторларды синхрондау үшін пайдалануға болады. Кейде 

негізгі генератордың тұрақтылығын таңдау кезінде басқа борттық ішкі жүйелер 

(басқару және деректерді өңдеу ішкі жүйелері емес) талап етеді. 

Борттық компьютердің көмегімен уақыт шкаласын жүргізу (қолдау, 

қызмет көрсету) мүмкіндігі орталық процессордың ішкі регистрлерін 

пайдаланумен және үзу сигналдарын мерзімді өңдеумен (мысалы, бас беруші 

генератордан) байланысты. Алайда, орталық процессордың сыртқы үзіліс 

сигналдарын өңдеудің асинхронды табиғаты борттық уақыттың өтуіне 

қосымша қателік әкелуі мүмкін. Басымдылығы жоғары үзілістер негізгі 

генератордың үзілістерін жасыруы мүмкін, осылайша борттық уақытты 

түзетуді кешіктіреді. Егер бор уақыт шкаласын пайдалану ғарыш аппаратының 

басқа кіші жүйелерінің (басқару және деректерді өңдеу кіші жүйесі емес) 

жұмыс істеуін қамтамасыз ету үшін қажет болса, борттық компьютерге 

қосымша тіркеу схемаларын енгізу талап етілуі мүмкін. 

Борттық компьютердің күзет құрылғысы. Егер ғарыш аппараттарының 

борттық компьютері орбиталық ұшу процесінде басқару шешімдерін қабылдау 

үшін пайдаланылса, әдетте орталық процессордың жұмыс істеуінен тәуелсіз 

компьютердің істен шығуын анықтауға аппараттық мүмкіндіктер беру талап 
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етіледі. Бұл құрылғыны басқару және деректерді өңдеу ішкі жүйесіне 

біріктіруге болады және әдетте күзет құрылғысы немесе күзет таймері деп 

аталады. 

Күзет таймерінің мақсаты борттық компьютердің аппараттық және 

бағдарламалық құралдары қалыпты жұмыс істейтіндігін растау болып 

табылады. Егер борттық компьютер ғарыш аппараттарының ұшуын басқару 

тізбегіне тартылған болса, онда оның аппараттық немесе бағдарламалық 

жасақтамасындағы кез-келген проблема апатты салдарға әкелуі мүмкін. 

Әдетте, күзет таймерінің функцияларын уақытты кері санау бар бір немесе екі 

таймер жүзеге асырады, оларды таймерге енгізілген интервал аяқталғанға дейін 

борттық компьютер қайта іске қосуы керек. Таймерді қайта іске қосу қатаң 

анықталған мекен-жайға қатаң анықталған деректер сөзін жазу арқылы жүзеге 

асырылады. Егер мұндай жазба таймерде орнатылған уақыт аралығы 

аяқталғанға дейін болмаса, күзет таймерінің схемасы штаттан тыс жағдайдан 

шығу үшін алдын-ала анықталған операцияны бастайды. Мұндай операция 

аппараттық үзіліс сигналын беру болуы мүмкін 

орталық процессорды қайта іске қосу (қалпына келтіру) немесе 

орындалатын әрекеттерді бұғаттау, ол жерден бұйрық бойынша жойылғанға 

дейін әрекет етеді. 

Бағдарлауды басқару және басқарудың ішкі жүйесінің функциялары. 

Ғарыш аппаратының деректерін басқару және өңдеу кіші жүйесінің 

құралдарына бағдарлауды бақылау және басқару кіші жүйесінің функцияларын 

біріктіру әдетте ғарыш аппаратының басқа борттық кіші жүйелерінде 

қайталанатын басқару және деректерді өңдеу кіші жүйесінің схемалық 

мүмкіндіктерін неғұрлым толық пайдалану есебінен борттық жабдық санын 

азайтуы мүмкін. Командалық басқару функцияларын, телеметриялық 

бақылауды және борттық компьютердің есептеу мүмкіндіктерін басқару мен 

басқарудың ішкі жүйелерінің жабдықтарына тән интерфейс арналарын қосу 

арқылы біріктіру бортта жабық автоматты басқару жүйесін ұйымдастыруға 

мүмкіндік береді. Интерфейстің қосымша арналарына жоғары жүктеме 

талаптары, өлшеу деректерін беру дәлдігі немесе басқа да арнайы талаптар 

қойылуы мүмкін. Кейбір жағдайларда деректерді басқару және өңдеу ішкі 

жүйелерінің құралдарына тиісті басқару сигналдарын қалыптастыра отырып, 

бақылау және бағдарлауды басқару ішкі жүйесінің басқару алгоритмдерін іске 

асыру функцияларын ғана жүктеген жөн, ал жоғары дәлдіктегі тізбектер мен 

өлшеулерді алдын ала өңдеу құрылғыларын бақылау және бағдарлауды басқару 

ішкі жүйесінің компоненттеріне біріктірген жөн. 

Қор коэффициенті. Ғарыш аппараттарының басқару және деректерді 

өңдеу ішкі жүйесінің жобалық көрінісін анықтау процесінде ішкі жүйенің 

параметрлерін анықтауда жобалаудың үшінші кезеңінде осы бағалауды 

қолдану үшін ішкі жүйенің кіріс / шығыс арналарының санын анықтау керек. 

Өкінішке орай, басқару және деректерді өңдеу ішкі жүйесінің кіріс / шығыс 

арналарының санын алдын-ала бағалау әрдайым қате болып табылады. 

Сондықтан, іс жүзінде алдын-ала жобалау сатысында болжанбайтын ішкі 
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жүйенің болашақта кеңеюін ескеру үшін бұл бағаны 10...25% арттыру 

әдеттегідей. Қосалқы арналарды қоса алғанда, ғарыш аппаратының деректерін 

басқару және өңдеу кіші жүйесін енгізу / шығару арналарының саны кіші 

жүйенің күрделілігіне бағалау жүргізу кезінде пайдаланылуы тиіс (1-27-кестені 

қараңыз). Біз алынған бағаларды Мұқият құжаттауымыз керек, бұл 

компанияның әртүрлі бөлімшелерінде және ғарыш аппараттарының 

жобаларын әзірлеуді басқарудың әртүрлі деңгейлерінде ішкі жүйенің жобалық 

келбетін келісу кезінде сұралған арналардың қосымша өсуіне жол бермейді. 

Әрине, қосымша жабдық ғарыш аппараттарының деректерін басқару және 

өңдеу ішкі жүйесінің құнын, жалпы өлшемдерін, массасын және қуатын 

тұтынуды арттырады. 

Екінші кезең-талаптар мен шектеулерді анықтау. Ғарыш 

аппараттарының деректерін басқару және өңдеу ішкі жүйесінің функциялары 

анықталғаннан кейін ішкі жүйеге қойылатын негізгі талаптарды және сыртқы 

факторлар мен жағдайлар белгілейтін оны жобалауға қойылатын шектеулерді 

анықтау қажет. Бұл талаптар мен шектеулер дизайнердің бақылауынан тыс, 

сондықтан ғарыш аппараттарының басқару және деректерді өңдеу ішкі жүйесін 

жобалаудың бір немесе бірнеше аспектілеріне әсер етуі мүмкін. Осы 

жағдайларды уақтылы анықтау және есепке алу ішкі жүйені жобалау кезінде 

туындайтын шығындар мен проблемаларды азайтуға көмектеседі. 

Ғарыш аппараты платформасының шектеулері. Ғарыш 

аппараттарының физикалық өлшемдері және оның орналасуы көбінесе ғарыш 

аппараттарының деректерін басқару және өңдеудің ішкі жүйесінің 

конфигурациясына тікелей әсер етеді. Жалпы жағдайда басқарудың ішкі 

жүйесінің архитектурасы келесі үш сыныптың біреуіне жатқызылуы мүмкін: 

* Ішкі жүйенің орталықтандырылған архитектурасы; 

* Ішкі жүйенің таратылған архитектурасы; 

* Ішкі жүйенің интеграцияланған архитектурасы. 

Ғарыш аппараттарының деректерді басқару және өңдеу ішкі жүйесінің 

орталықтандырылған архитектурасы командалық басқару мәселелерін шешу 

үшін бір құрылғыны, ал телеметриялық бақылау және деректерді өңдеу 

мәселелерін шешу үшін басқа құрылғыны немесе ішкі жүйенің барлық 

функционалды мәселелерін шешу үшін бір құрылғыны қолдануды қамтиды. 

Мұндай архитектураның басты кемшілігі орта және үлкен кластағы ғарыштық 

платформаларда көрінеді. Жоғарыда айтылғандай, ғарыш аппараттарының 

үлкен мөлшері, әдетте, оның бортында ішкі жүйелер мен жабдықтардың 

көбірек қолданылуын және соның салдарынан басқару және деректерді өңдеу 

ішкі жүйелерінің командалық және телеметриялық интерфейстерінің көбірек 

болуын талап етеді. Ішкі жүйенің орталықтандырылған архитектурасы әр 

интерфейсті жүзеге асыру үшін кабельдік байланыс желілерін ұйымдастыруды 

және оларды ішкі жүйелерді – абоненттерді физикалық орналастыру орнына 

қоюды қажет етеді. Орталықтандырылған тәсілдің теріс нәтижесін басқару 

және деректерді өңдеу ішкі жүйесінің кабельдік желісі оның құрылғыларынан 

үлкен болады,бұл сайып келгенде ішкі жүйенің массасын едәуір арттырады. 
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Ғарыш аппараттарының деректерін басқару және өңдеудің ішкі 

жүйесінің таратылған архитектурасы жоғарыда сипатталған және басқа да 

мәселелерді шешуге мүмкіндік береді. Таратылған архитектура командалық 

басқару мен телеметриялық бақылаудың бірнеше" қашықтан " құралдарын 

қолдануды қамтиды ішкі жүйенің "орталық" құрылғысы. Бақылау мен 

басқарудың шығарылатын аспаптарының саны ғарыш аппараты 

платформасының орналасуымен немесе кіші жүйенің енгізу / шығару 

арналарының санымен айқындалады. Мысал ретінде қос айналу әдісімен 

тұрақтандырылған ғарыш аппараттарының жобасын қарастырыңыз, ол үшін әр 

сигнал айналмалы ток қабылдағыштың байланыс сақиналарының интерфейсі 

арқылы аппараттың айналмалы және бекітілген (тұрақтандырылған) бөліктері 

арасында берілуі керек. Байланыс сақиналары ғарыш аппараттарының 

айналмалы және бекітілген бөліктері арасында нақты берілуі мүмкін 

сигналдардың санын шектейді, сонымен қатар бұл интерфейс басқару және 

деректерді өңдеу ішкі жүйесін жобалауды қиындатады, өйткені ол берілетін 

сигналдарға қосымша шу шығарады. Сипатталған мәселенің практикалық 

шешімдерінің бірі сандық деректер шинасын қолдана отырып, 

тұрақтандырылған платформада орналасқан деректерді басқару және өңдеу 

ішкі жүйесінің орталық блогына қосылатын ғарыш аппараттарының айналмалы 

бөлігіне қашықтан басқару және басқару құралын орналастыру болуы мүмкін. 

Мұндай шешім ғарыштық аппараттың айналмалы бөлігінде жүздеген 

командалық басқару және телеметриялық бақылау арналарын алуға мүмкіндік 

береді, оларға қызмет көрсету айналмалы ток қабылдағыштың байланыс 

сақиналарының интерфейсінен өтетін екі ... алты сымды қажет етеді. 

Ғарыш аппаратының деректерін басқару және өңдеудің ішкі жүйесінің 

интеграцияланған архитектурасы, әдетте, басқарудың бірыңғай 

интеграцияланған ішкі жүйесінің құралдарында командалық басқару, 

телеметриялық бақылау, ұшу ақпаратын өңдеу, ғарыш аппаратының бағдарын 

бақылау және басқару функцияларын біріктіруді көздейді. Мұндай архитектура 

ғарыш аппараттарының ұшуын бақылау және басқару үшін жалғыз борттық 

компьютер пайдаланылатын шағын ғарыш аппараттарының жобаларында 

немесе жұмысы қуатты орталық борттық компьютермен Үйлестірілген жеке 

борттық ішкі жүйелерде көптеген компьютерлерді пайдаланатын жоғары 

сипаттамалары бар үлкен ғарыш жобаларында басымдыққа ие болады. Ғарыш 

аппаратының басқару және деректерді өңдеу кіші жүйесінің интеграцияланған 

архитектурасы қажетті борттық жабдықтар санын және процессордың есептеу 

мүмкіндіктерімен қамтамасыз етілетін функционалдылықты арттыру есебінен 

жобаны құруға арналған шығындарды азайтуды қамтамасыз ете алады. Алайда, 

интеграцияланған архитектураны таңдау бағдарламалау талаптарын қатайтуға 

байланысты борттық бағдарламалық жасақтаманы құру шығындарының өсуіне 

әкелуі мүмкін. 

Сенімділік. Ғарыш аппаратының деректерін басқару және өңдеу кіші 

жүйесінің талап етілетін сенімділігі оның жобалық келбетіне екі аспект 

бойынша әсер етеді: резервтеу құрылымы және жинақтаушы бұйымдар мен 
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элементтердің сапасы. Басқару және деректерді өңдеу ішкі жүйесінің істен 

шығуының төмен қарқындылығы ғарыш жобасын іске асырудың сәттілігіне 

үлкен сенім береді. Ішкі жүйенің құрамына барлық маңызды түйіндер мен 

компоненттерді енгізген жағдайда сенімділік айтарлықтай артады. Сенімділікті 

қамтамасыз етудің мұндай тәсілі іс жүзінде ғарыш аппаратының деректерін 

басқару және өңдеу кіші жүйесінің борттық жабдығының қажетті көлемін екі 

есеге арттыруға алып келеді. Сонымен қатар, ішкі жүйені құрудың мерзімді 

шығындары екі есе артады, бірақ сатып алынатын жабдықтың 

(компоненттердің) құны екі есе артады. Ішкі жүйені құру сметасына енгізілген 

шығындардың көптеген компоненттері ғарыштық аппараттың деректерін 

басқарудың және өңдеудің ішкі жүйесі қайталанатын немесе 

консервацияланбаған схема бойынша құрылатынына қарамастан бекітілген 

болып табылады. 

Жинақтаушы бұйымдар мен элементтердің сапасы ғарыш аппаратының 

деректерін басқару және өңдеу кіші жүйесінің жобалық сенімділігін есептеуге 

де әсер ететін болады. Сонымен қатар, қажетті жабдықтардың саны 

көбеймейді, бірақ компоненттер мен ішкі жүйенің құны тұтастай алғанда 

айтарлықтай артады. Кіші жүйе жабдығын s сыныбына сәйкес келетін немесе 

осындай сенімділік деңгейіне ие элементтермен жинақтау ғарыш аппаратының 

басқару және деректерді өңдеу кіші жүйесін жинақтауға жұмсалатын 

шығындардың 400...500% - ға (төрт ... бес есе) ұлғаюына әкеледі. 

Радиациялық төзімділік. Ғарыш аппаратының басқару және деректерді 

өңдеу кіші жүйелерінің борттық жабдықтарының ғарыш кеңістігінің иондаушы 

сәулеленуінің әсеріне тұрақтылығы жөніндегі талаптар ғарыш жобасын іске 

асырудың құны мен ұзақтығына ерекше қатты әсер етеді. Ішкі жүйенің борттық 

жабдықтарының жалпы өлшемдері мен массасы, егер жабдықтың электронды 

компоненттерін экрандау қажет болса, артуы мүмкін. Ғарыш кеңістігінің 

иондаушы сәулелену деңгейі дизайнер ішкі жүйені жасау кезінде қолдана 

алатын компоненттердің номенклатурасын шектейді, сонымен қатар ішкі 

жүйенің техникалық сипаттамалары әдетте нашарлайды, өйткені радиациялық 

тұрақтылықты қамтамасыз ету үшін компоненттерді номиналды 

сипаттамаларын төмендету арқылы пайдалану қажет. Ғарыш кеңістігінің 

иондаушы сәулеленуінің әсер ету жағдайындағы кіші жүйенің электрондық 

схемаларының мінез-құлқы математикалық модельдеу, физикалық 

эксперименттер жүргізу және алдыңғы ғарыштық ұшулардың тәжірибесін 

талдау жолымен айқындалады. Ғарыш аппаратының басқару және деректерді 

өңдеу кіші жүйелерінің борттық жабдықтарының ғарыш кеңістігінің иондаушы 

сәулеленуінің әсеріне тұрақтылығы жөніндегі талаптарды есепке алу кіші 

жүйені әзірлеу мерзімін екі есеге арттыруға және кіші жүйені жинақтауға 

арналған шығындарды шамамен он есеге ұлғайтуға әкелуі мүмкін. 

Жобаны іске асыру мерзімі мен құны бойынша шектеулер. Ғарыш 

аппаратының кез келген борттық жабдығын жобалау процесінің негізі ғарыш 

жобасын әзірлеуге оны іске асыру бағдарламасы тарапынан қойылатын 

шектеулер болып табылады. Кейбір жағдайларда даму бағдарламасы 
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белгілеген шектеулер жоспарланған жобаны аяқтаудың мүмкін еместігі туралы 

қорытындыға әкеледі. Ғарыш жобасын жасау бағдарламасын іске асыру үшін 

бөлінген қаражат, әдетте, ғарыш аппаратын тұтастай әзірлеу процесінде және 

оның деректерді басқару мен өңдеудің кіші жүйесін ескеру қажет неғұрлым 

қатаң шектеу болады. 

Егер ғарыш жобасының бюджеті анықталған болса, ол белгілі бір 

жобалық шешімдерді таңдауды анықтайтын негізгі факторға айналады. Алдын-

ала жобалық зерттеулер жүргізу кезінде олардың мақсаты жобаның 

мақсаттарына жету үшін қажетті бюджетті анықтау болуы мүмкін. Бұл 

жағдайда жобалаудың келесі кезеңдері (1-26 кестені қараңыз) шешуші болады 

және олардың нәтижесі белгілі бір жұмыстарды жүргізу үшін қажетті 

қаржыландыруды анықтау болуы керек. 

Екінші маңызды шектеу, әдетте, ғарыш жобасын іске асырудың 

белгіленген мерзімі болып табылады. Ғарыш аппаратының бортында қолдануға 

жарамды электрондық жабдық жеке жобалар бойынша немесе қолданыстағы 

жабдықты жартылай тапсырыс бойынша бейімдеу арқылы жасалады. Борттық 

жабдықты құрудың қажетті мерзімдері оны жобалау кезінде қабылданатын 

тәсілді толық анықтай алады. Ғарыштық аппаратты басқарудың және 

деректерді өңдеудің борттық ішкі жүйесінің жабдықтарын әзірлеуге бөлінген 

әдеттегі уақыт оны В класының элементтерімен жабдықтаған кезде 12 айдан 18 

айға дейін, ал 24 айдан 30 айға дейін – жабдықты s класының неғұрлым сенімді 

элементтерімен жабдықтаған кезде.бұл уақытты жобаны іске асыру 

бағдарламасында ескеру керек, өйткені жабдықты әзірлеу ұзақтығы 

электронды компоненттерді сатып алуға қажетті уақытпен толығымен 

анықталады. Демек, ғарыш жобасын жылдам іске асыруды қолдау мақсатында 

жиынтықтаушы бұйымдарды жедел сатып алу талабы жинақтауды және 

тиісінше ғарыш аппаратының деректерін басқарудың және өңдеудің борттық 

кіші жүйесі жабдықтарының сенімділік деңгейін айқындайтын болады. 

Үшінші кезең-ғарыш аппараттарының деректерін басқару және 

өңдеу ішкі жүйесінің жеке функцияларының күрделілігін анықтау. 

Ғарыштық аппаратты басқарудың және деректерді өңдеудің борттық ішкі 

жүйесінің әрбір функциясының күрделілігін алдын ала анықтау үшін 1-27 

кестені пайдалануға болады. Алынған нәтижелер жобалау процесінің осы 

кезеңі үшін абсолютті емес. Күрделілікті бағалау кестеде келтірілген ішкі 

жүйенің күрделілігінің әртүрлі деңгейлері үшін деректерді басқару және өңдеу 

ішкі жүйесіне қойылатын талаптарды талаптар мен оларды іске асыру 

параметрлерімен салыстырудың нәтижесі болып табылады. Нәтижесінде ішкі 

жүйе күрделіліктің үш тобының біріне жатады. Біз мәндері кіші жүйенің қандай 

да бір функцияларын бір қиындық тобынан екіншісіне ауыстыра алатын ғарыш 

аппаратының басқару және деректерді өңдеу кіші жүйесінің түйінді 

параметрлерін айқындауымыз қажет, әсіресе осы параметрлердің мәндері осы 

кезеңде әлі бір мәнді айқындалмаған болса. Бұл кезеңде ішкі жүйе 

функцияларының күрделілігі ғана анықталғанымен, осы кезеңнің нәтижелері 

жобалаудың келесі екі кезеңінде ғарыштық аппаратты басқару және деректерді 
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өңдеу ішкі жүйесінің борттық жабдықтарының габариттік өлшемдерінің, 

массасының және тұтынылатын қуатының бағасын алуға мүмкіндік береді. 

FireSat ғарыш аппаратының мысалынан көріп отырғанымыздай, осы кезеңге 

кіші жүйенің функционалдық күрделілігіне алдын ала бағалау жүргізу үшін 

қажетті барлық талаптар анықталған жоқ. 

Төртінші кезең-ғарыш аппараттарының басқару және деректерді 

өңдеу кіші жүйесінің күрделілігін анықтау. Бұрын"өзгелер" ретінде 

айқындалған функциялар енді ғарыш аппаратының деректерін басқару және 

өңдеу кіші жүйесінің қандай да бір компоненттерінің құрамына енгізіледі. 

Әдетте, борттық уақыт шкаласын жүргізу функциясы ішкі жүйенің 

телеметриялық компонентіне қосылады. Борттық компьютердің күзет 

құрылғысының функциясы ішкі жүйенің командалық компонентіне қосылады, 

өйткені борттық компьютердің істен шығуы көбінесе басқару командаларының 

белгілі бір тізбегін беру арқылы ғарыш аппаратын қайта конфигурациялауды 

қажет етеді. Ғарыштық бағдарлауды бақылау және басқару кіші жүйесінің 

функцияларыаппарат ғарыш аппаратының деректерін басқару және өңдеу кіші 

жүйесінің командалық және телеметриялық компонентінің құрамына кіреді. 

Ғарыш аппаратының деректерін басқару және өңдеудің ішкі жүйесінің 

күрделілігі тұтастай алғанда шағын жүйенің негізгі параметрлеріне барынша 

әсер ететін командалық және телеметриялық компоненттер үшін жекелеген 

функциялар мен негізгі параметрлердің күрделілік дәрежесін есепке алу 

жолымен айқындалады. FireSat ғарыш аппаратының мысалы, оның басқару 

және деректерді өңдеудің ішкі жүйесі, тұтастай алғанда, бір ерекшелікті 

қоспағанда, қарапайым топқа жатқызылуы мүмкін екенін көрсетеді. Пайдалы 

жүктеменің борттық аппаратурасынан мақсатты ақпаратты берудің жоғары 

жылдамдығы талабы бұл талап жалпы ғарыш аппаратының жобасына әсер 

етпеуі үшін жеке талдануы тиіс. Бұл талаптың ғарыштық жобаға әсерін бағалау 

қажет. Бұл проблеманы шешудің ықтимал нұсқалары: пайдалы жүктеменің 

борттық аппаратурасынан мақсатты ақпаратты беру үшін арнайы радио желісін 

құру, "төмен" телеметриялық радио желісінің қажетті өткізу қабілетін 

төмендету мақсатында ғарыш аппаратының бортындағы мақсатты ақпаратты 

сығуды ұйымдастыру және, сайып келгенде, деректерді беру жылдамдығы 150 

Мбит/с шын мәнінде осы ғарыш жобасын іске асыру үшін қажет екенін анықтау 

мақсатында қосымша зерттеулер жүргізу болып табылады. 

FireSat ғарыш аппараты үшін берілген сенімділік бойынша талаптар 

басқарудың және деректерді өңдеудің ішкі жүйесінің жобалық көрінісіне және 

құнына айтарлықтай әсер етеді. Қажетті сенімділік деңгейіне жету үшін ішкі 

жүйе толығымен резервтеліп, s класының жоғары сенімді компоненттерімен 

жабдықталуы керек, бұл нәтижелер, олардың жобаға әсерін бағалау және 

ықтимал баламалар жүйелік жобалау процесінде кері байланыс ретінде 

мүмкіндігінше ертерек берілуі керек. 

Бесінші кезең-ішкі жүйенің әр компонентінің жалпы өлшемдерін, 

массасын және қуат тұтынуын бағалау. Жобалаудың үшінші және төртінші 

кезеңдерінің нәтижелері 1-28 кестенің деректерімен бірге басқару және 
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деректерді өңдеу кіші жүйесінің борттық жабдығының пайдалану 

сипаттамаларын (габариттік өлшемдерін, массасын және тұтынатын қуатын) 

бағалау үшін пайдаланылуы мүмкін. Кіші жүйенің функционалды толтырылуы 

немесе жобаға енгізілген қажетті қорлар 1-28 кестеде көрсетілген диапазондар 

шегінде параметрлердің нақты мәндерін таңдауды анықтайды. 

 

Кесте 1.27 - Деректерді басқару және өңдеу кіші жүйесі компоненттерінің 

көлемін, массасын және тұтынатын қуатын бағалау. 

Басқару және деректерді өңдеу ішкі жүйесінің командалық компоненті 

тұтынатын ең жоғары қуат команда түріне, оның ұзақтығына және 

команданы қабылдау тізбегіндегі жүктемеге байланысты болады. Ішкі 

жүйенің командалық компоненті тұтынатын номиналды қуат бақылау және 

бағдарлауды басқару ішкі жүйесінің функцияларын орындау қажет болған 

жағдайда жоғары болады. 

Парамет

р 

Компонент Ішкі жүйенің күрделілігі FireSat 

үшін 

нәтижеле

р 

Қарапайы

м 

Типтік Күрделі 

Көлем 

см3 

Командалық 

 

 

Телеметриялық 

 

 

Аралас  

1500 … 

3000 

 

1500 … 

3000 

 

2500 … 

6000 

2000 … 

4000 

 

4000 … 

6000 

 

6000 … 

9000 

5000 … 

6000 

 

9000 … 

10000 

 

13000 

…15000 

3000 

 

3000 

Масса кг Командалық 

 

Телеметриялық 

 

Аралас 

 

1.5 … 2.5 

 

1.5 … 2.5 

 

2.75...5.5 

1.5 … 3.0 

 

2.5 … 4.0 

 

4.5...6.0 

4.0 … 5.0 

 

6.5 … 7.5 

 

9.5...10.5 

2.5 

 

2.5 

Номинал

ды 

тұтыныл

атын 

қуаты, Вт 

Командалық 

 

 

Телеметриялық 

 

 

Аралас 

2 

 

5 … 10 

 

7 …12 

2 

 

10 … 16 

 

13 …18 

2 

 

13 … 20 

 

15 … 25 

2 

 

10 

 

 

1.4 Энергиямен жабдықтау ішкі жүйесі 

Joseph K. McDermott, Martin Marietta Astronautics Group корпорациясы 

1-8 суреттен көріп отырғанымыздай, энергиямен жабдықтау ішкі жүйесі 

(ағылш. electrical power subsystem-EPS) ғарыш кемесінің бортында электр 
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энергиясын генерациялауды, сақтауды, бөлуді және басқаруды қамтамасыз 

етеді. Энергиямен жабдықтаудың ішкі жүйесі орындайтын үлгілік функциялар 

1-29-кестеде келтірілген. Кіші жүйенің жобалық келбеті мен пайдалану 

параметрлерін анықтайтын ең маңызды талаптар – бұл жүктеме үшін берілетін 

ең жоғары және орташа электр қуатының мәні және ғарыш аппараттарының 

орбиталық параметрлері-биіктік пен бейімділік. Біз сондай-ақ ұшудың басында 

ғарыш аппаратының борттық жабдықтарының электр энергиясына қажеттілігін 

айқындауымыз керек (ағылш. beginning-of-life-BOL), және ұшу соңында 

(ағылш. end-of-life – EOL). 

Кейбір ғарыштық жобалар үшін күн батареясының сипаттамаларының 

тозуын өтеу үшін ғарыш аппараттарының борттық жабдықтарының ұшу 

соңындағы электр энергиясына қажеттілігі төмендеуі мүмкін. Ұшудың 

соңында энергиямен жабдықтаудың ішкі жүйесі қамтамасыз етуі тиіс орташа 

электр қуаты электр энергиясы көзінің параметрлерін айқындайды. 10.3-

бөлімде (10-тарау) осы параметрлерді анықтау үшін пайдаланылуы мүмкін 

электр энергетикалық бюджеттің мысалы келтірілген. Ең жоғары қуаттың 

мәнін, әдетте, орташа электр қуатын екі-үш коэффициентке көбейту арқылы 

аламыз; ең жоғары қуат тұтыну бағдарлауды басқару және басқару ішкі 

жүйелеріне, жылу режимін, жүктеме жабдықтарын қамтамасыз етуге, сондай-

ақ электрмен жабдықтаудың ішкі жүйесіне (батареяларды зарядтау кезінде) 

тән. Бақытымызға орай, барлық борттық ішкі жүйелер мен жабдықтар ғарыш 

аппараттарының ұшу процесінде бір уақытта ең жоғары қуатты қажет етпейді. 

 

Кесте 1.28 - Энергиямен жабдықтау ішкі жүйесінің иерархиясының 

жоғарғы деңгейінің типтік функциялары 

Ғарыш аппаратының бортында оның бүкіл ұшу уақыты ішінде 

жүктемелерді электр энергиясымен үздіксіз жабдықтауды қамтамасыз ету 

* Ғарыш аппаратының бортында тұтынушылар арасында электр 

энергиясын бақылау және бөлу 

* Электр жүктемесінің орташа және ең жоғары қуат қуатына қойылатын 

талаптарды орындау 

* Айнымалы ток шиналарын және реттелетін кернеуі бар тұрақты ток 

шиналарын қалыптастыру арқылы электр энергиясын қажет болған 

жағдайда түрлендіруді қамтамасыз ету 

* Энергиямен жабдықтау кіші жүйесін жұмысқа қабілетті күйде ұстау 

мақсатында жерүсті станциясы немесе автономды борттық басқару жүйесі 

тарапынан командалық басқару және телеметриялық бақылау 

мүмкіндіктерін қамтамасыз ету 

* Ғарыш аппаратының борттық жабдығын энергиямен жабдықтау кіші 

жүйесінің ықтимал істен шығуының салдарларынан қорғау 

* Электрмен қоректендіру шиналарындағы өтпелі кернеулерді басу және 

электрмен қоректендіру шиналарының істен шығуынан қорғау 

* Қажет болған жағдайда пиротехникалық құрылғыларды іске қосу үшін 

мүмкіндіктерді қамтамасыз ету 
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1-29-кестеде жинақталған түрде ғарыш аппаратының энергиямен 

жабдықтау ішкі жүйесін жобалау процесі ұсынылған, ол осы бөлімнің 

төмендегі параграфтарында неғұрлым егжей-тегжейлі қаралатын болады, ал 1-

30-кестеде энергиямен жабдықтау кіші жүйесін жобалау процесіне ғарыш 

жобасы талаптарының әсер етуінің негізгі жолдары көрсетілген. Біз ішкі жүйені 

жобалау процесін көзді немесе электр генераторын таңдау мәселесін шешуден 

бастаймыз. 

 

Кесте 1.29 - Электрмен жабдықтау ішкі жүйесін алдын-ала жобалау 

процесі 

Кезең Қажетті 

бастапқы 

деректер 

Қалыптастырылатын 

талаптар 

Сипатталған 

1. Талаптарды 

анықтау 

Иерархияның 

жоғарғы 

деңгейінің 

талаптары, 

Орбита типі 

(төмен Жер 

маңы, 

геостационарлық 

және т. б.), ғарыш 

аппаратының 

конфигурациясы, 

оның орбитада 

пайдалану 

мерзімі, пайдалы 

жүктеме 

Жобалауға қойылатын 

талаптар, жалпы ғарыш 

аппаратының энергия 

тұтыну циклограммасы 

(орташа және ең 

жоғары тұтынылатын 

қуат бойынша) 

Бөлім 10.1 

(10 тарау), 

бөлім 10.2 

(10 тарау) 

2. Электр 

қуатының түрі 

мен 

параметрлерін 

таңдау 

Орбита типі, 

ғарыш 

аппаратының 

конфигурациясы, 

орташа тәуліктік 

тұтынылатын 

қуат бойынша 

жүктеме 

талаптары 

Ұшу соңында қажетті 

қуат, фотоэлектрлік 

түрлендіргіштердің 

түрі, күн батареясының 

массасы мен ауданы, 

күн батареясының 

конфигурациясы 

(аппарат корпусына 

бекітілген екі осьті 

бағыттау жүйесі бар 

панельдер және т. б.) 

Бөлім 10.1 

(10 тарау), 

бөлім 10.2 

(10 тарау), 

кесте 10-9 

(10 тарау), 

параграф 

11.4.1, 

кесте 11-33 

Электр 

жетегінің түрі 

мен 

Ғарыш аппараты 

орбитасының 

параметрлері, 

жүктемеге беруге 

Жер көлеңкесіндегі 

және жүктеме 

деңгейіне байланысты 

электр энергиясы 

Параграф 

11.4.2, 

11-3, 11 

кестелер- 
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параметрлерін 

таңдау 

жататын орташа 

және ең жоғары 

электр қуаты 

қорына қойылатын 

талаптар (аккумулятор 

батареясының 

сыйымдылығына 

қойылатын талаптар), 

аккумулятор 

батареясының массасы 

мен көлемі, 

аккумулятор 

батареясының типі 

4, 11-37, 11-38, 

11-39, сурет 

11-11 

 

4. Кіші жүйені 

реттеуге және 

бақылауға 

қойылатын 

талаптарды 

айқындау 

Электр 

энергиясы көзін 

таңдау 

нәтижелері, 

орбитадағы 

ғарыш 

аппаратының 

пайдалану 

мерзімі, 

жүктемені реттеу 

жөніндегі 

талаптар, жылу 

режимін 

қамтамасыз ету 

жөніндегі 

талаптар 

Ішкі жүйенің түрін 

таңдау (ең жоғары 

қуатты бақылау немесе 

жүктемеге энергияны 

тікелей беру), жылу 

режимін қамтамасыз 

ету талаптары, Шығыс 

шиналарындағы кернеу 

сапасы, Алгоритмдер 

Параграф 

11.4.4. 

 

 

Кесте 1.30 - Иерархияның жүйелік деңгейінің параметрлерінің 

энергиямен жабдықтау ішкі жүйесінің жобалық көрінісіне әсері 

Параметр 

 

Энергиямен жабдықтау ішкі жүйесінің 

жобалық көрінісіне әсері 

Орташа қуат тұтыну 

талаптары 

 

 

 

 

 

 

Ең жоғары қуат тұтыну 

талаптары 

 

 

Электр энергиясын генерациялау кіші 

жүйесінің параметрлері (фотоэлектрлі 

түрлендіргіштердің саны, күн батареясының 

параметрлері) және, мүмкін, электр 

энергиясын жинақтау ішкі жүйесінің 

параметрлері (орбитаның жарықсыз 

бөлігіндегі жұмыстың берілген ұзақтығы және 

аккумулятор разрядының рұқсат етілген 

тереңдігі) электр энергиясын жинақтау ішкі 

жүйесінің параметрлері (аккумулятор 

батареяларының саны, аккумуляторлардың 

сипаттамалары және т. б.) және электр 



99 
 

 

 

 

 

 

Орбитадағы ғарыш 

аппаратының пайдалану 

мерзімі 

 

 

 

 

 

 

Ғарыш аппараты 

орбитасының параметрлері 

 

 

 

Ғарыш аппараттарының 

конфигурациясы 

энергиясын реттеу мен таратудың кіші жүйесі 

жабдығының параметрлері 

Пайдаланудың ұзақ мерзімі (жеті жылдан 

астам) қосалқы жүйе жабдықтарын, 

аккумуляторлық батареяларды зарядтаудың 

тәуелсіз схемаларын, аккумуляторлардың 

үлкен сыйымдылығын және күн 

батареяларының үлкен ауданын қосымша 

резервтеуді енгізуді талап етеді 

Күн энергиясының ағынын, орбитаның 

жарықтандырылған және 

жарықтандырылмаған бөліктерінің 

қатынасын, ғарыш кеңістігінің иондаушы 

сәулеленуінің әсер ету деңгейлерін анықтайды 

Айналмалы тұрақтандырылған ғарыш 

аппараттарында, әдетте, корпусқа бекітілген 

күн батареялары болады; үш осьті 

тұрақтандырғыш құрылғылар, әдетте, 

тасымалдаушыдан бөлінгеннен кейін 

ашылатын күн батареяларына айналады 

 

1.4.1 Электр энергиясының көздері 

Электр энергиясының көзі ғарыш кемесінің бортында энергия өндіруге 

арналған. Titan IV немесе Delta сияқты зымыран тасығыштар электр 

жүктемелері үшін энергия көзі ретінде негізгі батареяларды пайдаланады (бұл 

мәселе осы бөлімнің 1.4.2-тармағында толығырақ қарастырылған), өйткені 

зымыран бортында қуат әдетте бір сағаттан аспайды. Қайта зарядталатын 

батареялар бірнеше аптадан бірнеше жылға дейінгі ғарыштық жобалар үшін 

тым көп болады. Мұндай жобалар электр жүктемесін және батареяларды 

зарядтау үшін ұзақ уақыт электр энергиясын өндіруді қамтамасыз ететін көздің 

болуын талап етеді. 

Ғарыш аппараттары үшін электр энергиясының үш түрі ең көп 

қолданылады. Жасанды Жер серіктері үшін ең көп таралған түрі-күн сәулесінің 

энергиясын электр энергиясына тікелей түрлендіруді қамтамасыз ететін 

фотоэлектрлік түрлендіргіштер немесе күн панельдері. Статикалық энергия 

көздері жылу көзін пайдаланады – әдетте Плутоний-238 немесе уран-235 

жұмыс істейтін ядролық реактор жылу энергиясын электр энергиясына тікелей 

түрлендіру үшін қолданылады. Сонымен, динамикалық энергия көздері жылу 

көзін де пайдаланады - әдетте күн радиациясының концентраторлары, 

Плутоний-238 немесе байытылған урандағы жылу шығаратын элементтер-

Брайтон, Стирлинг немесе Ренкин жылу машиналарын қолдана отырып электр 

энергиясын алу үшін. Электр энергиясының статикалық көздері әдетте 

термоэлектрлік немесе термоиондық принциптер негізінде жасалады. Ғарыш 
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аппараттары үшін статикалық электр көзінің ең көп таралған түрі-

термоэлектрлік түрлендіргіш. Бұл түрлендіргіш p-n арасындағы температура 

градиентін әр түрлендіргіштің шығысындағы тұрақты токтың қажетті кернеу 

деңгейін қамтамасыз ету үшін тізбектелген параллель тізбекке қосылған жеке 

термоэлектрлік ұяшықтардың ауысуы арқылы қолданады. Температура 

градиенті радиоактивті материалдың баяу ыдырауы кезінде бөлінетін жылу 

энергиясымен қамтамасыз етіледі. Типтік термоэлектрлік көз үшін жылу 

энергиясын электр энергиясына түрлендіру коэффициенті әдетте 5% ... 8% 

диапазонында болады. 

 

Кесте 1.31 - Ғарыш аппараттары үшін ең көп таралған электр 

энергиясының салыстырмалы сипаттамалары 
Энергиямен 

жабдықтау ішкі 

жүйесінің 

жобалық 

параметрі 

Күн 

фотоэлектрлі

к көзі 

Күн 

термодинамикалы

қ көзі 

Радиоизотопт

ы көз 

Ядролық 

реактор 

1 Өндірілетін қуат, 

кВт  

2 меншікті  қуат, 

Вт / кг 

 

3 Меншікті құны,  

долл./ Вт 

 

Тұрақтылық: 

4 - табиғи 

радиацияға 

 

5 - ядролық 

жарылыстың 

зақымдаушы 

факторларына 

 

6- лазерлік Қаруға 

 

7- кинетикалық 

Қаруға  

 

1 тұрақтылық 

және 

ұтқырлық 

 9 төмен 

орбиталарда 

динамикалы

қ тежеу 

10 

сипаттамалардың 

деградациясы  

0.2 … 25 

 
 

 

26 … 100 

 
 

2500 … 3000 

 
 

Орта 

 

 

орта 

 

 

 

орташа  

 

 

төмен 

 
 

төмен 

 

жоғары 

 

 

 

 

 

1 … 300 

 
 

 

9 … 15 

 

 
800 … 1200 

 
 

жоғары  

 

 

 

 

 

жоғары  

 

 

 

 

жоғары орта 

 
орта 

 

 жоғары  

 

 

 

орта  

 

0.2 … 10 

 
 

 

8 … 10 

 

 
16000 … 18000 

 
 

өте  

 

 

жоғары  

 

өте  жоғары  

 

 

өте 

жоғары 

 

 

 

өте  

жоғары 

 

 

 
жоғары  

төмен  

25 … 100 

 
 

 

15 … 22 

 

 
400 … 700 

 
 

Өте жоғары  

 

 

өте жоғары  

 

 

өте жоғары 

 

 

 өте жоғары 

 

 

 

жоғары  
 

 

 

орта 

радиаторды

ң 

арқасында  
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12 орбитаның 

жарықсыз 

бөлігіндегі 

жинақтағыштың 

өтімділігі  

13 күннің 

бұрышына 

сезімталдық 

 14 ғарыш 

аппаратының 

конструкциясыны

ң көлеңкесіне 

сезімталдық 

15 борттық 

шолуды шектеу 

ҒА құрылғысына 

6 отынның қол 

жетімділігі 

17 қауіпсіздікті 

қамтамасыз ету 

бағдарламасы  

18 инфрақызыл 

сәулелену сипаты 

19 негізгі 

аймақтар 

қолданылады 

 

 

 

 

 

 

орта 

 қажет 

 

 

 

 

орта 

 
төмен 

(шунттаушы 

диодтарды 

пайдалану 

кезінде) 

 
жоғары 

 

неограниченна 

минималды 

 

 

 

 

төмен 

 

 

Жердің 

жасанды 

серіктері 

қажет 

 
 

жоғары  

 

 

 

 

 

жоғары  

 
 

жоғары 

 

 

 

жоғары 

 

 

 

Неограниченна 

 

 

минималды 

 

 

орта 

 

 

Планетааралық 

ғарыш аппараттары 

 

төмен 

 
 

 

 

 

 

қажет емес 

 

 
жоқ  

 

жоқ 

 

 
өте төмен 

 

 

 

қарапайым 

 

 

орта 

 

 

Планетааралық 

ғарыш 

аппараттары,  

Жердің жасанды 

серіктері 

 

 

 

 

 

 

 

төмен  

 

 

 

 

 

 

қажет емес 
 

 

жоқ 

орта 

радиаторды

ң 

арқасында  

 

өте төмен 

 

кеңейтілген 

жоғары 

Планетааралық 
ғарыш 
аппараттары 
 
 

 

 

Жылу түрлендіргіші әдетте иондалған газбен толтырылған герметикалық 

көлемнің ішінде Суық электродтың (коллектордың) ішінде орналасқан 

қыздырылған электрод (Эмитент) арасында электр тогын шығарады. 

Қыздырылған эмитенттен буланған электрондар ағыны интерэлектродты газ 

қабаты арқылы суық коллекторға өтеді. Коллекторда электрондар тұнып, 

коллектор мен Эмитент арасында тікелей қосылған электр жүктемесі арқылы 

эмитентке қайтарылады. Коллектордың және Эмитенттің температурасы 

энергия көзінің ең жақсы Шығыс сипаттамаларын қамтамасыз ету үшін 

таңдалады. Коллектордың температурасын таңдау кезінде біз 

терморадиатордың массасы мен мөлшерін азайтуға тырысуымыз керек, ал 

материалдарды таңдау ғарыш аппараттарының орбиталық жұмысының 

белгіленген мерзіміне сүйене отырып жүргізілуі керек. Жылу энергиясының 

жылу көздері, әдетте, жылу көзі ретінде ядролық реакторды пайдаланады, 

өйткені жылу энергиясын электр энергиясына тиімді термоионды түрлендіру 

үшін эмитенттің жоғары температурасы қажет. Типтік жылу көзі үшін жылу 
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энергиясын электр энергиясына түрлендіру коэффициенті әдетте 10% ... 20% 

диапазонында болады. 

Статикалық көздерден айырмашылығы, динамикалық энергия көздері 

термодинамикалық циклды жүзеге асыратын қозғалтқыштың жұмысын 

қамтамасыз ету үшін жылу көзі және жылу алмастырғыш. Жылу көзі ретінде 

күн энергиясының концентраторын, радиоизотопты көзді немесе 

басқарылатын ядролық ыдырау реакциясын қолдануға болады. Жылу көзінен 

жылу энергиясы жұмыс сұйықтығына беріледі, бұл энергия түрлендіргішінің 

жылу машинасын басқарады. Күн энергиясы концентраторына негізделген 

динамикалық энергия көздері үшін энергия балансы жылу алмастырғыштағы 

қалдық пен физикалық жылу арасындағы айырмашылықпен анықталады 

(балқытылған эвтектикалық тұз), бұл ғарыш аппараты орбитасының жарықсыз 

бөлігінде термодинамикалық циклде электр энергиясын үздіксіз өндіруді 

қамтамасыз етеді. Плутоний-238 ыдырауында ядролық реакторды немесе 

радиоизотопты көзді жылу көзі ретінде пайдаланатын динамикалық энергия 

көздері жылу энергиясын сақтауды талап етпейді, өйткені көрсетілген көздер 

жылуды үздіксіз өндіруді қамтамасыз етеді. 

Электр энергиясының динамикалық көздері электр энергиясын өндірудің 

үш әдісінің бірін қолданады: Стирлингтің термодинамикалық циклі, Ренкиннің 

термодинамикалық циклі немесе Брайтонның термодинамикалық циклі. 

Стирлинг жылу машинасы жұмыс ортасы ретінде бір фазалы жұмыс 

сұйықтығын пайдаланады. Стирлингтің термодинамикалық циклі екі 

изотермиялық процестерден (қысу және кеңейту) және екі адиабатикалық 

процестерден (қыздыру және салқындату) тұрады. Коэффициенті Стирлингтің 

типтік жылу машинасы үшін жылу энергиясын электр энергиясына түрлендіру 

әдетте 25% ... 30% аралығында болады. Ренкин жылу машинасы-екі фазалы 

сұйық жүйені қолданатын және буландырғыш, турбина, айнымалы ток 

генераторы, Тоңазытқыш және сорғыны қамтитын динамикалық құрылғы. 

Ренкиннің термодинамикалық циклі жылу немесе ядролық электр 

станцияларында электр энергиясын өндіруде жер бетінде қолданылатын циклге 

ұқсас. Ренкиннің типтік жылу машинасы үшін жылу энергиясын электр 

энергиясына түрлендіру коэффициенті әдетте 15% ... 20% аралығында болады. 

Брайтон жылу машинасы-жұмыс ортасы ретінде бір сығылатын жұмыс 

сұйықтығын қолданатын динамикалық құрылғы. Брайтонның 

термодинамикалық циклі тұрақты қысым кезінде жылуды қосу немесе алу 

процестерімен бөлінген және байланысқан адиабатикалық қысу және кеңейту 

процестерін қамтиды. Брайтонның термодинамикалық циклінің тиімділігін 

арттыру үшін турбинаның шығысында жылу алмастырғыш рекуператор 

орнатылады. Брайтонның типтік жылу машинасы үшін жылу энергиясын 

электр энергиясына түрлендіру коэффициенті әдетте 20% ... 35% аралығында 

болады. 

Жер төңірегіндегі орбиталарға төменнен жоғарыға дейін шығарылатын 

ғарыш аппараттары геостационарлық, әдетте фотоэлектрлік түрлендіргіштер 

электр энергиясының көзі ретінде қолданылады. Көбінесе фотоэлектрлік 
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түрлендіргіштер ғарыштық жобаларда энергия көзінің жалғыз нақты нұсқасы 

болды, олар аз (10 кВт-қа дейін) өндірілетін қуатқа қойылатын талаптарға ие 

болды, өйткені олар жақсы жұмыс істеді және жоғары сенімділікпен 

ерекшеленді. Алайда, Күн жүйесінің планеталарына ұшу жобаларында 

фотоэлектрлік энергия көздері қолданылмайды, өйткені ғарыш аппараты 

Күннен алыстаған кезде күн сәулесі әлсірейді, бұл күн панельдерінің энергия 

шығынын азайтады. Күн батареясының конфигурациясы мен негізгі 

сипаттамаларын анықтау үшін біз фотоэлектрлік түрлендіргіштердің мүмкін 

түрлері мен сипаттамаларын, күн батареясын жобалаудың негізгі ережелерін, 

олардың параметрлерін есептеу әдістерін, конфигурациялар мен реттеуді, күн 

батареясына радиациялық және жылу әсерінің параметрлерін жақсы білуіміз 

керек. Күн батареясын жобалау үшін ғарыш аппаратының конфигурациясы, 

талап етілетін шығу қуаты (ең жоғары және орташа), жұмыс температурасының 

диапазоны, ғарыш аппараты конструкциясының элементтерімен көлеңкелеу, 

ғарыш кеңістігінің иондаушы сәулеленуінің әсер ету параметрлері, күн сәулесі 

(немесе күндегі бағытқа қатысты бағдар), орбитадағы пайдалану мерзімі, талап 

етілетін массасы, ауданы және сенімділігі бойынша бастапқы деректер түйінді 

болып табылады. Күн батареясын жобалау процесі 11-33 кестесінің 

деректерімен суреттелген. 

Бірінші кезең. Көптеген ғарыш аппараттары үшін күн батареясының 

жобалық сипаттамаларын анықтайтын екі негізгі параметр-бұл ғарыш 

аппараттарының орбиталық жұмысының ұзақтығы және орташа шығу 

қуатының қажетті мәні. Біз ғарыштық аппараттың қызмет ету мерзімінің 

соңында электр энергиясын өндіруге қойылатын талаптарға сүйене отырып, 

фотоэлектрлік түрлендіргіштердің батареясының сипаттамаларын 

анықтаймыз, сондықтан осылайша алынған күн батареясы ұшудың басында 

артық шығу қуатына ие болады. Өндірілетін қуаттың бұл артықшылығы 

жүйелік дизайнерлермен келісуді қажет етеді, өйткені бұл жылу режимін 

қамтамасыз ету проблемаларының көзі болуы мүмкін. Ғарыш аппараттарының 

орбиталық жұмысының ұзақтығы неғұрлым ұзақ болса, ұшудың басында және 

соңында күн батареясының шығу қуаты арасындағы айырмашылық соғұрлым 

көп болады. Әдетте біз күн батареясын күн батареясының табиғи тозуына 

байланысты ғарыш аппараттарының орбиталық қызмет ету мерзімі 10 жылдан 

асатын Ғарыш жобалары үшін электр энергиясының ең сәтті көзі деп 

санамаймыз. Ұшудың басында күн батареясынан пайда болатын артық қуат 

мәселесі 11.4.4-параграфта толығырақ талқыланады. 

 

Кесте 1.32 - Күн батареяларын жобалау процесі. 

"FireSat мысалы" бағанында мынадай белгілер пайдаланылады: 𝐼𝑑 – 

өзіндік ысыраптардың коэффициенті; 𝜃 – батарея жазықтығына күн 

сәулесінің түсу бұрышы; 𝐿𝑑 – ғарыш аппаратын орбиталық пайдалану 

уақытында күн батареясының тозуы; 𝑋𝑒, 𝑋𝑑 – электр энергиясын тарату 

трактісінің пайдалы әсер коэффициенттері. Бұдан әрі кестеде көрсетілген 

шамаларға қосымша түсініктеме берілген. 
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Жобалау кезеңі 

 

Түсініктемелер FireSat мысалдар 

1. Энергиямен 

жабдықтау ішкі 

жүйесінің күн 

батареясын жобалауға 

қойылатын талаптар мен 

шектеулерді анықтау: 

a. орбитаның 

жарықтандырылған 

және 

жарықтандырылмаған 

бөліктеріндегі кіші 

жүйенің орташа шығу 

қуаты 

b. орбитаның биіктігі 

және оның жарықсыз 

бөлігінің ұзақтығы 

 

 

c. ғарыш аппаратын 

орбиталық пайдалану 

Ұзақтығы 

2. Күн батареясының 

шығу қуатын есептеу, 

𝑃𝑠𝑎 

 

 

 

 

3. Фотоэлектрлік 

түрлендіргіштердің 

түрін таңдау, нақты 

шығу қуатын бағалау, 

𝑃𝑜, күн 

түрлендіргіштерді 

олардың бетіне қалыпты 

түрде жарықтандырады 

деген болжаммен 

4. Басына нақты шығу 

қуатын анықтау 

ғарыш аппаратының 

ұшуы,𝑃𝐵𝑂𝐿 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кіріс параметрі, 

бөлімдерді қараңыз 

10.1, 10.2 (10 тарау) 

 

 

 

 

Кіріс параметрі, 

тараудың соңындағы 

әдебиеттерге 

сілтемелерді қараңыз 

 

2, 3 Тарауларды 

Қараңыз 

 

1 кезең 

5-3 теңдеу (5-тарау), 

тараудың соңындағы 

әдебиетке сілтемелерді 

қараңыз (Орбита кезеңі-

𝑇𝑜) 

 

11-5 теңдеуі 

Кремний үшін * P0 = 

0.14 с 1358 = 

Вт / м2 = 190 Вт / м2 

Галлий арсениді үшін 

p0 = 

= 0.18 1358 Вт/м2 = 244 

Вт/м2 

 

Кесте 11-35 

5-6 Теңдеуі (5 Тарау) 

11-6 теңдеуі 

 

 

 

 

 

 

 

 

Орбитаның 

жарықтандырылған 

және 

жарықтандырылмаған 

бөліктерінде 500 Вт 

 

 

800 км 

35,1 минут 

 

 

 

10 жыл 

 

 

𝑃𝑒 = 𝑃𝑑 = 500 Вт 

𝑇𝑒  = 35.1 минут; 𝑇𝑑 = 

65.9 минут батареяны 

бағыттау жүйесінің ең 

жоғары шығынын 

коэффициенттермен 

ескеріңіз 

𝑋𝑒 = 0.6 және 𝑋𝑑 = 0.8, 

содан кейін аламыз: 

𝑃𝑠𝑎 = 1069 Вт 

Кремний фотоэлектрлік 

түрлендіргіштер 

𝑃𝑜 = 190 Вт / м2 

 

 

 

𝐼𝑑 = 0.77 

𝜃 =23.5° 

 

𝑃𝐵𝑂𝐿 = 134 Вт / м2 
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5. Ғарыш аппаратының 

ұшу соңындағы 

меншікті шығу қуатын 

анықтау, PEOL 

 

 

 

 

6. Күн батареясының 

ауданын бағалау, 

қажетті қуатты өндіруге 

қажетті Asa, PSA, PEOL 

мөлшеріне негізделген 

Балама тәсіл 

7. Күн батареясының 

массасын бағалау 

8. Жобалау нәтижелерін 

құжаттау және жасалған 

жорамалдар 

 

 

Фотоэлектрлік 

түрлендіргіштер 

сипаттамаларының 

тозуы: кремний-

жылына 3.75% , галлий 

арсениді-жылына 2.75%  

11-7 теңдеуі 

11-8 теңдеуі 

11-9 теңдеуі 

 

 

 

 

 

11-10 теңдеуі** 

11-11 теңдеуі** 

 

 

Фотоэлектрлік 

түрлендіргіштер 

сипаттамаларының 

тозуы-жылына 3.75% 

 

 

𝐿𝑑  = 0.6810 рейс үшін 

𝑃𝐸𝑂𝐿 = 91.4 Вт / м2 

𝐴𝑠𝑎 = 11.7 м2 

 

 

 

 

 

𝐴𝑠𝑎 = 10.7 м2 

𝑀𝑎 = 42, 8 кг 

 

Пайдалы әсер коэффициентінің типтік мәндері: кремний фотоэлектрлік 

түрлендіргіштер үшін-14% арсенид-галлий фотоэлектрлік түрлендіргіштер 

үшін-18%. ** 11-10, 11-11 теңдеулерінде 𝑃𝑠𝑎  мәнін қолданыңыз. 

Күн батареясының жарықтандыру қарқындылығы негізінен ғарыш 

аппараттарының орбиталық сипаттамаларына байланысты, мысалы, батарея 

бетіне күн сәулесінің түсу бұрыштарының диапазоны, орбитаның 

жарықтандырылмаған бөлігінің ұзақтығы, күнге дейінгі қашықтық, сондай-ақ 

батарея дизайнында күн энергиясының концентраторларын қолдану. Осы 

факторларға сүйене отырып, ғарыш аппараттарының корпусына қатысты күн 

батареясының күйін басқару жабдықтарын жобалау жиі жүргізіледі. Егер біз 

фотоэлектрлік түрлендіргіштерді ғарыш аппараттарының корпусына тікелей 

орналастыратын болсақ, онда біз оны бүкіл ұшу кезінде қажетті электр 

энергиясын өндіруді қамтамасыз ететіндей етіп бағыттауымыз керек. 

Екінші кезең. Берілген ғарыштық аппаратқа қажет күн батареясының 

ауданын бағалау үшін, ең алдымен, күн батареясының орбитаның 

жарықтандырылған бөлігінде, ұшудың бүкіл айналымы кезінде жүктеме 

қуатына сүйене отырып, қанша электр энергиясын, Psa шығаруы керек екенін 

анықтауымыз керек: 

                                               𝑃𝑠𝑎 =
(

𝑃𝑒 𝑇𝑒
𝑋𝑒

+
𝑃𝑑𝑇𝑑

𝑋𝑑
)

𝑇𝑑
                                        (11.5) 
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мұндағы 𝑃𝑒 , 𝑃𝑑 – ғарыш аппараты жабдығын қоректендіру үшін талап 

етілетін қуат (реттеуге және аккумулятор батареяларын зарядтауға арналған 

шығындарды қоспағанда), тиісінше орбитаның жарықсыз және 

жарықтандырылған бөліктерінде, 𝑇𝑒 , 𝑇𝑑-тиісінше ғарыш аппараты 

орбитасының жарықсыз және жарықтандырылған бөліктерінің ұзақтығы. 𝑋𝑒 , 
𝑋𝑑 символдары күн батареясынан электр жүктемесіне қайта зарядталатын 

батарея арқылы тізбектің тиімділігін және күн батареясынан тізбектің 

тиімділігін сәйкесінше электр жүктемесіне тікелей көрсетеді. Ғарыш аппараты 

орбитасының жарықсыз және жарықтандырылған бөліктеріндегі пайдалы әсер 

коэффициентінің мәні қуатты реттеу түріне байланысты: Қуатты генератордан 

жүктемеге тікелей беру немесе буфер ретінде аккумуляторлық батареяны 

пайдалана отырып, ең жоғары қуатты қадағалау (көрсетілген әдістердің 

неғұрлым егжей-тегжейлі сипаттамасы осы бөлімнің соңында келтіріледі). 

Тікелей қуат беру әдісі үшін 

ғарыш аппараты орбитасының жарықсыз және жарықтандырылған 

бөліктеріндегі пайдалы әсер коэффициентінің мәні тиісінше 𝑋𝑒 = 0.65, 𝑋𝑑 =0.85. 

Аккумулятор батареясын буфер ретінде пайдалана отырып, ең жоғары қуатты 

қадағалау әдісі үшін ғарыш аппараты орбитасының жарықсыз және 

жарықтандырылған бөліктеріндегі пайдалы әсер коэффициентінің мәндері 

тиісінше 𝑋𝑒 = 0.60, 𝑋𝑑  =0.80. Бірінші жағдайда ішкі жүйенің тиімділігі 5% ... 

7% жоғары болады, өйткені аккумулятордың буфері ретінде ең жоғары қуатты 

бақылау әдісі генератор мен жүктеме арасында электр түрлендіргішті қажет 

етеді. 

Күн батареясының орташа шығыс қуатына қойылатын талаптар 10.1, 10.2 

(10-тарау) бөлімдерінің деректері бойынша анықталуы мүмкін. 

Күн батареясын жобалау процесінде оның массасы, ауданы, құны және 

сенімділігі сияқты параметрлерін анықтап, байланыстыру керек. Қазіргі 

уақытта кремний фотоэлектрлік түрлендіргіштер көптеген ғарыш 

аппараттарының күн панельдерін жасау үшін қолданылады, өйткені олардың 

құны аз, бірақ оларды қолдану көбінесе галлий арсенидінен алынған қымбат 

фотоэлектрлік түрлендіргіштер негізінде жасалған күн панельдерімен 

салыстырғанда батареяның қажетті ауданы мен массасының артуына әкеледі. 

Борттық жабдықтың массасы мен көлемі (күн батареясы үшін – ауданы) 

сындарлы параметрлері болып табылатын ғарыштық жобалар жабдықтың 

жоғары құнына немесе техникалық тәуекелдің анағұрлым жоғары болуына жол 

беруі мүмкін. Мұндай жобалар үшін галлий арсенидінен немесе жартылай 

өткізгіш материалдардың басқа да перспективалы түрлерінен фотоэлектрлік 

түрлендіргіштер негізінде күн батареясын таңдауға болады. Бұл жағдайда 

техникалық қауіп расталмаған сенімділігі бар және өндірісте игерілмеген 

фотоэлектрлік түрлендіргіштерді қолданумен байланысты болады. 

Үшінші кезең. 11-34-кестеде фотоэлектрлік түрлендіргіштердің үш 

негізгі түрі үшін ғарыш кеңістігінің иондаушы сәулеленуінің әсер ету 

жағдайындағы пайдалы әсер коэффициенті мен сипаттамалардың тозу дәрежесі 

бойынша деректер келтірілген. Кестеден галлий арсенидіне негізделген 
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фотоэлектрлік түрлендіргіштердің тиімділігі жоғары, ал индий фосфидіне 

негізделген фотоэлектрлік түрлендіргіштер ғарыш кеңістігінің иондаушы 

сәулеленуіне әсер ету жағдайында сипаттамалардың деградациясына бейім 

емес екенін көруге болады. Кремний негізіндегі фотоэлектрлік 

түрлендіргіштерді өндіру технологиясы жақсы дамыған және көптеген 

қосымшалар үшін маңызды артықшылыққа ие – шығу қуатының бір ваттының 

құны аз. Галлий арсениді мен индий фосфидіне негізделген фотоэлектрлік 

түрлендіргіштердің құны кремний негізіндегі фотоэлектрлік 

түрлендіргіштердің құнынан шамамен жеті есе жоғары. 

Фотоэлектрлік түрлендіргіштер үшін энергияны түрлендірудің тиімділігі 

түрлендіргіштің Шығыс қуатының оған түсетін күн энергиясының ағымының 

қуатына қатынасы арқылы анықталады. Күн батареясының жалпақ панеліне 

түсетін күн энергиясы ағынының қуат мәні күн сәулесінің қарқындылығымен 

анықталады және 1358 Вт/м2 құрайды. Осылайша, ұшудың басындағы 

тиімділігі 18% болатын күн батареясы өз алаңының бір шаршы метрінен 244 Вт 

қуат өндіруді қамтамасыз етеді. Өндірушілер берген күн батареясының 

пайдалы қызмет коэффициентінің мәні шын мәнінде тек фотоэлектрлік 

түрлендіргіштерге ғана қатысты болуы мүмкін екенін есте ұстауымыз керек. 

Күн батареясының ауданын дұрыс анықтау үшін біз ондағы өз панельдерімізді 

де ескеруіміз керек (диодтардағы шығындар, ішкі Кабельді орнату, электр 

қуатын беру кезіндегі шығындар). Сондай-ақ, өндірушілер беретін 

фотоэлектрлік түрлендіргіштердің тиімділігі көбінесе зертханалық және 

өнеркәсіптік өндірілген құрылғыларға жататындығын есте ұстауымыз керек, 

олар үшін бұл мәндер әрдайым төмен болады. 

 

Кесте 1.33 - Фотоэлектрлік түрлендіргіштердің әртүрлі түрлерінің 

салыстырмалы сипаттамалары. 

Жоғарыда келтірілген мәндер тұтастай күн батареясына емес, бір 

фотоэлектрлік түрлендіргішке жататынын есте ұстаған жөн. 

Сипаттамасы 

 

Негізінде фотоэлектрлік түрлендіргіш 

кремния арсенида 

галлия 

фосфида 

индия 

Теориялық коэффициент 

пайдалы әрекет жазық 

фотоэлектрлік 

түрлендіргіш 

Нақты қол жеткізілді 

пайдалы коэффициент 

түрлендіргіштің 

әрекеттері 

Ағындардың әсері 

жағдайында 

геостационарлық 

орбитада пайдалану 

18% 

 

14% 

 

 

 

 

 

23% 

 

 

18% 

 

 

 

 

 

 

 

33 жыл 

22% 

 

 

19% 

 

 

 

 

 

 

 

155 жыл 
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кезінде түрлендіргіштің 

15% тозуы болатын 

уақыт: 

- 1 МэВ энергиясы бар 

электрондар 

- энергиясы 10 МэВ 

протондар 

10 жыл 

2 жыл 

 

 

 

 

6 жыл 

 

 

89 жыл 

 

Жобалаудың осы кезеңінің соңында біз фотоэлектрлік 

түрлендіргіштердің түрін таңдап, ғарыш аппаратын орбиталық пайдалану 

кезінде олардың тозу дәрежесін анықтауымыз керек. Кремний мен галлий 

арсенидіне негізделген фотоэлектрлік түрлендіргіштердің максималды нақты 

қол жеткізілген тиімділігі сәйкесінше 14% және 18% құрайды. 

Түрлендіргіштердің мұндай тиімділігі бізге күн сәулесінің ағымы 

түрлендіргіштердің бетіне қалыпты жағдайда түскен жағдайда, сәйкесінше 190 

Вт/ м2 және 244 Вт/м2 болатын фотоэлектрлік түрлендіргіштердің бірлігіне 

шаққандағы нақты қуаттың идеалды мәнін береді. 

Төртінші кезең. Енді біз күн батареясынан шығатын қуаттың нақты мәнін 

анықтай аламыз. 1-35 кестеде көрсетілгендей, дайын күн батареясының 

тиімділігі жеке фотоэлектрлік түрлендіргішке қарағанда аз, бұл оның 

дизайнының жетілмегендігімен, батарея бетінің бір бөлігін ғарыш 

аппараттарының құрылымдық элементтерімен көлеңкелеуімен және 

температураның өзгеруімен байланысты; осы факторлардың барлығы бірге 

өзінің деградациясы, Id деп аталады. Фотоэлектрлік түрлендіргіштер әдетте 

алюминий ұялы панельді қолданатын тірек құрылымына орналастырылады 

және электрлік қондырғы арқылы өзара байланысты, нәтижесінде тірек 

құрылымының ауданы 10% - дан 20% - ға дейін жоғалуы мүмкін. Бұл мән 

батарея қуатының құрылымдық шығынын анықтау кезінде ескеріледі. Егер біз 

ғарыш аппараттарының конфигурациясын дұрыс анықтасақ, онда оның 

конструкциясының қосылған элементтері фотоэлектрлік түрлендіргіштердің аз 

ғана санына көлеңке түсіреді, нәтижесінде көлеңкедегі қуаттың жоғалуы аз 

болады. Күн радиациясының ағымы қалыпты түрде түсетін әдеттегі жазық күн 

батареясының температурасы 67-ден төмен жер орбиталарындағы ғарыш 

аппараттары үшін 53-тен геостационарлық орбиталардағы ғарыш аппараттары 

үшін С-қа дейін болуы мүмкін. Кремний фотоэлектрлік түрлендіргіштердің 

сипаттамалары берілген анықтамалық температура 28 С құрайды, ал осы 

температурадан жоғары әр градус үшін түрлендіргіштің сипаттамалары 

шамамен 0.5% нашарлайды. Ғарыш аппараттарының корпусына тікелей 

орналастырылған күн батареялары, әдетте, күн батареяларына қарағанда 5 ° C 

жоғары температураға ие, өйткені олар ғарышқа жылу жібере алмайды. 

 

Кесте 1.34 - Күн батареясының ішкі деградациясының компоненттері 

Ішкі құру деградацясы 

 

Номиналды 

мәні 

Өзгерту 

ауқымы 
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Құрылымдық  шығындар 

 

Температураның жоғалуы 

 

ҒА конструкциясының қосылған 

элементтерімен фотоэлектрлік 

түрлендіргіштерді көлеңкелеуге 

арналған шығындар 

0.85 

 

0.85 

 

 

1.00 

 

 

0.77 … 0.90 

 

0.80 … 0.98 

 

 

0.80 … 1.00 

 

Жалпы ішкі тозу, 𝐼𝑑 0.77 0.49 … 0.88 

 

Жоғарыда айтылғандай, біз әдетте фотоэлектрлік түрлендіргіштердің 

энергетикалық мүмкіндіктерін олардың вольтампер сипаттамасымен 

сипаттаймыз. 11-9-суретте жердің төменгі орбитасында жұмыс істейтін жалпақ 

батарея үшін вольтамперлік сипаттаманың бірінші ширегі көрсетілген. Бұл 

қисықтар ғарыш аппараттарының орбиталық жұмысының басында және 

соңында күн батареясының энергия мүмкіндіктерін анықтайды. Суреттен 

көрініп тұрғандай, вольтамперлік сипаттамада күн батареясын жобалау үшін 

маңызды үш нүкте бар: 

* қысқа тұйықталу тогы, Isc, нөлдік кернеуде; 

* кернеу тогының көбейтіндісі максимумға жететін максималды қуат 

нүктесі; 

* бос кернеу, Voc, нөлдік ток. 

Сондай-ақ, температураның күн батареясының вольтамп сипаттамасына 

әсерін ескеру қажет. Ғарыш аппараты орбитаның жарықсыз бөлігінде болған 

кезде күн батареясының температурасы -80 ° C-қа дейін төмендеуі 

мүмкін.жердің төмен орбитасында жұмыс істейтін ғарыш аппараттарының күн 

батареясының максималды Жұмыс температурасы ұшудың әр айналымында 

орбитаның жарықтандырылған бөлігінің соңында 100 ° C-қа жетуі мүмкін. 

Жұмыс температурасы күн батареясын жобалаудағы негізгі 

параметрлердің бірі болып табылады, өйткені фотоэлектрлік 

түрлендіргіштердің энергетикалық сипаттамалары температураға байланысты. 

1-9 суретте келтірілген вольтамперлік сипаттама номиналды температурада 

фотоэлектрлік түрлендіргіштің немесе күн батареясының энергия 

параметрлерін сипаттайды. Фотоэлектрлік түрлендіргіштің немесе күн 

батареясының жұмыс температурасының өзгеруі вольтампер сипаттамасының 

өзгеруінің үш түріне әкеледі: 

* ординат осі бойымен вольтамперлік сипаттаманы  масштабтау; 

* абсцисса осі бойымен вольтампер сипаттамасының ығысуы; 

* вольтампер сипаттамасының қисық пішінінің өзгеруі, оның иілу 

аймағындағы қисықтығының өзгеруімен көрінеді (максималды қуат нүктелері). 

Кез-келген фотоэлектрлік түрлендіргіш үшін температура коэффициенті 

немесе жұмыс температурасының өзгеруі сипаттамаларының тозу пайызы 

түрлендіргіштің түрі, оның шығу энергиясы, нақты жұмыс температурасы және 

иондаушы сәулеленудің әсер ету деңгейі сияқты бірқатар факторларға 
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байланысты ғарыш кеңістігі. Галлий арсениді мен индий фосфидіне негізделген 

фотоэлектрлік түрлендіргіштер төмен температура коэффициентіне ие, бірақ 

олардың шығу сипаттамаларының нашарлауы жоғары температурада 

байқалады. Сонымен қатар, галлий арсениді мен индий фосфидіне негізделген 

фотоэлектрлік түрлендіргіштерді қолданатын күн панельдері кремний 

негізіндегі фотоэлектрлік түрлендіргіштерді қолданатын батареяларға 

қарағанда ғарыш кеңістігінің иондаушы сәулеленуі жағдайында аз тозуға 

ұшырайды және белгілі бір аймақта ғарыш аппараттарының орбиталық қызмет 

ету мерзімінің соңында көбірек қуат береді. Фотоэлектрлік жүйе қажетті электр 

энергиясын өндіруді қамтамасыз ету үшін күн батареясының орбиталық ұшу 

кезіндегі жұмыс температурасының өзгеру циклограммасын анықтауымыз 

керек. 

Ең жоғары қуат нүктесі ғарыш аппараттарының орбиталық жұмысының 

басында және соңында күн батареясының жұмыс температурасына 

байланысты. Осылайша, күн батареясы көбінесе ғарыш кемесі Жердің 

көлеңкесінен шыққан кезде Максималды қуат шығарады, өйткені бұл уақытта 

оның жұмыс температурасы минималды болады. Көбінесе ғарыш кемесі жер 

көлеңкесінен шыққан кезде күн батареясының Шығыс кернеуінің өтпелі 

ауытқулары байқалады, сондықтан жүктемені қорғау үшін тұрақты ығысу 

кернеуін қалыптастыру қажет болуы мүмкін. Күн батареясының Шығыс 

сипаттамаларының оның жұмыс істеу жағдайларының өзгеруіне тәуелділігін 

зерттей отырып, біз күн батареясы шығаратын қуаттың артуына қол жеткізе 

аламыз. 

                                     𝑃𝐵𝑂𝐿 = 𝑃𝑜𝐼𝑑 cos 𝜃                                                 (1.6) 

  

мұндағы cos 𝜃 шамасы кейде әдебиетте косинус шығындары деп аталады. 

Күн сәулесінің түсу бұрышы, 0, күн батареясының бетіне қалыпты вектор мен 

күннің бағыты арасында өлшенеді. Осылайша, егер күн сәулесі күн 

батареясының бетіне перпендикуляр түссе, оның шығу қуаты максималды 

болады. Күн батареясының орналасуы ғарыш аппараттарының орбиталық ұшу 

уақытында өзгеретіні анық, ал әр түрлі күн панельдері үшін бұл өзгерістер де 

әртүрлі болады. Әдетте біз күн батареясының конфигурациясын және оның 

кеңістіктік жағдайын косинус шығынын азайтуға тырысамыз. Күн сәулесінің 

түсу бұрышының ең аз мәні бар кремний фотоэлектрлік түрлендіргіштерден 

жасалған жазық күн батареясы үшін 23.5-ге тең, ал өзінің деградация 

коэффициенті номиналды мәнге ие, ғарыш аппараттарының орбиталық ұшу 

мерзімінің басында нақты шығу қуаты 134 Вт/м2-ге тең болады. 

Бесінші кезең. Ғарыш кеңістігінің иондаушы сәулеленуінің әсері 

фотоэлектрлік түрлендіргіштердің Шығыс тогы мен кернеуін айтарлықтай 

төмендетеді. Геостационарлық орбитаға шығарылатын ғарыш аппараттары 

жағдайында біз күн батареясының фотоэлектрлік түрлендіргіштерге әсерін 

ескеруіміз керек: күн сәулесінің протондарының ағындары және Жердің магнит 

өрісі басып алған электрондар – номиналды орбитада жұмыс істеген кезде, 

Жердің магнит өрісі басып алған протондар мен электрондар ағындары – өтпелі 
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орбитада жұмыс істеген кезде (аталған терминдер 8-тарауда егжей-тегжейлі 

түсіндірілген). Жердің магнит өрісі басып алған протондар мен 

электрондардың ағындары фотоэлектрлік түрлендіргіштерге көп зиян 

келтіреді. Қаптамамен қорғалған кремнийлі фотоэлектрлік түрлендіргіштер 

15мэв энергиясы бар электрондардың ағынына баламалы зарядталған 

бөлшектердің жиынтық ағынымен сәулеленген кезде шығыс кернеуі мен 

тогының 15% – на дейін (экрандаудың болуы болжанады) жоғалтады (күн 

батареясы жер маңындағы төмен орбитада төрт-бес жыл бойы осындай 

сәулеленуге ұшырайды). Ғарыш жобасын әзірлеу кезінде біз тозу 

көрсеткіштерін ғарыш аппаратын пайдалану болжанатын радиациялық 

жағдайға сүйене отырып, фотоэлектрлік түрлендіргіштерді дайындаушымен 

келісуге тиіспіз. Фотоэлектрлік түрлендіргіштердің тозуы олардың дизайнына 

да байланысты. Заманауи технологиялар фотоэлектрлік түрлендіргіштердің 

ғарыш кеңістігінің иондаушы сәулеленуіне төзімділігін арттырады. 

Әрі қарай, біз күн батареясының жұмыс процесінде оның 

сипаттамаларының тозуын тудыратын факторларды ескеруіміз керек. 

Эксплуатациялық тозу, Ld, орбитаның жарықтандырылған және 

жарықтандырылмаған бөліктерінде болған кезде батарея температурасының 

циклдік өзгеруі, микрометеоритті зақымданулар, реактивті қозғалтқыштар 

алауының әсері және оларды ғарыш кеңістігінде пайдалану кезінде 

материалдарды газсыздандыру нәтижесінде пайда болады. Жалпы, ғарыш 

кемесінің бортында төмен Жер орбитасында жұмыс істейтін кремнийлі 

фотоэлектрлік түрлендіргіштерден жасалған күн батареясы үшін Шығыс 

қуатының деңгейі жылына 3.75% дейін төмендеуі мүмкін, ал жылына 2.5% қуат 

шығыны ғарыш кеңістігінің иондаушы сәулеленуіне байланысты болады. 

Төмен Жер орбитасында ғарыш кемесінің бортында жұмыс істейтін арсенид-

галлий фотоэлектрлік түрлендіргіштерден жасалған күн батареясы үшін шығыс 

қуаты деңгейінің төмендеуі жылына 2.75% дейін болуы мүмкін, ал жылына 

1.5% қуат шығыны ғарыш кеңістігінің иондаушы сәулеленуіне байланысты 

болады. Орбитада жұмыс істеген барлық уақыт ішінде күн батареясының 

сипаттамаларының нақты деградациясы формула бойынша бағалануы мүмкін 

 
Ld = (1- «деградация за год») «срок эксплуатации».                   (1.7) 
 

Ғарыш аппаратының орбиталық ұшу мерзімінің соңындағы аудан 

бірлігіне күн батареясының үлестік шығу қуаты 
 

PEOL = PBOL Ld .                                                 (1.8) 
 

Күн батареясы 10 жыл бойы пайдаланылатын FireSat ғарыш аппаратының 

үлгісін пайдалана отырып, ол үшін пайдалану тозуының шамасы, Ld, 62.5% - ды 

құрайды, ғарыш аппаратының орбиталық ұшу мерзімінің соңында аудан 

бірлігіне күн батареясының үлестік шығу қуаты 84 Вт/м2-ді құрайды. Содан 

кейін ғарыштық аппаратты энергиямен қамтамасыз ету талаптарын орындау 
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үшін қажет Asa күн батареясының ауданын формула бойынша анықтауға 

болады 

 

                                              Asa = Рsa / PEOL .                                 (1.9) 

 

FireSat ғарыш аппараттарының мысалы үшін күн батареясының алынған 

ауданы 11.7 м2 болады. Егер біз Күнді бағдарлау жүйесімен жабдықталған күн 

батареясын пайдаланатын болсақ, онда ғарыш аппаратының орбиталық ұшу 

мерзімінің басында күн батареясының аудан бірлігіне шаққандағы нақты шығу 

қуаты 146 Вт/ м2, ғарыш аппаратының орбиталық ұшу мерзімінің соңында күн 

батареясының аудан бірлігіне шаққандағы нақты шығу қуаты 91.4 Вт/ м2, ал 

ғарыш аппаратын энергиямен жабдықтау талаптарын орындау үшін қажет күн 

батареясының ауданы 10.7 м2 құрайды. 

Іс жүзінде күн батареясының параметрлерін анықтау жоғарыда 

сипатталғаннан гөрі маңызды міндет болып табылады. Әдетте Электрмен 

жабдықтаудың ішкі жүйесіне әртүрлі геометриялары бар бірнеше күн 

батареялары кіреді. Сонымен қатар, күн сәулесінің күн батареясының бетіне 

түсу бұрышы үнемі өзгеріп отырады. PEOL ғарыш аппараттарының орбиталық 

ұшу мерзімінің соңында күн батареясының бір ауданға нақты Шығыс 

қуатының шамасын дұрыс бағалау үшін біз көрсетілген бұрыштың өзгеруін 

ескеруіміз керек, дегенмен шамамен бағалау үшін күн батареясының бетіне күн 

сәулесінің түсу бұрышының максималды мәнін пайдалануға болады. 

 

1.4.2 Электр энергиясын жинақтағыштар 

Электр энергиясын жинақтағыш ғарыш аппаратын энергиямен 

жабдықтау кіші жүйесінің ажырамас құрамдас бөлігі болып табылады. Электр 

энергиясының фотоэлектрлік генераторымен жабдықталған кез келген ғарыш 

аппараты борттық жабдықтың ең жоғары тұтынылуын қамтамасыз ету және 

орбитаның жарықсыз бөлігінде оны энергиямен жабдықтауды ұйымдастыру 

үшін энергияны жинақтау жүйесін талап етеді. Электр энергиясын жинақтау 

әдетте аккумулятормен қамтамасыз етіледі, дегенмен кейбір жағдайларда 

дискілердің балама нұсқаларын қарастыруға болады, мысалы, шыбыншақ 

немесе отын элементтері негізінде. 

Қайта зарядталатын батарея бір-бірімен тізбектелген жеке батареялардан 

тұрады. Батареядағы батареялардың саны электрмен жабдықтау ішкі жүйесінің 

Шығыс шиналарындағы қажетті кернеу мәнімен анықталады. Аккумуляторлық 

батареяда сақталатын электр энергиясының мөлшері немесе оның 

сыйымдылығы ампер - сағатпен немесе ватт-сағатпен өлшенеді; соңғы 

жағдайда ампер-сағаттағы сыйымдылық батареяның шығу кернеуіне 

көбейтіледі. Аккумуляторлық батареяның жобалық немесе паспорттық 

сыйымдылығы электр энергиясын жинақтау жөніндегі талаптарға сүйене 

отырып таңдалады. Электрмен жабдықтау ішкі жүйесіндегі батареяларды шығу 

кернеуін арттыру үшін немесе параллель түрде – шығу тогын арттыру үшін 

қатарға қосуға болады. Қалай болғанда да, батарея жүйесінің жалпы 
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сыйымдылығы ватт-сағатта артады. 

1-36-кестеде кез-келген ғарыштық жобаны әзірлеудің ең ерте сатысында 

ескерілуі керек негізгі факторлар келтірілген. Ең алдымен, біз ғарыштық 

аппаратты пайдаланудың барлық режимдерінде және оның орбиталық ұшу 

кезеңінде энергиямен жабдықтау ішкі жүйесінің шиналарында Шығыс 

кернеуінің тұрақтылығын қамтамасыз етуге тырысуымыз керек, өйткені 

тұтынушылар үшін кернеуді ішінара реттейтін қуат шиналарына артықшылық 

беріледі. Зарядтың соңында және разрядтың соңында электр жетегінің 

шығысындағы кернеу арасындағы айырмашылық көбінесе электрмен 

жабдықтау ішкі жүйесінің Шығыс кернеуінің өзгеру диапазонын анықтайды. 

1-10-суретте ғарыш аппараттарының электр қуатын сақтаудың негізгі 

зарядтау-разрядтық сипаттамалары көрсетілген. Біз әдетте ғарыш 

аппараттарының электр қуатын сақтау құрылғысының разрядтық 

сипаттамасының жалпақ қисығын алғымыз келеді, ол батарея 

сыйымдылығының көп бөлігінен асып кетеді және батареяның шамадан тыс 

заряды аз болады. Әдетте шамадан тыс зарядтау көптеген батареялардың 

энергия өнімділігінің төмендеуіне әкеледі. Сондай-ақ, біз әдетте батарея 

құрамындағы жеке батареялардың электрлік сипаттамаларын үйлестіруге 

тырысуымыз керек. Олай болмаған жағдайда, жеке батареялардың зарядтау 

процесінің теңгерімсіздігі шамадан тыс жүктеме мен батареялардың 

зақымдалуына әкелуі мүмкін, бұл жалпы электрмен жабдықтау ішкі жүйесінің 

қызмет ету мерзімінің қысқаруына әкеледі 

 

Кесте 1.35 - Электр қуатын сақтауды жобалауға әсер ететін факторлар 

Физикалық  

 

Электрлік 

 

 

Жобалау 

Габаритті өлшемдер, масса, конфигурация, 

жұмыс жағдайы, пайдалану кезіндегі статикалық 

және динамикалық жүктемелер 

Шығу кернеуі, ағымдағы жүктеме, жұмыс циклі, 

зарядтау / разряд циклдарының саны  

Жұмысқа дайындық уақыты, зарядты сақтау 

уақыты, разрядтың рұқсат етілген тереңдігі, сақтау 

мерзімі, қызмет мерзімі, жоба сипаты, сенімділік, 

өндіріс және техникалық қызмет көрсету тиімділігі 

 

Кесте 1.36 - Кейбір бастапқы батареялардың сипаттамалары 

Батарея Түрі Меншікті 

энергия 

сыйымдылығы, 

Вт * сағ / кг 

Типтік қолдану 

Күміс-мырыш 

 

Литий-тионил 

хлориді 

 

60 … 130 

 

175 … 440 

 

 

Жоғары энергия тиімділігі, қысқа 

мерзім қызмет (минут тәртібі) 

Орташа энергия беру, орташа 

мерзім қызметтер (4 сағаттан артық 

емес) 
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Литий-күкірт 

қостотығы 

 

 

Литий – 

мономолекулалық 

фтор 

 

Жылу элементтері 

130 … 350 

 

 

 

130 … 350 

 

 

 

90 … 200 

Төмен / орташа энергия шығыны, 

үлкен қызмет мерзімі (шамамен бір 

тәулік) 

 

Төмен энергия беру, 

ұзақ мерзім қызметтер (айлар 

тәртібі) 

 

Жоғары энергия тиімділігі, өте 

қысқа мерзім қызмет (минут тәртібі) 

 

Екінші батарея (ағылш. secondary battery) аккумуляторларды зарядтау 

кезінде химиялық энергияны электр энергиясына, ал батареяларды зарядтау 

кезінде электр энергиясын химиялық энергияға айналдыра алады. Бұл процесс 

мыңдаған рет қайталануы мүмкін. 1-38-кестеде қайталама аккумуляторлардың 

негізгі түрлері үшін нақты энергия сыйымдылығының ауқымы көрсетілген. 

Екінші аккумуляторлық батареялар орбитаның жарықтандырылмаған 

бөліктерінде электр энергиясының фотоэлектрлік генераторын қолданатын 

ғарыш аппаратын энергиямен қамтамасыз ету үшін қолданылады, сонымен 

қатар оларды ғарыш кемесінің бортындағы жүктемені теңестіру (Буферлеу) 

үшін пайдалануға болады. Екінші аккумуляторлық батареялар орбитаның 

жарықтандырылмаған учаскелерінде зарядсыздандырылады және ғарыш 

аппараты орбитасының жарықтандырылған учаскелерінде қайта зарядталады. 

Ғарыш аппараттарының орбиталық параметрлері, ең алдымен оның биіктігі, 

ғарыш аппараттарының орбиталық жұмысы кезінде батареялардың зарядтау / 

разряд циклдерінің санын анықтайды. Геостационарлық орбитаға 

шығарылатын ғарыш аппараты Күн сайын ұзақтығы 72 минуттан аспайтын 

ғарыш аппаратының Жер көлеңкесінде болу кезеңін есептемегенде, жыл сайын 

ұзақтығы қырық бес тәуліктен ғарыш аппаратының Жер көлеңкесінде 

болуының екі кезеңі ішінде электр энергиясын жинақтауды қажет етеді. 

Геостационарлық орбитаға шығарылатын ғарыш аппараты ғарыш 

аппаратының Жер көлеңкесінде болған уақыты ішінде аккумуляторлық 

батареяларды зарядтау / разрядтау циклдарын пайдалануды талап етеді, бұл 

аккумуляторлық батареяларды разрядтаудың жеткілікті үлкен тереңдігін (50% 

- ға дейін) талап етуге әкеп соғады. Екінші жағынан, жер маңындағы төмен 

орбитаға шығарылған ғарыш аппараты үшін орбитаның жарықсыз бөлігінің 

ұзақтығы ұшудың әрбір айналымында 36 минуттан аспайды, ал тәулігіне небәрі 

он бес айналымнан аспайды. Демек, жер төңірегіндегі төмен орбитаға 

шығарылатын ғарыш аппараты үшін аккумулятор батареясы орбиталық 

пайдаланудың әрбір жылына есептегенде заряд / разрядтың кемінде бес мың 

циклына есептелуі тиіс, алайда разрядтың ең жоғары тереңдігі бұл жағдайда 

15% - дан ... 25% - дан аспайды, яғни геостационарлық орбитаға шығарылатын 

ғарыш аппараты үшін айтарлықтай аз. 

Разряд тереңдігі (ағылш. depth-of-discharge-DOD) аккумулятордың 
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батарея сыйымдылығын пайызбен көрсетілген разряд процесінде оның жалпы 

сыйымдылығын азайтуға қабілетті батарея сыйымдылығының үлесі ретінде 

өзін-өзі көрсету оңайырақ. Разрядтың жоғары тереңдігі 1-11 суретте 

көрсетілгендей қысқа қызмет ету мерзімі бар батареяларға тән. Егер біз 

аккумулятордың зарядтау / разряд циклдерінің жалпы санын және оның разряд 

тереңдігін білетін болсақ, біз батареяның қажетті сыйымдылығын оңай 

анықтай аламыз. 

 

Кесте 1.37 - Кейбір қайта зарядталатын батареялардың сипаттамалары 

Батарея 

Түрі 

 

Меншікті энергия 

сыйымдылығы, 

Вт * сағ / кг 

Игеру жағдайы 

 

Никель-кадмий 

 

Никель-сутегі 

(тәуелсіз қысым 

әрбір батарея) 

 

Никель-сутегі 

(жалпы 

барлығына қысым 

аккумуляторлар) 

 

Натрий-күкірт 

25 … 30 

 

25 … 40 

 

 

 

45 … 60 

 

 

 

 

140 … 210 

Ғарыш жобаларында 

пысықталды, 

үлкен жұмыс тәжірибесі 

Үшін ғарыштық жобаларда 

пысықталды. 

ғарыш аппараттарына 

геостационарлық орбитаға 

 

 

 

Әзірлеу процесінде 

 

1.3 - суретте никель – кадмий мен никель – сутегі қайталама 

аккумуляторының разрядының орташа тереңдігі мен оны пайдалану кезінде 

рұқсат етілген зарядтау / разряд циклдерінің саны арасындағы байланыс 

көрсетілген. Ғарыш аппараттарын орбиталық пайдалану тәжірибесі никель – 

кадмийдің екінші батареялары үшін үлкен ақпарат береді, алайда өндірушілер 

ақпаратты негізінен никель – сутегі екінші батареялары арқылы ұсынады. 
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Сурет 1.3 - Қайталама аккумуляторлық батареялардың разряд тереңдігі мен олардың 

қызмет ету мерзімі арасындағы тәуелділік. 

Абсцисса осі бойынша қайталама Аккумуляторлық батареяның қызмет ету 

мерзімі кейінге қалдырылды (зарядтау / разряд циклдерінде), ординат осі бойынша – 

разряд тереңдігі (пайызбен), тұтас желі қайталама аккумуляторлық батареяларды 

өндірудің никель – сутегі технологиясына, штрихтік желі – қайталама аккумуляторлық 

батареяларды өндірудің никель – сутегі технологиясына сәйкес келеді. 

 

Никель-кадмий қайталама аккумуляторлары ғарыш аппараттарының 

бортында жиі қолданылады. Никель-кадмий аккумуляторларының 

технологиясы ғарыштық ұшуларда пысықталған және біз оларды кез келген 

ғарыштық жоба үшін қолдануға қатысты ақпаратты пайдалана аламыз. 

Аэроғарыштық техникада қолдануға арналған никель – кадмий 

электрохимиялық жүйесінің аккумуляторларының сыйымдылығы 5-тен 100 

ампер сағатқа дейін. 28 В шығу кернеуін қамтамасыз ететін және 

аэроғарыштық техникада қолдануға арналған Никель – кадмийдің екінші 

батареясы, әдетте, 22 ... 23 сериялы аккумуляторлардан тұрады. Өкінішке орай, 

никель – кадмий қайталама аккумуляторларында жер орбиталарына 

шығарылатын ұзақ орбиталық қызмет мерзімі бар ғарыш аппараттары үшін 

разряд тереңдігі бойынша шектеулер бар, бұл олардың энергия 

сыйымдылығының төмендігінен көрінеді. 

Екінші реттік аккумуляторларды өндірудің никель – сутегі технологиясы 

аэроғарыштық қауымдастыққа үлкен қызығушылық тудырады, өйткені олар 

никель – кадмий электрохимиялық жүйесінің аккумуляторлық батареяларынан 

гөрі ұзақ орбиталық қызмет мерзімі бар ғарыш аппараттарын қолдануға 

бейімделген. Никель-сутегі электрохимиялық жүйесінің батареялары 

разрядтың тереңдігін және нәтижесінде энергия сыйымдылығының едәуір 

жоғарылауын қамтамасыз етеді, бұл энергиямен жабдықтау ішкі жүйесінің 

жабдықтары мен бүкіл ғарыш аппараттарының массасын едәуір үнемдеуге 

мүмкіндік береді. Никель-сутекті аккумуляторлық батареялар Intelsat Байланыс 
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спутниктерінің тұқымдасы және басқалары сияқты геостационарлық орбитаға 

шығарылатын бірқатар ғарыш аппараттарының құрамында білікті және ұшу 

сынағынан өтті. Мұндай батареялар жер маңындағы төмен орбиталарға 

шығарылатын ғарыш аппараттарының құрамында қолдану үшін сараланбаған, 

алайда қайталама аккумулятор батареяларын өндірудің никель – сутегі 

технологиясы бойынша қолда бар ақпарат оларды осындай ғарыш 

аппараттарында да қолдануға мүмкіндік береді. 

Қайта зарядталатын батареяның параметрлерін анықтау үшін біз негізгі 

талаптарды анықтап, батареяның сыйымдылығын есептеу үшін теңдеуді 

қолдануымыз керек, 1-39 кестеде келтірілген. Көрсетілген теңдеуде 

қолданылатын айнымалылардың мәндері қолданылатын батареяның түріне 

байланысты айтарлықтай өзгеруі мүмкін. Идеалды Аккумуляторлық 

батареяның сыйымдылығы ғарыш аппаратының Жер көлеңкесінде болған 

уақытында, орбитаның жарықсыз бөлігінің ұзақтығына Те., т.б. жүктеме арқылы 

тұтынылатын Ре орташа қуаттың көбейтіндісімен анықталады. Алынған 

идеалды сыйымдылық мәні аккумуляторлық батареядан жүктемеге энергия 

беру тиімділігін , n және батарея разрядының рұқсат етілген тереңдігі бойынша 

шектеулерді есепке алу үшін ұлғайтылуы тиіс. Төмен жер орбиталарына 

шығарылатын ғарыш аппараттары үшін разрядтың рұқсат етілген тереңдігі 40% 

– дан 60% – ға дейін қайталама аккумуляторларды өндірудің никель-сутегі 

технологиясы үшін 10% - дан 20% - ға дейін болады деп болжауға 

болады.никель-кадмий технологиясы үшін. Бұл бағалау батареяның 24 

сағаттық жұмысының орташа тереңдігіне негізделген, ал біз көрсетілген 

тәуліктік аралықта кем дегенде бір рет батарея кем дегенде бір рет толық 

зарядталады деп болжаймыз. Батареялардың саны, N, егер біз қажетті 

сыйымдылықты санағымыз келсе, бірлікке тең болуы мүмкін. Әдетте ғарыш 

кемесінің бортында екіден беске дейін екінші батарея қолданылады. Бортта 

кемінде екі қайталама аккумулятор батареясы болуы керек (аккумулятордың 

өзінде аккумуляторлардың ішкі резервін есептемегенде), өйткені ғарыш кемесі 

борттық жабдықтың бір компоненті істен шыққан кезде де жұмыс істеуі керек. 

Алайда, бір уақытта бес қайталама аккумуляторды қолдану, өйткені бұл 

жағдайда көрсетілген батареяларды зарядтауды қамтамасыз ететін жабдық 

айтарлықтай күрделене түседі. Қайта зарядталатын батареяларға орбитаның 

күн сәулесі түсетін бөлігінде жүктемені ең жоғары тұтынуға төтеп беру талап 

етілуі мүмкін. Кейбір ғарыштық жобалар үшін ең жоғары жүктеме шығыны 

ғарыш аппараты орбитасының жарықтандырылмаған бөлігінде орташа 

жүктеме қуатын қамтамасыз ету талабынан гөрі батареяның қажетті 

сыйымдылығын анықтауға көбірек әсер етуі мүмкін. 

 

1.4.3 Электр энергиясын бөлу 

Ғарыш аппаратының электр энергиясын таратудың кіші жүйесі ғарыш 

аппаратының борттық жабдығын қосуға және ажыратуға арналған кәбілдерді, 

істен шығуға төзімділікті қамтамасыз ету құралдарын және коммутациялық 

құрылғыларды қамтиды. Сонымен қатар, қарастырылып отырған ішкі жүйенің 
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құрамына жеке борттық жүктемелерді қосу және өшіру үшін арнайы 

командалардың орындалуын қамтамасыз ететін командалық декодер кіреді. 

Ғарыш аппаратының электр энергиясын таратудың ішкі жүйесі оның 

энергиямен жабдықтаудың борттық ішкі жүйесінің бірегей бөлігі болып 

табылады және оның сыртқы түрі көбінесе борттық жүктемелердің 

ерекшеліктерін және белгілі бір ғарыш аппаратының электр қуатын ауыстыруға 

қойылатын талаптарды көрсетеді. Энергиямен жабдықтаудың әртүрлі жүйелері 

үшін электр энергиясын тарату кіші жүйелерінің жобалық келбеті электр 

энергиясы көзінің (генераторының) сипаттамаларына, борттық жүктемелерді 

энергиямен жабдықтауға қойылатын талаптарға және ғарыш аппаратының 

борттық жабдығының кіші жүйелерінің функционалдық міндеттерінің 

құрамына байланысты. Электр энергиясын таратудың ішкі жүйесінің түрін 

таңдағанда, біз ішкі жүйенің шығысындағы электр энергиясының өміршеңдігі, 

құны, сенімділігі және сапасы талаптарын орындауды ұмытпай, оның 

жабдықтарындағы масса мен қуат шығынын азайтуға назар аударуымыз керек. 

 

Кесте 1.38 - Қайталама аккумуляторлық батареяның талап етілетін 

сыйымдылығын бағалау. Ампер-сағаттағы сыйымдылықтың шамасын алу үшін 

ватт-сағаттағы сыйымдылықтың алынған мәнін аккумулятор батареясының 

шығуындағы қажетті кернеу шамасына бөлу қажет 

𝐶𝑟 =
РвТв

(𝐷𝑂𝐷)𝑁𝑛
, Вт − час                

Батареяның параметрлері Пример FireSat мысалдары 

Рв – ғарыш аппараты орбитасының 

жарықтандырылмаған бөлігіндегі 

орташа шығу қуаты, Вт 

Тв-ғарыш аппаратының Жер 

көлеңкесінде болуының ең көп 

уақыты, сағат 

DOD-аккумуляторлық батарея 

разрядының шекті тереңдігі (ағылш. 

depth-of-discharge) 

N-аккумулятор батареяларының саны 

(резервтеуді есепке алмағанда) 

n-беріліс тиімділігін ескеретін 

коэффициент электр энергиясын 

батареядан жүктемеге дейін 

 

500 

 

0.5 

 

20% 

 

3 

 

0.90 

CR-қайта зарядталатын батареяның 

қажетті сыйымдылығы (әр батарея 

үшін, егер бірнеше болса), ватт-сағат 

Cr-қайта зарядталатын батареяның 

қажетті сыйымдылығы (әр батарея 

үшін, егер бірнеше болса, батареяның 

463 

 

17.5 
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шығыс кернеуі 

26.4 В), ампер-сағат 
 

Қазіргі уақытта электромеханикалық релелер электр энергиясын 

таратудың ішкі жүйелерінде коммутациялық құрылғылар ретінде кеңінен 

қолданылады, бұл оларды ғарыш техникасында қолдану тәжірибесімен, 

жоғары сенімділікпен және төмен дисперсиялық қуатпен байланысты. Өріс 

МОП транзисторлары негізінде жасалған қуатты жартылай өткізгіш қосқыштар 

болашақта электромеханикалық релелерді алмастыра алады, бірақ қазіргі 

уақытта ғарыш аппараттарын қолдануға білікті жартылай өткізгіш 

қосқыштарды өнеркәсіп жаппай шығармайды. 

Ғарыш аппаратының борттық жабдығының энергия тұтыну 

циклограммасы оның бортында электр энергиясын таратудың кіші жүйесінің 

жобалық бейнесін және сипаттамаларын анықтайтын негізгі фактор болып 

табылады. Ең қуатты борттық жүктемелер (радиолокациялық станциялар, 

радиобайланыс аппаратурасы, жетекті электр қозғалтқыштары, компьютерлер) 

жоғары немесе төмен тұрақты ток кернеуімен (5 – тен 270 В – қа дейін), жоғары 

бір фазалы айнымалы ток кернеуімен (амплитудасы 115 В – RMS орташа мәні 

және 60 Гц жиілігі) және жоғары үш фазалы айнымалы ток кернеуімен 

(амплитудасы 120/440 В-RMS орташа мәні және 400 Гц жиілігі) электр қуатын 

қажет етуі мүмкін.электрмен жабдықтау-28 В тұрақты ток. Бұл жүктемелерге 

арналған кернеу сапасына қойылатын талаптар әр түрлі болғандықтан, қуат 

шинасындағы кернеу одан әрі реттеуді қажет етуі мүмкін, соның ішінде 

тұрақты токтың жоғарылауы немесе төмендеуі және мүмкін өзгеруі. Ғарыш 

аппараттарының бортындағы қуатты жүктемелер көбінесе қосылады, электр 

қуатынан ажыратылады немесе басқа жолмен олардың тұтыну қуатын 

өзгертеді. Әртүрлі жүктемелердегі өтпелі процестер электр энергиясын бөлудің 

кіші жүйесі арқылы басқа жүктемелерге берілетін қоректендіру тізбектеріндегі 

бөгеуілдердің туындауына әкелуі мүмкін, бұл ғарыш аппаратының борттық 

жабдығының зақымдалуына әлеуетті түрде әкелуі мүмкін. Сонымен қатар, 

ғарыш аппаратындағы кейбір жүктемелер борттық желінің кернеуінен басқа 

кернеумен қоректендіруді қажет етуі мүмкін. Электрмен жабдықтау немесе 

кіріс кернеуін түрлендіру тізбектеріндегі кедергілерге сезімтал жүктемелер 

көбінесе электр энергиясын тарату ішкі жүйесіне қосылады тиісті электр 

түрлендіргіштері. Мұндай түрлендіргіштер, әдетте, борттық электр желісіндегі 

кедергілерден жүктемені қорғауды қамтамасыз етеді және жүктеме мен 

борттық желідегі шамадан тыс кернеуден қорғау үшін жүктемені реттейді. 

Сонымен қатар, қуат түрлендіргіштері жүктемені электр энергиясын тарату 

ішкі жүйесіндегі ақаулардан қорғайды және кейбір жүктемелердің қуат көзінен 

ажыратылуын басқаруды қамтамасыз етеді. Ғарыш аппаратының борттық 

электрмен қоректендіру желісіне қосылған тұрақты ток бойынша кез келген 

кернеу түрлендіргішінде сатылы өзгеретін жүктемені өшетін тербелістер 

нысанындағы пайда болған артық жүктемелерден қорғауға арналған 

электромагниттік кедергілер Сүзгісі болуы тиіс. 
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Қуат шинасының қажетті кернеуі мен жиілігіне (айнымалы ток 

жағдайында) әсерін анықтау үшін әртүрлі жұмыс режимдерінде жүктеме 

тұтынатын қуаттың шекті мәндерін білуіміз керек. Көптеген ғарыш 

аппараттары аз (екі киловаттқа дейін) қуат қуатын қажет етеді, сондықтан 

олардың бортында қуатты бөлу стандартты 28 В тұрақты автобус арқылы 

жүзеге асырылады. Бұл стандарт, сондай-ақ осындай шиналардан 

қоректендіруді есептеудегі көптеген электрондық жабдықтардың дизайны 

ғарыш аппараттарының бортында электр энергиясын таратудың бастапқы 

шиналарының оңтайлы кернеуін анықтау бойынша зерттеулер жүргізуді 

шектеді. Егер электрмен жабдықтау ішкі жүйесінің жалпы шығыс қуаты он 

немесе одан да көп киловаттқа дейін көтерілсе, 28 В тұрақты ток кернеуі бар 

стандартты шинаны пайдалану кабельдік байланыс желілеріндегі үлкен 

шығындарға және жабдықтың массалық шектеулеріне байланысты қисынсыз 

болуы мүмкін. Борттық кіші жүйелерді және ғарыш аппаратының жекелеген 

аспаптарын өзара қосатын кабельдік байланыс желілері оның энергиямен 

жабдықтау кіші жүйесінің едәуір бөлігін (массасы бойынша 10% - дан 25% - ға 

дейін) құрайды. Біз олардағы кернеудің төмендеуін азайту және реттеуді 

жеңілдету үшін кабельдік байланыс желілерін мүмкіндігінше қысқа етіп 

жасауға тырысуымыз керек Қуат шинасының кернеуі. 1-12-суретте берілген 

ток пен борттық қуат кабельдерінің нақты массасы арасындағы байланыс 

көрсетілген. 

 

 
Сурет 1.4 - Электрмен қоректендірудің күштік кабельдерінің меншікті массасының 

олар арқылы өтетін ток күшіне тәуелділігі 

 

Ғарыш аппаратының бортында электр энергиясын тарату құралдары олар 

негізінен тұрақты ток жабдықтары, өйткені бұл бортта электр энергиясы 

өндірілетін тұрақты ток түрінде болады. Тұрақты токпен электрмен жабдықтау 

жүйелері тоқсаныншы жылдары ғарыштық техникада басым болатын сияқты. 

Тұрақты токты айнымалыға түрлендіру қосымша электронды жабдықты қажет 
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етеді, бұл ғарыш аппаратын энергиямен қамтамасыз етудің ішкі жүйесінің 

массасын одан әрі арттырады. Айнымалы ток жабдығы негізінде электр 

энергиясын бөлу бортында энергия тұтынудың әртүрлі циклограммалары бар 

көптеген электр жүктемелері бар Халықаралық ғарыш станциясы сияқты 

борттық энергия жүйесінің үлкен шығу қуаты бар ғарыш аппараттарының 

бортында ғана қолданылады. Алайда, Халықаралық ғарыш станциясының 

жобасы аясында жақында электр энергиясын тарату жүйесіне негізінен тұрақты 

токқа оралу жоспарлары қарастырылды. 

Абсцисса осі бойынша ампердегі ток күші, ординат осі бойынша – кабель 

ұзындығының қума метріне килограммдағы кәбілдердің меншікті салмағы 

кейінге қалдырылған ғарыш аппаратының бортында электр энергиясын 

таратудың ішкі жүйесінің архитектурасы электр энергиясын 

түрлендіргіштердің орналасқан жеріне байланысты орталықтандырылған 

немесе орталықтандырылмаған болуы мүмкін. Орталықтандырылған тәсіл 

ғарыш аппараттарының барлық борттық жүктемелерін энергиямен 

жабдықтаудың ішкі жүйесі ішінде энергиямен жабдықтауды реттеудің барлық 

құралдарын шоғырландыруды көздейді, ал орталықтандырылмаған тәсіл – 

жеке электр энергиясын түрлендіргіштерді әр электр жүктемесіне тәуелсіз 

орналастыру. Орталықтандырылмаған тәсіл, әдетте, реттелмейтін бастапқы 

қуат шинасын қолдануды қарастырады, өйткені электр энергиясын түрлендіру 

және тарату жүктемелерге жатады. Бұл жағдайда реттелетін қуат шиналары 

түрлендіргіштерден жүктемелерге салынып, түрлендіргіш интерфейсін 

жүктемелерге өткізеді, өйткені борттық электронды жабдық әртүрлі 

кернеулермен қоректенуді қажет етуі мүмкін (мысалы, +5 В тұрақты ток, 12 В 

тұрақты ток және т.б.). Энергиямен жабдықтау ішкі жүйесінің 

орталықтандырылған архитектурасының артықшылығы, ол неғұрлым тәуелсіз 

және бірыңғай болып табылады және осыған байланысты ғарыш 

аппараттарының қалған борттық жабдықтарын жобалау аяқталғанға дейін 

жобалануы мүмкін. Орталықтандырылған архитектурасы бар электр 

энергиясын таратудың кіші жүйелері таратылатын қуаттың жоғары деңгейі бар 

үлкен ғарыш аппараттарын бортта пайдалану үшін неғұрлым қолайлы. 

Ғарыш аппаратын энергиямен жабдықтаудың борттық кіші жүйесінің 

істен шығуының орнықтылығы сәтсіздіктерді анықтауға, оқшаулауға және 

парирлеуге бағытталған. Ақаулыққа төзімділікті қамтамасыз етудің басты 

мақсаты-жобаның мақсатты міндеттерін орындамауға немесе тіпті ғарыш 

аппараттарының істен шығуына әкелуі мүмкін істен шыққан жүктемені 

оқшаулау. Жүктеменің істен шығуы әдетте қысқа тұйықталу түрінде көрінеді, 

бұл оның тұтынатын электр энергиясының едәуір артуына әкеледі. Егер мұндай 

жағдай жалғаса берсе, істен шыққан жүктеме борттық кабель желісіне зақым 

келтіруі және электр қуатын сақтау қорларының сарқылуына әкелуі мүмкін. 

Әдетте, біз ғарыштық аппаратты Электрмен жабдықтаудың борттық ішкі 

жүйесінің бастапқы қуат шинасынан осындай ауытқуларды 

сақтандырғыштардың көмегімен оқшаулай аламыз. Ғарыш аппаратының 

бортындағы қуатты жүктемелердің көпшілігінде оларда істен шығуларды 
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оқшаулауды қамтамасыз ететін бастапқы қоректендіру шинасымен жүйелі 

түрде қосылған сақтандырғыш құрылғылардың қандай да бір түрлері болады. 

Әрине, егер ғарыштық жоба жүктемедегі ақаулардың орнын анықтау 

қажеттілігін қарастырса, біз сәтсіздіктерді анықтау тізбегін қосымша енгізе 

аламыз. 

 

1.4.4 Энергиямен жабдықтауды реттеу және бақылау 

Ғарыш аппаратының бортындағы электр энергиясын реттеуге жақындау 

пайдаланылатын электр энергиясы көзімен айқындалады. Мысалы, біз 

энергияны генератордан жүктемеге тікелей беру әдісін қолдана отырып, 

статикалық немесе динамикалық қуат көзін басқарамыз, ол төменде 

қарастырылады. Бірақ көптеген ғарыш аппараттары күн энергиясының 

фотоэлектрлік түрлендіргіштерін электр энергиясының генераторы ретінде 

пайдаланатындықтан, біз энергиямен жабдықтау ішкі жүйесінің жұмысын 

басқару мәселелерін негізінен осы тұрғыдан қарастырамыз. Ғарыш кемесінің 

бортындағы электр қуатын басқарудың міндеттері үш үлкен топқа бөлінеді: күн 

батареясын басқару, ішкі жүйенің Шығыс шинасындағы кернеуді реттеу және 

батарея зарядын басқару. 

Аккумулятордың артық зарядталуын және ғарыш аппараттарының 

борттық жабдықтарының кездейсоқ қызуын болдырмау үшін біз күн 

батареясының электр энергиясын өндіру процесін басқаруымыз керек. 1-13-

суретте ғарыш аппаратын энергиямен жабдықтау ішкі жүйесінің 

архитектурасының екі негізгі түрі нұсқаларының құрылымдық схемалары 

көрсетілген: жүктеменің ең жоғары қуатын бақылау (ағылш. peak-power tracker-

PPT) және энергияны генератордан жүктемеге тікелей беру (ағылш. direct- 

energy-transfer – DET). Жүктеменің ең жоғары қуатын бақылау қағидаты 

бойынша құрылған ғарыш аппаратын энергиямен жабдықтаудың ішкі жүйесі 

диссипативті жүйе емес (ысырапсыз жүйе), өйткені ол күн батареясының толық 

қуатына дейін ғарыш аппараттарының жүктемелеріне қазіргі уақытта талап 

етілетін электр энергиясының мөлшерін дәл таңдауды қамтамасыз етеді. 

Генератордан жүктемеге энергияны тікелей беру қағидаты бойынша құрылған 

ғарыш аппаратын энергиямен жабдықтаудың ішкі жүйесі диссипативті жүйе 

(ысырапшыл жүйе) болып табылады, өйткені ол жүктеме талап етпейтін электр 

энергиясының бір бөлігін таратады (жылуға айналдырады). Алайда, 

генератордан жүктемеге тікелей энергия берудің ішкі жүйесі, әдетте, артық 

қуатты тікелей күн батареясына немесе шунттаушы резисторлардың 

қашықтағы батареяларына тарата алады, бұл ғарыш аппараттарының 

корпусында артық жылу энергиясының таралуын болдырмайды. Генератордан 

жүктемеге тікелей энергия берудің ішкі жүйесі, әдетте, алдын-ала белгіленген 

шектерде электр қуатының Шығыс шинасындағы кернеуді ұстап тұру үшін 

шунтты реттеу (реттегіш элементті параллель қосу арқылы тұрақтандыру) 

принципін қолданады. 1-13-суретте келтірілген құрылымдық схемалардың 

ішінен шунттық реттеуді қолдана отырып, жүктеменің ең жоғары қуатын 

бақылау және энергияны генератордан жүктемеге тікелей беру қағидаттарына 
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сәйкес құрылған ғарыш аппаратын энергиямен жабдықтау ішкі жүйелерінің 

әртүрлі нұсқалары арасындағы функционалдық айырмашылықтарды көру 

қиын емес. 

Жүктеменің ең жоғары қуатын бақылау принципіне сәйкес құрылған 

ғарыш аппараттарының электрмен жабдықтау ішкі жүйесіне күн батареясымен 

қатар қосылған тұрақты ток түрлендіргіші кіреді. Осылайша, бұл түрлендіргіш 

күн батареясын кернеуде динамикалық түрде өзгертеді (1-суретті қараңыз-13) 

және күн батареясының вольтампер сипаттамасының максималды қуат 

нүктесін бақылайды, тіпті ғарыш аппараттарының қажетті қуат тұтынуы 

максималды мәннен асады. Түрлендіргіш күн батареясының Шығыс кернеуін 

максималды қуат нүктесіне сәйкес келетін деңгейге дейін көтеруге мүмкіндік 

береді; содан кейін ол кіріс қуатын бірдей Шығыс қуатына түрлендіруді 

қамтамасыз етеді, бірақ кернеу мен токтың басқа қатынасы бар. Электр 

энергиясының көзі ретінде күн батареясының сипаттамалары бізге одан көп 

қуат алуға мүмкіндік береді батарея суық (ғарыш аппараты Жер көлеңкесінен 

шыққаннан кейін) және ғарыш аппаратын орбиталық пайдалану мерзімінің 

басында. Жүктеменің ең жоғары қуатын бақылауды қамтамасыз ететін тұрақты 

ток түрлендіргіші тұрақтандырғышты аккумулятордың зарядтау кезеңінің 

соңына жақындаған сайын кері бағытта ығысу арқылы генератордан жүктемеге 

энергияны тікелей беру принципі бойынша құрылған ғарыш аппараттарының 

энергиямен жабдықтау ішкі жүйесінде қолданылатын реттегіш элементтің 

параллель қосылуымен алмастырады. Ең жоғары жүктеме қуатын бақылауды 

қамтамасыз ететін тұрақты ток түрлендіргіші күн батареясымен қатар 

жүретіндіктен, ол күн батареясының жалпы шығу қуатының 4% ... 7% 

тұтынады. Жүктеменің ең жоғары қуатын бақылау қағидаты бойынша 

құрылған ғарыш аппаратын энергиямен жабдықтаудың кіші жүйесі ғарыш 

аппаратын орбиталық пайдалану мерзімі бес жылға дейінгі ғарыш жобалары 

үшін артықшылыққа ие, оларда ұшудың басында ұшудың соңына қарағанда 

үлкен шығу қуаты талап етіледі. 

Генератордан жүктемеге энергияны тікелей беру принципі бойынша 

құрылған ғарыш аппараттарының энергиямен жабдықтау ішкі жүйесінің бөлігі 

ретінде күн батареясына параллель қосылған шунт реттегіші және ғарыш 

аппараттарының порт жабдықтары немесе батарея заряды қажет болмаған 

кезде күн батареясының шунттаушы тогы қолданылады; әдетте мұндай 

реттегіш тікелей күн батареясына орналастырылады. Генератордан жүктемеге 

энергияны тікелей беру принципі бойынша құрылған ғарыш аппаратын 

энергиямен жабдықтаудың ішкі жүйесі өте жоғары тиімділікке ие. Ол күн 

батареясының артық қуатын айналып өту арқылы немесе шунттаушы 

резисторлардың арнайы дүкені арқылы аз мөлшерде электр энергиясын 

таратады. Генератордан жүктемеге энергияны тікелей беру қағидаты бойынша 

құрылған ғарыш аппаратын энергиямен жабдықтау ішкі жүйесінің 

артықшылығы-ғарыш аппаратын орбиталық пайдалану мерзімінің соңында аз 

жабдық, аз масса және үлкен тиімділік. 

Ғарыш аппаратын энергиямен жабдықтау ішкі жүйесінің Шығыс 
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шинасындағы кернеуді реттеу технологиялары үш топқа бөлінеді: реттелмейтін 

Шина технологиясы, квази реттелетін Шина технологиясы және толық 

реттелетін Шина технологиясы. 1-5-суретте жоғарыда аталған үш 

технологияның негізгі айырмашылықтары көрсетілген. Ғарыш аппаратын 

энергиямен жабдықтаудың реттелмейтін ішкі жүйесінде кернеу жеткілікті кең 

шектерде өзгеруі мүмкін жүктеменің қуат шинасы бар. Электрмен жабдықтау 

ішкі жүйесінің Шығыс шинасындағы кернеудің өзгеруі негізінен аккумулятор 

батареясының шығысындағы кернеудің өзгеруімен анықталады, ол батарея 

зарядынан оның зарядына ауысқан кезде 20% дейін өзгеруі мүмкін. 

Реттелмейтін ішкі жүйеде жүктеменің Шығыс шинасындағы кернеу 

аккумуляторлық батардағы кернеумен сәйкес келеді 

 

 
Сурет 1.5 - Ғарыш аппаратын энергиямен жабдықтау кіші жүйесінің шығу кернеуін реттеу 

технологиялары 

Реттеудің негізгі технологиялары жүктеменің ең жоғары қуатын бақылау 

принципі (суреттің сол жағындағы схемалар) болып табылады, оған сәйкес 

реттегіш генератормен – күн батареясымен – және жүктемемен қатар қосылады 

және қуатты генератордан жүктемеге тікелей беру принципі (суреттің оң 

жағындағы схемалар), оған сәйкес реттегіш генераторға – күн батареясына – 

және жүктемеге параллель қосылады. Суретте Шығыс кернеуін реттеу 

сапасымен ерекшеленетін төрт жұп тізбек көрсетілген. Жоғарыдағы бірінші 

жұп-параллель қосылған батареяларды қолдана отырып, реттелмейтін қуат 

шинасы бар Электрмен жабдықтаудың ішкі жүйесі. Жоғарғы будың екіншісі-

зарядтау тогын сызықтық реттеу принципі бойынша аккумулятордың зарядын 

басқаруды қолдана отырып, реттелмейтін қуат шинасы бар Электрмен 

жабдықтаудың ішкі жүйесі. Жоғарыдағы үшінші жұп-аккумулятордың тұрақты 
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токпен зарядтау тізбегін қолдана отырып, квази реттелетін қуат шинасы бар 

Электрмен жабдықтаудың ішкі жүйесі. Сонымен, жоғарғы жағындағы төртінші 

жұп-Толығымен реттелетін қуат шинасы бар Электрмен жабдықтаудың ішкі 

жүйесі. Барлық схемалардағы белгілер: 

SA-күн батареясы-электр генераторы; 

PPT- ең жоғары жүктеме қуатын бақылауды қамтамасыз ететін тұрақты 

ток түрлендіргіші; 

Loads- энергиямен жабдықтау кіші жүйесінің жүктемелері-ғарыш 

аппаратының борттық жабдығы; 

SR- шунттық реттегіш (реттегіш элементті параллель қосумен 

тұрақтандырғыш); 

Batteries- аккумуляторлы батареялар-электр қуатын жинақтаушы; 

LC3 Chargers  -аккумулятор батареясының зарядтау тогын сызықтық 

реттеуді қамтамасыз ететін зарядтау құрылғысы; 

Charges -аккумулятор батареясының зарядтау тогын реттеуді қамтамасыз 

ететін зарядтау құрылғысы; 

Boost Reg  -сериялы дроссельмен және параллель қосылған негізгі 

элементпен Шығыс кернеуінің импульстік реттегіші. 

Электрмен жабдықтаудың квази-реттелетін Шығыс шинасы бар ішкі 

жүйелері шинадағы Шығыс кернеуін аккумулятордың заряды кезінде ғана 

реттеуді қамтамасыз етеді, бірақ оны шығару кезінде емес. Аккумуляторлық 

батарея зарядының тогын реттеуді қамтамасыз ететін зарядтау құрылғысы 

әрбір аккумуляторлық батареямен немесе параллель қосылған аккумуляторлық 

батареялар тобымен қатар қосылады. Аккумуляторлық батареяны зарядтау 

процесінде жүктемелердің қоректендіру шинасындағы шығу кернеуі 

аккумуляторлық батареядағы кернеуден бірнеше вольтқа асатын деңгейде 

бекітіледі. Батарея толық зарядталған кезде зарядтағыштағы кернеудің 

төмендеуі төмендейді, алайда ішкі жүйенің жүктемелерін беру шинасындағы 

кернеу үнемі реттеліп отырады. Шағын жүйе жүктемелерінің қоректену 

шинасындағы шығу кернеуі аккумуляторлық батарея разряды басталғанда – 

шығу кернеуі диодтағы кернеудің түсу шамасына төмендегенде және 

аккумуляторлық батарея разрядының жалғасуына қарай одан әрі төмендеуді 

жалғастырған кезде ғана КЖТ-дан кейін реттелмейтін болады. Квази реттелетін 

қуат шығысымен Электрмен жабдықтаудың ішкі жүйелері оларды ең жоғары 

жүктеме қуатын бақылау принципіне сәйкес құру кезінде тиімділігі төмен 

(тиімділігі төмен) және электромагниттік кедергілердің жоғары деңгейіне ие. 

Толық реттелетін қуат Шығыс шинасы бар Электрмен жабдықтаудың 

ішкі жүйесі төмен тиімділікке ие (тиімділігі төмен), бірақ оларды ғарыш 

аппараттарында жүктеме қуатының аз талаптары бар, бірақ Шығыс кернеуін 

реттеу сапасына қатаң шектеулермен қолдануға болады. Ішкі жүйенің бұл түрі 

зарядтау тізбегінде де, қайта зарядталатын батарея тізбегінде де реттегіштерді 

қолданады. Біз аталған реттегіштерді заряд реттегіші сызықтық басқару 

технологиясын қолданатын етіп жобалай аламыз, ал разряд реттегіші 

импульстік түрлендіргіш болып табылады, алайда импульстік түрлендіргіш 
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схемасы бойынша екі реттегішті орындау кезінде үлкен тиімділік қамтамасыз 

етіледі. Толық реттелетін қуат Шығыс шинасы бар электрмен жабдықтау ішкі 

жүйесінің артықшылығы жүктемеге қосылған кезде ішкі жүйе төмен импеданс 

(кіші ішкі кедергі) электрмен жабдықтау көзі ретінде әрекет етеді); осылайша, 

ішкі жүйені жүктемемен үйлестіру міндеті жеңілдетіледі. Алайда, бұл 

электрмен жабдықтау ішкі жүйелерінің ең күрделі түрі, ал ішкі жүйені 

жүктеменің ең жоғары қуатын бақылау қағидаты бойынша немесе сериялы 

дроссель қосылған және параллель қосылған негізгі элементі бар Шығыс 

кернеуінің импульстік реттегішін қолдану арқылы құру кезінде ол төмен 

тиімділікке ие (төмен тиімділік) және электромагниттік кедергілердің жоғары 

деңгейі. 

Біз ғарыш аппараттарының қосалқы жүйелерінің батареяларын жеке 

немесе параллель зарядтай аламыз. Аккумуляторлық батареялардың параллель 

зарядтау схемасы ең қарапайым және ең төменгі құны бар, бірақ ол ғарыш 

кемесінің бортында Электрмен жабдықтаудың ішкі жүйесін біріктіру кезінде 

икемділікті қамтамасыз етпейді. Сонымен қатар, мұндай схема батареяларды 

шамадан тыс жүктеуі мүмкін, бұл олардың тез тозуына әкеледі. Батарея 

параллель зарядталған кезде олардағы кернеу бірдей болады, бірақ әр 

батареяның заряды мен температурасы әр түрлі болады. Мұндай тізбектегі 

заряд тогы мәжбүрлі түрде реттелмегендіктен, бір батарея барлық зарядтың 

тогын қабылдай алады және егер біз заряд тізбегіндегі кернеуді ең 

қыздырылған батарея арқылы реттемесек, оның температурасы рұқсат етілген 

шектерден асып кетеді. Параллель қосылған аккумуляторлар, әдетте, 

өнімділіктің тепе-теңдігіне байланысты сәтсіздікке ұшырайды, сондықтан біз 

ғарыш аппараттарының орбиталық жұмыс мерзімі бес жылға дейін болғанда 

ғана аккумуляторлардың параллель зарядтау тізбегін қолдана аламыз. Ғарыш 

кемесінің бортындағы батареялардың қызмет ету мерзімін бес жылдан астам 

уақытқа қамтамасыз ету үшін біз 11-суретте көрсетілгендей батареялардың 

жеке немесе тәуелсіз зарядтау схемаларына үлкен назар аударуымыз керек-13 

зарядтау тогын сызықтық реттеу принципі бойынша батареялардың зарядын 

басқару схемасы (жоғарыдағы екінші тізбек жұбы). 

Батареялардың қызмет ету мерзімі, әдетте, ғарыш аппараттарының 

орбиталық жұмысының ұзақтығын шектейді. Ғарыш аппаратының орбиталық 

пайдалану мерзімін жеті жылға дейін арттыру үшін біз тәуелсіз зарядты 

қамтамасыз етуіміз керек батареялардың тозуын ең төменгі деңгейге дейін 

азайту үшін әр батарея. Батареялардың жеке немесе тәуелсіз зарядтау схемасы 

әр батареяның жұмыс процесін оңтайландырады, олардың әрқайсысын белгілі 

бір батареяға тән деңгейге дейін зарядтайды. Сонымен қатар, бірнеше 

батареяларды қолдана отырып, Электрмен жабдықтаудың ішкі жүйесіндегі 

мұндай схема бір батареяның параметрлерінің екіншісінен үлкен ауытқуына 

мүмкіндік береді. Өкінішке орай, батареялардың жеке немесе тәуелсіз зарядтау 

тізбектері олардың параллель зарядтау тізбектерімен салыстырғанда электрмен 

жабдықтау ішкі жүйесінің ішкі кедергісін арттырады, оның құрамындағы 

электронды жабдықтардың санын және ішкі жүйе элементтеріндегі жылудың 
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таралуын арттырады. 

 

1.5 Термореттеудің кіші жүйесі 

Robert K. McMordie, Martin Marietta Astronautics Group корпорациясы. 

Терморегуляцияның ішкі жүйесін тағайындау (ағылш. thermal-control 

subsystem) ғарыш аппаратын орбиталық пайдаланудың барлық кезеңдерінде 

ғарыш аппаратының борт жабдығы конструкциясының барлық элементтері мен 

компоненттерінің температурасын олар үшін берілген шекте ұстап тұру болып 

табылады. Термореттеу жөніндегі ғарыш аппаратының барлық талаптарының 

орындалуын қамтамасыз ететін термореттеудің кіші жүйесінің жобасын әзірлеу 

үшін біз күннен, жерден, ғарыш аппаратының борттық жабдығының электрлік 

және электрондық компоненттерінен жылу ағынын ескеруіміз қажет (1-14-

суретте "Р"символы көрсетілген). Көп жағдайда кіріс жылу ағындары уақыт өте 

келе айтарлықтай өзгереді. Мысалы, күн сәулесінен ғарыш аппараттарының 

бетіндегі жылу энергиясының тікелей ағынының орташа мәні 1358 Вт/м2-ден 

өзгереді, егер күн бағыты векторының сәулеленетін бетке қалыпты сәйкес 

келсе, ғарыш аппараттары Жердің көлеңкесіне кірген кезде нөлге дейін. Ғарыш 

аппараттарының геометриясы әдетте өте күрделі, бұл негізінен сандық 

әдістерді қолдана отырып, оның бортындағы жылу процестеріне көлемді 

зерттеулер жүргізу қажеттілігіне әкеледі. Алайда, бұл ретте термореттеудің 

кіші жүйесі жабдықтарының құны мен массасы ғарыш аппаратының жалпы 

құнының және құрғақ массасының орташа есеппен екіден бес пайызға дейінгі 

пайызын ғана құрайды. 

Терморегуляцияның ішкі жүйесіне қойылатын талаптар әдетте 

иерархияның бірнеше деңгейлерінде тұжырымдалады. Иерархияның жүйелік, 

жоғарғы деңгейінің талаптары ғарыш аппаратының борт жабдығының 

конструкциясы элементтері мен компоненттері температурасының өзгеруінің 

рұқсат етілген шектерін, жылу сынақтарын жүргізуге қойылатын жалпы 

талаптарды және кіші жүйені пайдалану шарттарын айқындайды. 

Термореттеудің кіші жүйесінің массасын және оның жабдықтарының шекті 

құнын бөлу жөніндегі талаптарды ғарыш аппараты жобасының басшылығы 

тұжырымдайды. Ақыр соңында, ғарыш аппараттарының борттық 

жабдықтарының құрылымдық элементтері мен компоненттерінің 

температурасының шекті мәні тиісті жеткізушілердің мәліметтерінен 

анықталады. 

Ғарыш аппаратының әртүрлі компоненттері үшін температураның 

өзгеруінің үлгілік шектері 1-40-кестеде келтірілген. Күн батареясының негізін 

құрайтын кремний фотоэлектрлік түрлендіргіштер, әдетте, өте кең температура 

диапазонында жұмыс істейді, алайда оларды берілген диапазонда 

мүмкіндігінше төмен температурада қолданған жөн, өйткені кремний 

фотоэлектрлік түрлендіргіштің жұмыс температурасы неғұрлым төмен болса, 

оның тиімділігі соғұрлым жоғары болады. Әдетте ғарыш аппараттарының 

дизайнын температураның кең диапазонында да қолдануға болады. Ерекшелік 

тек жоғары дәлдікті дәлдеуді қажет ететін жабдық орнатылған құрылымдық 
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элементтер болып табылады, мысалы, жүктеме камералары немесе 

бағдарлауды басқару және басқару ішкі жүйесінің жұлдызды сенсорлары. Бұл 

жағдайда температураның өзгеруінің рұқсат етілген диапазоны мұндай 

құрылымдық элементтер ғарыштық аппараттың пішінін бұзатын және бағыттау 

дәлдігіне теріс әсер ететін әртүрлі материалдардың әртүрлі жылу кеңеюін 

азайту үшін 0.5 с немесе одан да аз болуы керек. Ең көп таралған бір 

компонентті отынды пайдаланатын борттық қозғалтқыш қондырғыларының 

жұмыс температурасының диапазоны – гидразин (ағылш. гидразин), бір 

жағынан гидразиннің қату температурасымен, ал екінші жағынан оның ыдырау 

температурасымен анықталады. Осыған байланысты гидразинді қозғалтқыш 

қондырғысының жылу режимін қамтамасыз етудің үлгілік жобасы қондырғы 

температурасын суық аймаққа ауыстыруды және қондырғы температурасын ең 

төменгі шектен жоғары ұстап тұру мақсатында басқарылатын жылытқыштар 

негізінде термостаттауды қолдануды көздейді. Температураның суық аймаққа 

ауысуы (ағылш. cold bias) ғарыштық аппараттың берілген аймағын жобалауды 

білдіреді, сондықтан ондағы температура осы аймақта орналасқан жабдықтың 

жұмыс температурасының жоғарғы шегінен төмен болады. Ғарыштық 

аппаратты жылу жобалаудың осындай схемасы кезінде, егер бұған жол бермеу 

үшін арнайы шаралар қолданылмаса, көрсетілген салада орналасқан 

жабдықтың бір бөлігі, әдетте, ол үшін рұқсат етілген ең төменгі температурадан 

төмен температурада жұмыс істейтін болады. Әдетте, температура төмен 

жылжитын аймақта жабдықтың қалыпты температуралық жағдайын 

қамтамасыз ету үшін басқарылатын жылытқыштар негізінде термостаттау 

қолданылады. 

 

 
Сурет 1.6 - Үлгілік ғарыш аппаратының Термо-радиациялық ортасы "Р" символы ғарыш 

аппаратының бортындағы қуаттың таралуын білдіреді. 

 

Деректер NASA дереккөзінен алынған [1982]. Суретте: 1-тікелей күн 

сәулесі ағынының қарқындылығының орташа мәні, 𝐺𝑠-1358 5 Вт/м2; 2-ғарыш 

аппаратының жылу сәулеленуі; 3-жер маңындағы орбитадағы ғарыш аппараты 

;4-жерден шағылысқан күн сәулесі ағынының қарқындылығы (альбедо), а– 

(30 5)%; 5 – жердің меншікті жылу (электромагниттік толқындар 

ұзындығының инфрақызыл диапазонында) сәулелену ағынының 

қарқындылығы, 𝑞1 – 237 21 Вт/м2; 6 – жер. 
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Кесте 1.39 - Ғарыш аппараттарының кейбір компоненттері үшін жұмыс 

температурасының типтік диапазоны 

ҒА компоненттері Типтік жұмыс 

температурасы, С 

Электрондық жабдық                                          0 ... 40 

Батарея                                                                 -5 ... 20 

Күн батареясы                                                     100 ... 100 

Гидразиндегі қозғалтқыш қондырғысы              7 ... 35 

Құрылымдық элементтер                                   -45 ... 65 

Инфрақызыл детекторлар -                                -200 ... -80 

 

Терморегуляцияның ішкі жүйесі мен ғарыш аппараттарының басқа 

борттық ішкі жүйелері арасында өте тығыз байланыс пен өзара әрекеттесу бар. 

Терморегуляцияның ішкі жүйесіне ең үлкен әсер энергиямен қамтамасыз 

етудің ішкі жүйесі болып табылады, өйткені ғарыш аппараттарының ішінде 

жылу түрінде шашыраған барлық электр энергиясы сәуле арқылы ғарыш 

кеңістігіне шығарылуы керек. Сонымен қатар, қайта зарядталатын батареялар, 

әдетте, жұмыс температурасының жеткілікті тар диапазонын қажет етеді және 

осыған байланысты ғарыш аппаратын жылу жобалау процесінде ерекше назар 

аударуды қажет етеді. Егер ғарыш аппараттарының пайдалы жүктеме 

жабдықтары инфрақызыл детекторларды қамтыса, олардың жылу режимін 

қамтамасыз ету үлкен проблемаға әкелуі мүмкін, өйткені мұндай жабдық өте 

төмен температурада, 0-ден 120 К-ге дейін жұмыс істейді.жұмыс 

температурасының мұндай диапазонын қамтамасыз ету көбінесе механикалық 

төмен температуралы Тоңазытқыш машиналар мен арнайы төмен 

температуралы радиаторларды қолдануды қажет етеді. Егер ғарыш аппаратын 

орбиталық пайдалану ұзақтығы аз болса, кейде төмен температуралы жылу 

бұруды қамтамасыз ету үшін, мысалы, сұйық гелий базасында жинақтаушы-

шығындық криогендік жүйелерді қолдану орынды болуы мүмкін. Сонымен, 

ғарыштық аппараттардың бағдарын басқарудың ішкі жүйесі 

терморегуляцияның ішкі жүйесінің жобалық көрінісіне айтарлықтай әсер етуі 

мүмкін. Ғарыш аппараттарының бағыты күн мен жерден келетін жылу 

ағындарының қарқындылығын, борттық радиаторлардың тиімділігін және 

ғарыш аппараттарының бортындағы температураны анықтайды. 

 

1.5.1 Термореттеу кіші жүйесінің компоненттері 

Ғарыш аппараттарын терморегуляциялаудың ішкі жүйелерінің түрі 

бойынша олар белсенді және пассивті болып бөлінеді. Терморегуляцияның 

пассивті ішкі жүйесінің мысалы-өткізгіш жылу алмасу құралдары арқылы 

жылуды тарататын ғарыш аппараттарының борттық жабдықтарымен 

байланысқан радиатор. Терморегуляцияның белсенді ішкі жүйесіне әдетте 

сорғылармен салқындатқыштың гидравликалық берілісі, термостаттармен 

басқарылатын жылытқыштар және механикалық тоңазытқыш қондырғылары 

кіреді. 
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Ғарыш аппараттарын терморегуляциялаудың борттық ішкі жүйелерінің 

құрамында келесі компоненттер мен жабдықтар жиі қолданылады: 

Терморегуляциялық жабындар (ағылш. thermal control coatings) - бұл 

жылу сипаттамаларын қамтамасыз ететін арнайы радиациялық сипаттамалары 

бар беттер. Терморегуляциялық жабындардың мысалдары-арнайы бояулар мен 

эмальдар, шағылысу жылдамдығы жоғары айналар және күміс жалатылған 

пластикалық пленкалар. 

Жылу оқшаулау (ағылш. thermal insulation) - ғарыш аппараттарының 

бортында қолданылатын жылу оқшаулағыштың негізгі түрі көп қабатты жылу 

оқшаулау (ағылш. multiplayer insulation – MLI). Көп қабатты жылу 

оқшаулаудың типтік дизайны-алюминий майлары мен жұқа тордың 

қабаттарының ауысуы. Бұл тор көбінесе "үйлену жабыны" (ағылш. bridal veil). 

Тор майллар қабаттарын бөлгіш ретінде қолданылады, көрші қабаттарды 

тікелей байланыстан қорғайды, бұл жылу экраны арқылы тікелей жылу беру 

каналының пайда болуына жағымсыз әсер етуі мүмкін. Майллардың орнына 

көп қабатты жылу оқшаулаудың сыртқы және ішкі қабаттарын жасау үшін 

көбінесе басқа пластик қолданылады – айтарлықтай жоғары механикалық 

беріктігі бар каптон (полиамидті талшық). Кейде каптон майлардың орнына 

және көп қабатты жылу оқшаулаудың аралық қабаттарын жасау үшін 

қолданылады. 

Электр жылытқыштар мен термостаттар (ағылш. electric heaters and 

thermostats) - бұл құрылғылар, әдетте, температура төмендеген аймақтардағы 

температураны реттеу үшін қолданылады (жылытқыштар өшірілген кезде 

температура төмендей бастайтын аймақтар). Термостаттау құрылғыларымен 

басқарылатын жылытқыштар бақыланатын аймақтағы температураның 

берілген деңгейге дейін көтерілуін қамтамасыз етеді. Мұндай тәсіл, әдетте, дәл 

терморегуляцияны қажет ететін ғарыш аппараттарының аймақтарында жылу 

режимін қамтамасыз ету үшін қолданылады. 

Ғарыштық радиаторлар (ағылш. space radiators) - бұл ғарыш аппаратының 

сыртқы бетіне орналастырылатын және сәулелену әдісімен ашық ғарышқа 

артық жылуды шығаруды қамтамасыз ететін жылу алмастырғыштар. 

Ғарыш аппаратын термореттеудің белсенді және пассивті кіші жүйесінің 

құрылымдық схемаларының мысалдары 1-7-суретте келтірілген. Бұл суретте 

көрсетілген салқындатқыш плиталар (ағылш. cold plates) - жылу бөлетін 

жабдықты монтаждауға арналған құрылғылар. Белсенді түрдегі 

терморегуляцияның ішкі жүйесінің бөлігі ретінде қолдануға арналған 

салқындатылған плитада сұйық салқындатқыштың айналымына арналған 

тізбектер бар. Ғарыш аппаратының борттық жабдығымен таратылатын жылу 

энергиясы артық жылу түрінде шығарылады. Бұл жылу салқындатылатын 

пешке жабдықтың плитамен болтты байланысы арқылы беріледі. 

Салқындатылған плитаның контурлары арқылы өтетін сұйық салқындатқыш 

артық жылуды радиаторға жібереді, ол арқылы ол ғарышқа шығарылады. 1-15 

суретте келтірілген пассивті типтегі терморегуляцияның ішкі жүйесі 

радиатормен құрылымдық түрде біріктірілген салқындатылған пешті қамтиды. 
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Сонымен қатар, ол фазалық түрлендіру құрылғысын және жылуды реттейтін 

перделерді пайдаланады. Жалюзи қолдану (ағылш. louver) терморегуляцияның 

ішкі жүйесінің бөлігі ретінде радиатордың ғарышқа шығаратын жылу 

мөлшерін реттеуге мүмкіндік береді, бұл мәселе төменде толығырақ 

қарастырылады. Фазалық түрлендіру құрылғысы (ағылш. phase change device) 

жылу тасымалдағыштың фазалық күйін түрлендіру (балқыту) арқылы жылуды 

сіңіруді қамтамасыз етеді және қысқа уақыт аралығында үлкен қуат шығарумен 

сипатталатын жабдықты терморегуляциялау үшін қолданылады. Мұндай 

жағдайда парафин әдетте салқындатқыш ретінде қолданылатын фазалық 

түрлендіру құрылғысын пайдалану температура шығарындыларын 

пайдаланылған салқындатқыштың мөлшеріне пропорционалды деңгейде 

тегістеуге мүмкіндік береді. Жылу тарату кезеңінде салқындатқыш ериді және 

салқындатылған пешке шығарылатын жылуды сіңіреді. Содан кейін, жылу 

шығаратын жабдық өшірілгенде, салқындатқыш біртіндеп салқындатылып, 

фазалық күйін өзгертеді (қатаяды). Фазалық түрлендіру құрылғысының 

құрылымы мен жұмыс принциптері туралы толығырақ ақпарат NASA-ның в72-

10464 техникалық құжатында келтірілген [1972]. 

 

 
Сурет 1.7 - Терморегуляция ішкі жүйелерінің типтік құрылымдық схемалары 

 

Суреттің жоғарғы бөлігі-белсенді типтегі терморегуляцияның ішкі 

жүйесінің диаграммасы. Суреттегі қолдар: 1 – радиациямен ашық ғарышқа 

жылу жіберу; 2 – ғарыштық радиатор; 3 – сорғы; 4 – салқындатылатын плита; 

5-электр жабдығы. 

Суреттің төменгі бөлігі-пассивті типтегі терморегуляцияның ішкі 

жүйесінің схемасы. Суреттегі қолтаңбалар: 1-термореттеу кіші жүйесінің 

жалюздері; 2 – ашық ғарышқа сәуле шығару арқылы жылуды жіберу; 3 –

ғарыштық радиатор; 4 – салқындатылатын плита; 5 – фазалық түрлендіру 

құрылғысы; 6-Электр жабдығы. 

Әр түрлі ғарыш аппараттарының бортында жылу құбырлары 

қолданылады, олардың құрылғысы 1-16 суретті схемалық түрде көрсетеді. Бұл 

құрылғылардың массасы аз және жылуды бір жерден екінші жерге ауыстыру 

үшін қолданылады. Мысалы, жылу құбырын ғарыш аппараттарының борттық 
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жабдықтарының электр компоненттері тарататын жылуды ғарыштық 

радиаторға беру үшін пайдалануға болады. Жылу құбыры (ағылш. жылу 

құбыры) - бұл әдетте оның ішкі бетінде капиллярлары бар герметикалық 

жабылған түтік. Сұйық салқындатқыш түтікке құйылады, содан кейін 

салқындатқыштың газ фазасы түтіктің бос орталық бөлігін, ал сұйық фаза 

капиллярларды толтырады. Жылу құбырының бір ұшына жеткізілген жылу 

капиллярлардағы салқындатқыштың сұйық фазасының булануына әкеледі. 

Жылу құбырының орталық бөлігі арқылы пайда болған бу оның екінші ұшына 

өтеді. Жылу құбырының екінші ұшын орналастыру орнында одан жылуды алу 

қамтамасыз етіледі, нәтижесінде салқындатқыштың буы конденсацияланады 

және капиллярларды сұйық салқындатқышпен қайта толтырады. Капиллярлық 

күштер сұйық салқындатқышты жылу құбырының суықтан ыстық ұшына дейін 

жылжытады, осылайша жылу беру тізбегін жабады. Бұл тізбек табиғи түрде 

(энергия мен бақылауды қажет етпестен) және жылу құбырының екі ұшы 

арасында температура айырмашылығы болған кезде болады. Жылу 

құбырларында салқындатқыш ретінде қолданылатын сұйықтықтар, әдетте, 

оларды сұйықтықтан газ тәрізді агрегаттық күйге ауыстыру үшін қажет 

энергияның жеткілікті жоғары деңгейіне ие болғандықтан, бұл құрылғылар 

жылу құбырының екі ұшы (буландырғыш пен конденсатор) арасындағы 

салыстырмалы түрде төмен температура айырмашылығымен жылу берудің 

жоғары қарқындылығын көрсетеді. 

Схемасы 1-8 суретте көрсетілген жылу құбыры типке жатады тұрақты 

жылу өткізгіштігі бар жылу құбырлары (ағылш. fixed conductance heat pipe). 

Алайда, ауыспалы жылу өткізгіштігі бар және сәйкесінше жылу беру процесін 

автоматты түрде реттеу мүмкіндігі бар жылу құбырларының конструкциялары 

бар. Бөлме температурасына жақын температурада жұмыс істеуге арналған 

жылу құбырлары әдетте алюминийден жасалады, ал сұйық аммиак 

салқындатқыш ретінде қолданылады. Жылу құбырларын өндіруге арналған 

материалдарды таңдау өте маңызды, өйткені сұйық салқындатқыштың құбыр 

материалдарынан кейбір комбинациясы баяу жүретін химиялық реакцияларға 

түсуі мүмкін, бұл жылу құбырының функционалды сипаттамаларына теріс әсер 

етуі мүмкін. Диаметрі 0.5 дюйм (12.7 мм) стандартты жылу құбыры 5080 Вт 

деңгейінде жылу беруді қамтамасыз етеді. Жылу құбырларының 

кемшіліктерінің бірі - олардың қалыпты ауырлық күші кезіндегі 

функционалдық сипаттамалары ауырлық векторына қатысты құбырдың 

бойлық осінің бағытына байланысты. Бұл жердегі сынақтар кезінде жылу 

құбырының бойлық осі жергілікті горизонттың жазықтығына Мұқият 

орнатылуы керек дегенді білдіреді. Егер сіз осындай көрмені қамтамасыз 

етсеңіз, онда ғарыштағы (салмақсыздық жағдайында) және жердегі жылу 

құбырының функционалдық сипаттамалары бірдей болады. Алайда, жылу 

құбырларының кейбір конструкциялары үшін жердегі сынақтар кезінде 

олардың бойлық осінің жергілікті Горизонт жазықтығынан бірнеше градусқа 

немесе одан да аз ауытқуы ғарыштағы және жердегі жылу құбырының 

функционалды сипаттамаларының айтарлықтай ерекшеленуіне әкелуі мүмкін. 
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Сурет 1.8 - Жылу құбырының схемасы 

 

Жылу құбыры бірдей диаметрдегі қатты мыс шинасына қарағанда 200 ... 

300 есе көп жылу бере алады. Суреттегі қолтаңбалар: 1 – капиллярлық 

материал; 2 – герметикалық түтік; 3 – салқындатқыштың газ фазасы ағынының 

бағыты; 4 – салқындатқыштың сұйық фазасы ағынының капиллярлар арқылы 

бағыты; 5 – жылуды сіңіру – салқындатқыштың булануы; 6 – жылу шығару-

салқындатқыштың буының конденсациясы. 

Жалюзи (ағылш. louvers) терморегуляцияның ішкі жүйелері 

терезелердегі көтергіш (Венециандық деп аталатын) перделерге ұқсас және 1-

15 суретте көрсетілгендей радиатор беті мен ашық ғарыш арасында орналасқан. 

Радиатордан ғарышқа жылу сәулелену ағынының қарқындылығы жалюзи 

жапқыштарын ашу немесе жабу арқылы реттеледі. Радиатордың 

температурасы 304 К және ашық жалюзи болған кезде радиатордан ғарышқа 

жылу сәулелену ағынының қарқындылығы шамамен 430 Вт/ м2 құрайды. 

Сонымен қатар, радиатордың температурасы 283 К және жабық жалюзи кезінде 

радиатордан ғарышқа жылу сәулелену ағынының қарқындылығы күрт 

төмендейді және шамамен 54 Вт/ м2 құрайды. Жалюздерді терморегуляцияның 

ішкі жүйелерінде қолдану проблемаларының бірі-күн сәулесінің тікелей түсуі 

кезінде жалюздердің жоғары температурасы. Кейбір ғарыш аппараттарының 

дизайнында осы мәселені шешу үшін перделерді жабатын арнайы қақпақтар 

қарастырылған, бірақ сонымен бірге жалюздердің функционалды 

сипаттамалары терморегуляцияның ішкі жүйесінің элементі ретінде күрт 

нашарлайды. 

 

1.5.2 Термореттеудің кіші жүйесін жобалау 

Ғарыш жобасын алдын-ала әзірлеу процесінде, әдетте, ғарыш кемесінің 

бортында жылу режимін қамтамасыз етумен байланысты бірнеше маңызды 

мәселелер бар. Бұл проблемаларды шолу ғарыш аппаратын жылумен жобалау 

мәселелерімен шектелетін болады, нәтижесінде ғарыш аппаратының егжей-

тегжейлі жылу жобасын жасау үшін қажетті Машина уақытының шығындарын 

әзірлеу кезеңінің ұзақтығын бағалау алынатын болады. Терморегуляцияның 

ішкі жүйесін алдын-ала жобалау процесінің сипаттамасы 1-41 кестеде 

келтірілген. Төменде осы бөлімде терморегуляцияның ішкі жүйесін алдын-ала 

жобалау процесінің сандық мысалы келтірілген. 

Әдетте, ғарыш жобасын алдын-ала әзірлеу барысында автоматты төмен 

орбиталық ғарыш аппараттарының бортында жылу режимін қамтамасыз ету 
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пассивті құралдармен ұйымдастырылуы мүмкін деп қабылданады. Пассивті 

типтегі терморегуляцияның ішкі жүйесі әдетте жабдықтың аз массасына ие, 

электр қуатын аз пайдаланады және белсенді типтегі терморегуляцияның ішкі 

жүйесіне қарағанда арзанырақ. Сондықтан біз әдетте дизайнды пассивті типтегі 

ішкі жүйеден бастаймыз, қажет болған жағдайда терморегуляцияның басқа 

элементтерін қосамыз. Белсенді типтегі терморегуляцияның ішкі жүйелері 

негізінен басқарылатын ғарыш аппараттарының бөлігі ретінде, температураны 

дәл реттеуді қажет ететін жобаларда (градус бірліктері шегінде) немесе өте 

үлкен (бірнеше киловатт) жылу қуатын тарататын борттық жабдық 

компоненттерінің жылу режимін қамтамасыз ету үшін қолданылады. 

Ғарыш аппараттарының терморегуляциялық ішкі жүйесінің алдын – ала 

жобасын әзірлеудің бірінші кезеңі-бұл ғарыш аппараттарының барлық 

компоненттері үшін жұмыс температурасының диапазоны мен шашыраңқы 

қуат мәндерін қамтитын ішкі жүйені жобалауға қойылатын негізгі талаптар мен 

шектеулерді анықтау. Әрі қарай, біз ғарыштық жобаның шекаралық жылу 

жағдайларын анықтау үшін ғарыштық аппараттың ұшу биіктігін және оның 

орбиталық жұмысының барлық кезеңдерінде жер мен Күнге бағдарлануын 

бағалауымыз керек. Осы деректерді қолдана отырып, біз ғарыш 

аппараттарының сыртқы беттеріне сыртқы ортадан жылу энергиясының 

ағынын бағалай аламыз. 

 

Кесте 1.40 - Изотермиялық ғарыштық аппаратқа арналған 

терморегуляцияның ішкі жүйесін алдын-ала жобалау процесі 

Жобалау 

кезеңдері 

Пікір Сипатталған 

1. Талаптар мен 

шектеулерді анықтау 

Жұмыс температурасының 

диапазонын анықтаңыз 

Әдетте анықтаушылар-

жүктеме жабдықтарының 

талаптары; аккумуляторлар 

көбінесе температураны тар 

диапазонда ұстауды қажет 

етеді шашыраңқы электр 

қуатын бағалаңыз 

максималды және 

минималды температура 

жағдайлары үшін 

шашыраңқы қуат туралы 

мәліметтерді қолданыңыз; 

егер бұл мүмкін болмаса, 

ұшу кезінде шашыраңқы 

қуаттың орташа мәндерін 

қолданыңыз 

Кесте 1-40 

кесте 1-8, 1-10, 

1-16, 1-19, 1-21, 1- 

23, 1-30 (Бөлім 1) 
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2. Ауданы бетінің 

ауданына тең 

сфераның диаметрін 

анықтау 

Ғарыш аппараттарының 

жылу сипаттамаларының 

алғашқы жуықтауын ғарыш 

аппараты изотермиялық 

және бар деген болжаммен 

алуға болады 

сферическую нысаны 

Төмендегі сандық 

есептеу мысалын осы 

бөлімде қараңыз 

3.Ғарыш 

аппаратының 

радиациялық бетінің 

параметрлерін таңдау 

Алғашқы жуықтауда 

радиациялық бет ақ бояумен 

боялған және төмендегілерге 

ие деп қабылдауға болады 

параметрлер: 𝛼𝑠 = 0.3, 휀𝐼𝑅 = 

0.8 

Кесте 1-42 

4. Ең нашар 

жағдайлар үшін 

ғарыш 

аппараттарының ең 

жоғары және ең 

төменгі 

температурасын 

есептеу 

Ең нашар жағдайда ғарыш 

аппараттарының 

максималды 

температурасын есептеу 

үшін күн сәулесінің, 

альбедоның және жердің 

инфрақызыл сәулеленуінің 

максималды қарқындылық 

мәндерін қолданыңыз; ең 

нашар жағдайда ғарыш 

аппараттарының минималды 

температурасын есептеу 

үшін жердің инфрақызыл 

сәулелену ағынының 

минималды қарқындылығын 

пайдаланыңыз 

1-14 сурет 

5. Ғарыш 

аппараттарының 

максималды және 

минималды 

температурасын 

(төртінші кезең) 

жұмыс 

температурасының 

диапазонымен 

салыстыру (бірінші 

кезең) 

Егер ғарыш аппараттарының 

ең жоғары температурасы ең 

нашар жағдайда рұқсат 

етілген температурадан асып 

кетсе, белсенді 

терморегуляцияның сұйық 

тізбегі бар ғарышта 

айналатын радиатор қажет 

болуы мүмкін. Егер ғарыш 

аппаратының ең төменгі 

температурасы ең нашар 

жағдай үшін ең төменгі 

рұқсат етілген 

температурадан төмен болса, 

ғарыш аппаратының 

1-43 кестесіндегі 

сандық мысал 
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корпусына бекітілген 

радиаторды пайдалануға 

болады 

Радиатордың беткі 

температурасы ретінде 

максималды рұқсат етілген 

температураны қолданыңыз, 

егер радиаторға сыртқы 

жылу ағыны болмаса және 

таратылатын қуат 

максималды болса 

6. Ғарыш корпусына 

бекітілген 

радиатордың қажетті 

ауданын бағалау 

Радиатордың беткі 

температурасы ретінде 

максималды рұқсат етілген 

температураны қолданыңыз, 

егер радиаторға сыртқы 

жылу ағыны болмаса және 

таратылатын қуат 

максималды болса 

1-16 теңдеу 

 7.Ғарыш 

аппараттарының ең 

төменгі 

температурасының 

ең нашар жағдайы 

үшін радиатор 

бетінің 

температурасын 

анықтау 

Алтыншы сатыда 

анықталған аудан көлемін 

және таратылатын қуаттың 

минималды мәнін 

пайдаланыңыз 

1-16 теңдеу 

8. Радиаторды 

минималды деңгейде 

ұстап тұру үшін 

қажетті 

жылытқыштың 

қуатын анықтау 

рұқсат етілген 

температура 

Егер жетінші кезеңде 

анықталған температура ең 

төменгі рұқсат етілген 

температурадан төмен болса, 

алтыншы сатыда анықталған 

ең төменгі рұқсат етілген 

температура мен 

радиатордың ауданы 

негізінде жылытқыштың 

қуатын есептеңіз 

1-16 теңдеу 

9.Ғарыш 

аппаратының жылу 

режимін қамтамасыз 

етудің арнайы 

міндеттерінің болуын 

анықтау 

Мұндай міндеттердің болуы, 

әдетте, ғарыш 

аппараттарының бортында 

жұмыс температурасының 

неғұрлым тар диапазонын, 

жұмыс температурасының 

Параграф 1.5.1 
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төмендеуін немесе үлкен 

қуатты тарататын 

компоненттердің болуымен 

анықталады 

10. Термореттеу кіші 

жүйесінің массасын, 

құнын және 

тұтынатын қуатын 

бағалау 

Егер ғарыш аппараттарының 

жылу режимін қамтамасыз 

етудің арнайы міндеттері 

болмаса, ішкі жүйенің 

жабдықтарының массасы 

ғарыш аппараттарының 

құрғақ массасының 4.5%, 

құны оның құнының 4% 

құрайды, ал 

терморегуляциялық ішкі 

жүйенің тұтынылатын қуаты 

сегізінші кезеңде анықталған 

жылытқыштың қуатына тең 

болады деп болжауға болады 

 

11.Жобалау 

нәтижелерін 

құжаттау және 

қабылданған 

шешімдерді негіздеу 

Бұл жұмыс ғарыштық 

аппараттың басқа құрамдас 

бөліктерінің жобаларын 

әзірлеу нәтижелерін 

кейіннен келісу үшін 

маңызды 

сипатталмаған 

 

Ғарыш жобасы үшін шекаралық жылу жағдайларын, ғарыш аппаратының 

борттық жабдығының жұмыс температурасының өзгеруінің жол берілетін 

шектерін айқындағаннан және термореттеу кіші жүйесіне қойылатын қалған 

жүйелік талаптарды пысықтағаннан кейін біз ғарыш аппаратының жылу 

жобасын әзірлеуге кірісе аламыз. Жалпы алғанда, жылу жобалау процесі 1-17 

суретте көрсетілген құрылымдық схемамен суреттелген. Жылу дизайнының 

маңызды аспектілері қолданбалы бағдарламалардың екі пакетін қолдану 

арқылы шешіледі. Жобалау дәйектілігі тиісті компьютерлік бағдарламаның 

көмегімен ғарыштық аппараттың радиациялық жылу алмасу процестерін 

есептеуден және математикалық модельдеуден басталады. Кіре берісте бұл 

бағдарлама ғарыш аппараттарының геометриясы, оның бағдарлау параметрлері 

мен режимдері, орбитаның биіктігі, сондай-ақ ғарыш аппараттарының сыртқы 

беттерінің радиациялық қасиеттері туралы мәліметтерді қабылдайды. Жұмыс 

нәтижесінде бағдарлама ғарыш аппараттарының сыртқы беттеріне сіңірілген 

жылу энергиясының мөлшерін анықтауға мүмкіндік береді. Жұтылған энергия 

тікелей күннен шығуы мүмкін, жерден шағылысқан күн сәулесінің ағыны 

(альбедо) және электромагниттік толқындардың инфрақызыл диапазонындағы 

жердің меншікті сәулелену ағыны түрінде болады. Ғарыш аппаратының 

радиациялық жылу алмасу процестерін есептеу және математикалық 
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модельдеу бағдарламасы аппараттың барлық беттері үшін радиациялық жылу 

алмасу коэффициенттерін және өзара сәулелену коэффициенттерін (view factor) 

айқындау үшін де пайдаланылады. Бұл коэффициенттер ғарыш 

аппараттарының беттері арасындағы радиациялық өзара әрекеттесу 

процестерін анықтайды. Ғарыш аппаратының радиациялық жылу алмасу 

процестерін есептеу мен математикалық модельдеудің ең көп таралған 

бағдарламасы-бұл ғарыш орталығының тапсырысы бойынша Martin Marietta 

корпорациясының мамандары жасаған TRASYS бағдарламасы. Л. Б. Джонсон 

НАСА. Ғарыш аппараттарының радиациялық жылу алмасу процесінің барлық 

аспектілерін түсіндіргеннен кейін ғарыш аппараттарының жылу алмасудың 

жалпы математикалық моделі жасалады. Мұндай модель ғарыш 

аппараттарының барлық жылу сипаттамалары мен қасиеттерін ескереді және 

уақыт функциясында борттағы температураның өзгеруін болжауға мүмкіндік 

береді. Элементтер ретінде жылу алмасудың математикалық моделі ғарыш 

аппараттарының геометриялық параметрлерін, борттағы электр энергиясының 

таралуы туралы деректерді, радиациялық жылу алмасу параметрлерін, өткізгіш 

жылу алмасу параметрлерін және ғарыш аппараттарының 

терморегуляциясының ішкі жүйесі жабдықтарының жылу сипаттамаларын 

қамтиды. Көбінесе ғарыш аппараттарының жалпыланған жылу моделіне оның 

жекелеген компоненттерінің автономды жылу сынақтарының нәтижелері 

кіреді. Ғарыш аппараттарының компоненттерін автономды жылу 

сынақтарының мысалы жалюзи мен жылу құбырларының жылу 

сипаттамаларын эксперименттік анықтау болып табылады. Ғарыш 

аппараттарының жалпыланған жылу моделін қолдана отырып, біз аппаратты 

орбиталық пайдаланудың барлық кезеңдерінде борттық жабдық компоненттері 

мен құрылымдық элементтер температурасының өзгеруін талдай аламыз және 

температураның рұқсат етілген өзгеруіне қойылатын барлық талаптарды 

орындау үшін ғарыш аппараттарының терморегуляциясының ішкі жүйесі 

жабдықтарының компоненттерін таңдай аламыз. Жылу процестерін талдау мен 

модельдеудің ең көп таралған компьютерлік бағдарламалары-BETA (Boeing 

корпорациясының мамандары жасаған), MITAS (Martin Marietta 

корпорациясының мамандары жасаған) және SINDA-85 (Martin Marietta 

корпорациясының мамандары ғарыш орталығының тапсырысы бойынша 

жасаған. Л. Б. Джонсон NASA). 

 

 
Сурет 1.9 - Ғарыштық аппаратты жылулық жобалау әдістері 
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Суреттегі қолдар: 1 – ғарыш аппараты беттерінің радиациялық 

қасиеттері; 2 – ғарыш аппараты ұшуының бағдары мен биіктігі; 3 – ғарыш 

аппаратының геометриялық сипаттамалары; 4 – ғарыш аппараты бортындағы 

электр энергиясының шашырауы туралы деректер; 5 – ғарыш аппараты 

беттерінің жылу физикалық қасиеттері; 6-иерархияның жүйелік деңгейінің 

талаптары: ғарыш аппараты борттық жабдығының жұмыс температурасының 

өзгеруінің жол берілетін шектері, өміршеңдік және сыртқы әсерлерге төзімділік 

жөніндегі талаптар; 7-ғарыш аппаратының радиациялық жылу алмасу 

процестерін есептеу және математикалық модельдеу бағдарламасы; 8-ғарыш 

аппаратының термореттеу кіші жүйесі жабдықтарының компоненттері 

(мысалы, радиаторлар, жалюздер, жылу оқшаулау); 9 – жылу процестерін 

талдау және модельдеу бағдарламасы (ғарыш аппаратының жалпыланған жылу 

моделі); 10-болжамды жылу сипаттамалары; 11-есептер мен сынақтардың 

талаптары мен нәтижелерін салыстыру; 12-радиациялық жылу алмасу 

коэффициенттері және өзара сәулелену коэффициенттері; 13-күн мен жердің 

сәулеленетін энергиясын ғарыш аппаратының сыртқы беттерімен сіңіру; 14 – 

ғарыш аппараты компоненттерінің автономды жылу сынақтары; 15-ғарыш 

аппаратының кешенді жылу сынақтары. 

Ғарыш аппаратының жылу жобасы борттық жабдық компоненттерінің 

температурасын олардың ұшуға жарамдылығын айқындайтын шектерде ұстап 

тұруды қамтамасыз етуге тиіс. Ұшуға жарамдылықтың температуралық 

диапазоны (ағылш. flight acceptance) - ғарыш аппаратының борттық 

жабдығының әрбір компоненті үшін температураның өзгеру диапазоны, оның 

шегінде компонент оны ұшуға пайдалануға жарамды деп тану үшін қалыпты 

жұмыс істеуі тиіс. Мысалы, егер ғарыш аппаратының борттық жабдығының 

кейбір құрамдас бөлігі қабылдау-тапсыру сынақтарын ең төменгі 

температурада 5 ио С және ең жоғары температурада 50 ио С температурада 10 

С температурада ұстап тұруға тиіс болса, онда бұл ұшу кезінде ғарыш 

аппаратының термореттеу кіші жүйесі осы компонентті 15 С-тан 40 с-қа дейінгі 

температурада пайдалануды қамтамасыз етуі тиіс дегенді білдіреді. Ғарыш 

аппаратының борттық жабдығының құрамдас бөліктері үшін температуралық 

қор әдетте 5 ст с-тан 10 ст с-қа дейінгі шектерде болады және ғарыш 

аппаратының конструкциясын әзірлеу кезінде қауіпсіздік коэффициентімен 

бірдей рөл атқарады. 

Жүйелік деңгейдегі жылу сынақтары (ғарыш аппараттарының кешенді 

жылу сынақтары), әдетте, оны сынау бағдарламасының ажырамас бөлігі болып 

табылады және сынақтың екі түрін қамтиды: күн сәулесінің тепе-теңдігін 

тексеру (solar balance test) және термовакуумдық сынақтар (ағылш. thermal 

vacuum test). Сынақтардың екі түрі де сұйық азотпен салқындатылатын және 

жылу тұрғысынан ашық кеңістікті имитациялайтын қабырға панельдерімен 

жабдықталған вакуумдық камерада жүргізіледі. Жылу вакуумдық сынақтар 

әдетте электр жылытқыштарын немесе инфрақызыл шамдарды қолдануды 

қамтиды. Көрсетілген жылу көздерінің көмегімен ғарыш аппаратының 

температурасын берілген деңгейге мәжбүрлеп орнату қамтамасыз етіледі. 
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Термовакуумдық сынақтар ғарыш аппаратын дайындау сапасын бақылау үшін 

пайдаланылады және ғарыштық ұшуды имитациялайтын жағдайларда ғарыш 

аппаратының борттық жабдығы компоненттерінің жұмыс істеуін тексеру үшін 

құралдарды ұсынады. 

Күн радиациясының тепе-теңдігін тексеру әдетте күн радиациясының 

имитаторымен жүзеге асырылады; сонымен қатар, жердің жылу (инфрақызыл) 

сәулеленуін модельдеу үшін электр жылытқыштары немесе инфрақызыл 

шамдар жиі қолданылады. Күн радиациясының имитациясы, әдетте, күн 

сәулесінің спектрлік құрамын және ғарыш аппаратын орбиталық пайдалану 

процесінде күтілетін сәулелену ағынының қарқындылығын модельдейтін 

жарық сүзгісі жүйесімен жабдықталған жарық көзін қолдану арқылы жүзеге 

асырылады. Күн сәулесінің тепе-теңдігін тексерудің мақсаты ең нашар 

жағдайларда максималды қыздыру және максималды салқындату үшін ғарыш 

аппараттарының жылу сипаттамаларын эксперименттік анықтау және ғарыш 

аппараттарының аналитикалық жылу моделінің дұрыстығын бағалау болып 

табылады. Егер сынақ нәтижелері бойынша математикалық модельдеу 

деректері мен эксперименттік деректер арасында елеулі айырмашылықтар 

анықталса, көрсетілген айырмашылықтардың себептерін (немесе себептерін) 

анықтауға бағытталған арнайы зерттеулер жүргізіледі. Тәжірибе көрсеткендей, 

мұндай айырмашылықтар ғарыш аппараттарының математикалық жылу 

моделінің жетілмегендігімен немесе күрделі жылу сынақтарын жүргізу 

процесінде проблемаларға байланысты болуы мүмкін. Математикалық 

модельдеу деректері мен эксперименттік деректер арасында қанағаттанарлық 

сәйкестікке қол жеткізілгеннен кейін ғарыш аппаратының математикалық 

жылу моделі орбиталық ұшудың барлық ықтимал жағдайларында аппарат 

бортындағы температураны болжау үшін сенімділікпен пайдаланылуы мүмкін. 

 

1.5.3 Жылу режимін зерттеудің теориялық негіздері 

Енді біз жылу алмасу процестерін талдау мәселелеріне және ғарыш 

аппараттарының бортындағы жылу режимін зерттеудің негізгі принциптеріне 

назар аударамыз. Жылу режимін зерттеу жылу режимін талдаудың Талдамалық 

әдістерін пайдалануды, күн сәулесінің тікелей түсуі жағдайында ғарыш 

аппаратының бортында салыстырмалы түрде төмен температураны 

қамтамасыз ететін нақты жылу қорғау жабындарын таңдауды және ғарыш 

жобасын алдын ала әзірлеу жөніндегі жұмыстарды қамтамасыз етуде жылу 

алмасу процестеріне талдау жүргізуді қамтиды. 

Жылу беру (ағылш. жылу беру) үш негізгі жолмен жүзеге асырылады: 

жылу өткізгіштік, конвекция және сәулелену. Сәуле (ағылш. радиация) немесе 

радиациялық жылу алмасу дегеніміз – электромагниттік толқындар арқылы 

жылу энергиясын беру. Жылу өткізгіштік (ағылш. conduction), немесе өткізгіш 

жылу алмасу 

- бұл жылу тасымалдағыштың қозғалысы болмаған кезде жылу 

энергиясын беру. Соңында, конвекция (ағылш. convection), немесе конвективті 

жылу беру-бұл қозғалатын салқындатқыш пен қатты интерфейс арасындағы 
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жылу энергиясын беру. Конвективті жылу алмасу әдетте төмен орбиталы 

Автоматты (пилотсыз) ғарыш аппараттарының жылу режимін қамтамасыз 

етуде маңызды рөл атқармайды және осы бөлімде қарастырылмайды. 

Тікбұрышты координаталар жүйесіндегі тұрақты бір өлшемді өткізгіш 

жылу алмасу процесін сипаттайтын негізгі теңдеу келесі формада болады: 

 

                                    𝑄 = (𝑘𝐴
∆𝑥⁄ )(𝑇1 − 𝑇2)                                      (1.10) 

 

мұндағы Q-энергияны ваттпен беру жылдамдығы, Т-Кельвин 

градусындағы температура, k-материалдың жылу өткізгіштігі Вт / (м) к), х-

қатынас-жылу беру жолының ұзындығы метрмен, ал-көлденең қиманың 

ауданы, қалыпты м2-де жылу беру бағытына. 1-10-суретте тікбұрышты, 

Цилиндрлік және сфералық координаттар жүйелеріндегі тұрақты өткізгіш 

жылу алмасудың теңдеулері көрсетілген. 

 

 
Сурет 1.10 - Тұрақты өткізгіш жылу алмасу теңдеулері 

 

Берілген теңдеулерде тұрақты k Вт / (м және К) өлшенген материалдың 

жылу өткізгіштігін білдіреді. 

Суреттердегі жазулар: жоғарғы - "тікбұрышты", орта – "цилиндрлік", 

төменгі – "сфералық". 

1.4-бөлімде көрсетілгендей, барлық нысандар электромагниттік 

энергияны шығарады, ал Бірлік ауданы арқылы бір уақытта шығарылатын 

энергияның жалпы мөлшері Стефан – Больцман* теңдеуімен анықталады: 

 

                                                             𝑞 = 휀𝜎𝑇4,                                                (1.11) 
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мұндағы 𝜎 -Стефан-Больцман тұрақтысы, 5.675.67 ∗ 10−8Втм2Т−4,  Т-

Келвин градусындағы сәулелену көзінің абсолютті температурасы, нөлден 

бірлікке дейінгі диапазондағы өлшемсіз шаманы білдіретін эмиссиялық 

(эмиссиялық) қабілет. Эмиссиялық қабілеті (ағылш. emissivity) - бұл зат 

шығаратын энергияның идеалды эмитент немесе мүлдем қара организм 

шығаратын энергияға қатынасы (ағылш. қара дене) бірдей температурада. 

Кейбір қара бояулар бірлікке өте жақын эмиссиялық қабілетті қамтамасыз 

етеді. Екінші жағынан, жылтыратылған немесе күмістелген беттер өте төмен 

эмиссиялық қабілетке ие, шамамен 0.05. 

Шығару қабілетінен басқа беттің басқа радиациялық қасиеттері 1-11 

суретте көрсетілген. Мөлдір платина сыртқы сәулелену көзімен сәулеленеді. 

Пластинаға түсетін сәуле ішінара шағылысады, ішінара сіңеді және ішінара 

платина арқылы өтеді. Пластинамен сіңірілетін радиациялық ағынның 

пайыздық үлесі сіңіру коэффициенті деп аталады (ағылш. absorptivity), 

пластинамен шағылысатын сәулелену ағынының пайыздық үлесі шағылысу 

эффектісі деп аталады (ағылш. reflectivity), және, ақырында, пластинамен 

өтетін радиациялық ағынның пайыздық үлесі өткізу қабілеттілігі деп аталады 

(ағылш. transmittivity). 

 

 
 

  

Сурет 1.11 - Беттердің радиациялық қасиеттері 

 

Суреттегі қолтаңбалар: бір-шағылысу коэффициенті; бір-сіңіру 

коэффициенті; бір-өткізу коэффициенті. 

Енді энергияны белгілі бір бетке шығару туралы мәселені қарастырыңыз. 

Енді бізді толқын ұзындығының функциясы немесе монохроматикалық сәуле 

(ағылш. monochromatic radiation). Төменде абсолютті қара дененің бетінен 

шығарылатын монохроматикалық сәулелену энергиясының мөлшерін 

(сәулелену толқынының ұзындығына жататын бірлік ауданы арқылы бір 

уақытта шығарылатын энергияның жалпы мөлшері) анықтайтын Планк теңдеуі 

берілген (эмиссия қабілеті бірлікке тең): 

 

                                    𝐸𝑏𝜆 =
2𝜋ℎ𝑐2

𝜆5
∗

1

𝑒
𝑐ℎ

𝑘𝜆𝑇⁄ −1
                                        (1.12) 

 

мұндағы 𝜆-толқын ұзындығы метрмен, h-Планк тұрақтысы, 6.6261∗
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10−34Вт𝑐2,  Т – Кельвин градусындағы сәулелену көзінің абсолютті 

температурасы, с-вакуумдағы жарық жылдамдығы, 3∗ 10−8,  м/с, k-Больцман 

тұрақтысы, 1.380∗ 10−28Втc/K егер монохроматикалық сәулелену 

коэффициенті (ағылш. monochromatic emissivity), яғни эмиссиялық қабілет, 

толқын ұзындығының функциясы ретінде, берілген Бет үшін 1.12 теңдеуінің 

алымына қосылады, содан кейін алынған өрнек берілген абсолютті 

температурада бетінен монохроматикалық сәулелену коэффициентін 

сипаттайды. Егер эмиссия қабілеті сәулеленудің толқын ұзындығына тәуелсіз 

тұрақты шама болса, онда 1.12 теңдеуінің толқын ұзындығының барлық 

диапазонына интеграциялануы нәтижесінде 1.11 теңдеуін, яғни Стефан-

Больцман теңдеуін береді. Күннің температурасына тең радиациялық беттің 

температурасында (шамамен 5800 К) сәулеленетін энергияның толқын 

ұзындығы нөлден 2.5 мкм-ге дейін шоғырланады, ал шығарылатын энергияның 

максималды мөлшері 0.5 МКМ толқын ұзындығына түседі. "Бөлме" 

температурасында (шамамен 294 К) сәулеленетін энергияның 98% - дан астамы 

толқын ұзындығының диапазонына 5 микроннан асады, ал максималды 

сәулеленетін энергия толқын ұзындығына 9.8 микроннан асады. Бөлме 

температурасында және күн температурасында бетінен шығарылатын энергия 

толқын ұзындығының екі түрлі диапазонын алатындығын ескеріңіз. Күн 

сәулесі қысқа толқын диапазонында, ал бөлме температурасындағы сәуле ұзын 

толқын диапазонында шоғырланған. 

1-20-суретте ұзындық функциясы ретінде эмиссиялық қабілеттің графигі 

көрсетілген ақ бояумен боялған бетке арналған радиациялық толқындар. Бұл 

қисық сонымен бірге сіңіру коэффициентін ақ бояумен боялған Бет үшін 

радиациялық толқын ұзындығының функциясы ретінде көрсетеді, өйткені 

Кирхгоф Заңына сәйкес монохроматикалық сәулелену коэффициенті 

монохроматикалық сіңіру коэффициентіне дәл келеді. Енді біз Планк 

теңдеуімен бірге ақ бояумен боялған беттің сипаттамаларын қолданамыз, біз 

оны дайындаймыз және дайындаймыз. 

ғарыш салыстырмалы түрде төмен температураға ие болады. Ақ бояумен 

боялған беттің артқы жағы, яғни платинаның күн жағына қарама-қарсы бағытта 

қараған жағы мұқият оқшауланған деп болжаймыз. Сондықтан сіңірілген күн 

энергиясы сәулеленетін (толқын ұзындығының инфрақызыл диапазонында) 

энергияға тең болуы керек, өйткені энергияның тек осы екі түрі ақ бояумен 

боялған Бет үшін тұрақты энергия балансының теңдеуіне енеді. Мұндай бет күн 

сәулесінің толқын ұзындығының диапазонында энергияны әлсіз сіңіреді 

(орташа сіңіру коэффициенті 0.4-тен аз). Алайда, ақ бояумен боялған бет 

толқын ұзындығының инфрақызыл диапазонында шығарылады, онда бетінің 

эмиссиялық қабілеті 0.8-ден асады. Нәтижесінде, ашық кеңістіктегі күн 

сәулесінің әсерінен сәулелендірілген бет салыстырмалы түрде төмен 

температураға ие болады. 
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Сурет 1.12 - Эмиссия қабілеті және сіңіру коэффициенті, ақ бояумен боялған бетке 

арналған радиациялық толқын ұзындығының функциясы ретінде алынған. 

 

Ақ бояумен боялған беттің қасиеттері Siegei Howell мәліметтері бойынша 

берілген [1968]. Суреттегі қолтаңбалар: 1 – Күн сәулесінің толқын 

ұзындығының диапазоны; 2 – ақ бояумен боялған бетке радиациялық толқын 

ұзындығының функциясы ретінде эмиссия мен сіңіру коэффициентінің 

қисығы; 3-толқын ұзындығының инфрақызыл диапазоны. Абсцисса осі 

бойынша микрондардағы сәулелену толқынының ұзындығы, ординат осі 

бойынша - коэффициенттер휀𝜆-және-𝛼𝜆 

Күн сәулесінің толқын ұзындығының диапазонындағы сәулелену немесе 

сіңіру коэффициенттері толқын ұзындығының инфрақызыл диапазонындағы 

сәулелену немесе сіңіру коэффициенттерінен айтарлықтай ерекшеленетін 

беттер селективті беттер деп аталады(ағылшын. selective surfaces). Күн 

сәулесінің толқын ұзындығының диапазонындағы сіңіру коэффициентінің 

орташа мәні күн сәулесінің сіңіру коэффициенті деп аталады (ағылш. solar 

absorptivity), s-ге тең, ал толқын ұзындығының инфрақызыл диапазонындағы 

сәулелену коэффициентінің орташа мәні инфрақызыл сәулелену коэффициенті 

деп аталады (ағылш. IR emissivity),휀𝐼𝑅. Инфрақызыл сәулелену коэффициенті, 

әдетте, сәулеленетін беттің температурасына аздап тәуелді болады және әдетте 

бетінің температурасы 30 с-қа тең болуы керек... 40 с бөлме температурасынан 

ерекшеленеді, сондықтан берілген температурада инфрақызыл сәулелену 

коэффициенті бөлме температурасында инфрақызыл сәулелену 

коэффициентінен айтарлықтай ерекшеленеді. Көптеген ғарыш аппараттары 

үшін жылу режимін зерттеу Күн сәулесінің сіңіру коэффициенттерінің орташа 

(сәулелену толқынының ұзындығы мен температурасы бойынша) мәндерін 

қолдана отырып жүргізіледі.1-42-кестеде әр түрлі материалдар үшін күн мен 

инфрақызыл сәулеленудің сіңіру коэффициенттерінің типтік мәндері 

көрсетілген. Тепе-теңдік температурасының мәні энергияның сақталу Заңынан 

туындайтын энергетикалық тепе-теңдік теңдеуімен бағаланады: qabsorbed 

сіңірілген және qdissipated шашыраған энергияның қосындысы qemitted 

шығарылған энергияны алып тастағанда нөлге тең  

 

                𝑞𝑎𝑏𝑠𝑜𝑟𝑏𝑒𝑑 + 𝑞𝑑𝑖𝑠𝑠𝑖𝑝𝑎𝑡𝑒𝑑 − 𝑞𝑒𝑚𝑚𝑖𝑡𝑡𝑒𝑑 = 0.                               (1.13) 
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Кесте 1.41 - Әр түрлі материалдардың радиациялық қасиеттері. 
 Материал Өлше

у 

темп

ерату

расы 

К 

Беткі 

күйінің 

жағдайы 

Күн 

сәулесіні

ң түсу 

коэффиц

иенті, s 

бөлімі 

Инфр

ақыз

ыл 

сәуле

лену 

коэф

фици

енті, 

IR 

Сіңіру және 

алу 

коэффициен

ттерінің 

қатынасы 

Тең салмақты 

темпера-тур**, К 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

 

23 

24 

 

25 

Алюминий (6061-Т6) 

Алюминий (6061-Т6) 

Алюминий (6061-Т6) 

Алюминий (6061-Т6) 

Алтын 

Болат (АМ 350) 

Болат (АМ 350) 

Болат (АМ 350) 

Болат (АМ 350) 

Болат (АМ 350) 

Болат (АМ 350) 

Болат (АМ 350) 

Болат (АМ 350) 

 

Титан (6AL-4V) 

Титан (6AL-4V) 

Титан (6AL-4V) 

Титан (6AL-4V) 

Ақ  эмаль 

Ақ эпоксидті жабын 

Ақ эпоксидті жабын 

Қара бояу 

Күміс жалатылған 

тефлон 

Алюминий тефлоны 

OSR (күмістегі кварц)  

 

балқытылған 

кварцпен қапталған 

фотоэлектрлік 

түрлендіргіш 

 

294 

422 

294 

422 

294 

294 

422 

611 

811 

294 

422 

611 

811 

 

294 

422 

294 

422 

294 

294 

422 

294 

295 

295 

 

295 

 

295 

 

Өңдеусіз 

Өңдеусіз 

Жылтырату 

Жылтырату 

Прокат 

Өңдеусіз 

Өңдеусіз 

Өңдеусіз 

Өңдеусіз 

Жылтырату 

Жылтырату 

Жылтырату 

Жылтырату 

 

Өңдеусіз 

Өңдеусіз 

Жылтырату 

Жылтырату 

Алюминий 

Алюминий 

Алюминий 

Алюминий 

 

0,379 

0,379 

0,2 

0,2 

0,299 

0,567 

0,567 

0,567 

0,567 

0,357 

0,357 

0,357 

0,357 

 

0.766 

0.766 

0.448 

0.448 

0,252 

0,248 

0,248 

0,975 

0,08 

0,163 

 

0,077 

 

0,805 

0,034

6 

0,039

3 

0,031 

0,034 

0,023 

0,267 

0,317 

0,353 

0,375 

0,095 

0,111 

 

0,135 

0,155 

0.472 

0.513 

0.129 

0.148 

0,853 

0,924 

0,888 

0,874 

0,66 

0,8 

 

0,79 

0,825 

10,95 

9,64 

6,45 

5,88 

13,00 

2,12 

1,79 

1,61 

1,51 

3,76 

3,22 

2,64 

2,30 

1.62 

1.49 

3.47 

3.03 

0,30 

 

0,27 

 

0,28 

 

1,12 

 

0,12 

0,20 

 

0,10 

0,98 

 

716 

693 

627 

613 

747 

475 

455 

443 

436 

548 

527 

503 

485 

444 

435 

537 

519 

290 

 

283 

 

286 

 

404 

 

232 

264 

 

220 

392 

 

Ғарыш кеңістігінде орналасқан дене үшін энергияны сіңіру күн 

сәулесінің тікелей және шағылысқан ағынынан және инфрақызыл ағыннан 

пайда болады жердің сәулеленуі. Ғарыш кемесінің бортында электр 

энергиясының электронды жабдық компоненттерінде таралуы жүреді; бұл 

энергия ғарыш кеңістігіне электромагниттік толқындар түрінде шығарылады. 

1-42 кестедегі әртүрлі материалдар үшін келтірілген тепе-теңдік температурасы 

туралы мәліметтер оған түсетін күн сәулелеріне бағытталған жалпақ табақ үшін 

алынады. Пластинаның артқы жағы мұқият оқшауланған, сондықтан ол арқылы 

энергияның сіңуі де, сәулеленуі де болмайды. Пластинадағы энергияның 

таралуы да жоқ. Нәтижесінде 1-13 теңдеуіне сәйкес сіңірілген энергия 

сәулеленетін энергияға тең болады. Бұл жағдайда сіңірілген энергия-бұл күн 

сәулесінің ағыны, Gs платинаның проекциясының ауданына күн, Ар бағытына 
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перпендикуляр жазықтыққа және бетінің сіңу коэффициентіне көбейтілген. 

Шығарылған энергияның мөлшері Стефан-Больцман теңдеуін радиациялық 

беттің ауданына, Ar көбейту арқылы анықталады. Нәтижесінде біз аламыз: 

𝐺𝑠𝐴𝑝𝛼 = 휀𝜎𝑇4𝐴𝑟                                          (1.14) 

Мұқият оқшауланған жалпақ пластина үшін 𝐴𝑟 және 𝐴р шамалары бір-

біріне тең. 

Температураға қатысты 1.14 теңдеуді шеше отырып, пластинаның тепе-

теңдік температурасының мәнін табамыз: 

                                                  T = (
Gsα

εσ
)

1
4⁄
                                          (1.15)                          

     

мұндағы Gs-күн сәулесінің ағыны (1358 с – 5 Вт/м2), α – күн сәулесінің 

бетіне сіңу коэффициенті, σ – Стефан-Больцман тұрақтысы, 5.675.67 ∗
10−8Втм2Т−4,  -қа тең. 

Ғарыш кеңістігінде күн сәулесінің әсерінен пайда болатын 

температурадан төмен болатын селективті бет оптикалық күн шағылыстырғыш 

деп аталады (ағылш. optical solar reflector), немесе екінші беттік айна (ағылш. 

екінші surface mirror); оптикалық күн шағылыстырғышының схемасы 1-21 

суретте көрсетілген. Мұндай рефлектор жоғары шағылысу коэффициенті бар 

беті бар және мөлдір жабыны бар субстратпен қалыптасады. Ең жоғары жылу 

сипаттамаларын қамтамасыз ету үшін шағылыстырғыштың беті күмістен, ал 

мөлдір жабыны кварцтан жасалған. Құлаған сәуле ішінара мөлдір жабынның 

сыртқы бетімен шағылысады, ішінара жабын материалымен сіңеді, бірақ 

негізінен жабын оған түсетін сәулеленуді шағылысатын бетке өткізеді. 

Шағылысатын бетке түсіп, радиацияның көп бөлігі ғарыш кеңістігіне қайта 

шығарылады. Жоғары шағылысу коэффициенті бар бет, әдетте, салыстырмалы 

түрде төмен эмиссиялық қабілеті бар металдан жасалады. Осылайша, 

шағылысатын бет шағылыстырғыш шығаратын энергияға айтарлықтай үлес 

қоспайды. Алайда, мөлдір шағылыстырғыштың сыртқы беті инфрақызыл 

диапазонда жоғары сәулелену коэффициентіне ие, сондықтан сәулеленудің 

негізгі көзі болып табылады. Мөлдір жабынның қалыңдығы аз болғандықтан, 

жабын мен субстраттың температурасы бірдей. Нәтижесінде, оптикалық күн 

шағылыстырғыштың негізгі әсері-бұл мөлдір жабынның болуына байланысты 

инфрақызыл диапазонда жоғары эмиссиялық тиімділікке ие және жоғары 

шағылысу коэффициенті бар металл бетінің болуына байланысты күн 

сәулесінің сіңу коэффициенті төмен. Инфрақызыл диапазондағы оптикалық 

күн шағылыстырғыштың эмиссиялық тиімділігінің типтік мәні-0.8, ал Күн 

сәулесінің төмен сіңу коэффициенті-0.15. 

Сәуле бетінің қасиеттері - күн сәулесінің сіңу коэффициенттері s және ir 

қосылыстарының инфрақызыл сәулеленуі орташа мәндер болып табылады. Бұл 

көрсеткіштер радиациялық қасиеттерді зерттеуде дәстүрлі түрде қолданылады, 

олардың ғарыштық техникада қолданылатын әртүрлі материалдар үшін мәні 1-

42 кестеде келтірілген. 1.14 теңдеуін ғарыш кеңістігінде орналасқан және күн 
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сәулесімен қыздырылған жылу оқшауланған беттің температурасын бағалау 

үшін жалпыланған теңдеу ретінде қолдануға болатындығын ескеріңіз. Егер 

күндегі бағыт векторы Жарық бетіне қалыпты сәйкес келмесе, сол жақ бөлігін 

cos-қа көбейту керек. Бұрыш-бұл жарықтандырылған бетке қалыпты және күн 

бағыты векторы арасындағы бұрыш. Ғарыштық радиатордың қасиеттері мен 

сипаттамаларын бағалау үшін 1-14 теңдеуін кеңейтуге болады. Ол үшін 1-14 

теңдеудің сол жағына артық жылу шығынын көрсететін термин қосу керек 
𝑄𝑤

𝐴𝑟
⁄ . Айнымалы 𝑄𝑤 радиатордың ғарыш кеңістігіне, Ваттқа, ал 𝐴𝑟 

радиатордың бетінің шаршы метріне түсіретін артық жылу қуатының мөлшерін 

білдіреді.: 

                           𝐺𝑠𝛼 cos 𝜃 +
𝑄𝑤

𝐴𝑟
⁄ − 휀𝜎𝑇4 = 0                                     (1-16) 

Бұл теңдеуді белгілі бір Т температурасында радиатор шығаратын 𝑄𝑤 

жылу қуатын бағалау үшін немесе, керісінше, берілген 𝑄𝑤 жылу мөлшерін 

шығару үшін қамтамасыз етілуі керек T радиаторының бетінің температурасын 

анықтау үшін қолдануға болады. 

 

 
 

Сурет 1.13 - Оптикалық күн шағылыстырғыштың жылу сипаттамалары 

 

Суреттегі қолтаңбалар: 1 – мөлдір жабын; 2 – түсетін күн сәулесі; 3 – 

толқын ұзындығының инфрақызыл диапазонындағы сәулелену энергиясы; 4 – 

шағылысқан күн сәулесі; 5 – шағылысатын бет; 6-оптикалық күн 

шағылыстырғыштың субстраты. 

1-16 теңдеуі радиатордың сипаттамаларын күн сәулесімен тікелей 

сәулеленуді қамтитын жағдайлар үшін де, қоршаған ортадан тек жылу ағынын 

қамтитын жағдайлар үшін де бағалауға мүмкіндік береді. Келесі параграфтарда 

жер бетінен (альбедо) шағылысқан күн сәулесінің және жердің меншікті жылу 

(толқын ұзындығының инфрақызыл диапазонында) сәулеленуінің әсерін 

ескеретін теңдеулер шығарылады. Бұл деректер ғарыш аппаратын 

термореттеудің кіші жүйесін алдын ала жобалауды жүргізу кезінде негізгі 

ақпарат ретінде пайдаланылатын болады. Ғарыш аппараттарының бортынан 

күн сәулесімен жарықтандырылған жер бетінің бір бөлігі көрінбейтін кезде, 

оларды күн сәулесімен барынша жарықтандыру жағдайында (жергілікті жарты 

күн нүктесінде) және олардың жер көлеңкесінде болу жағдайлары үшін біз 

ғарыш аппараттарына ерекше талаптар қоямыз. Бұл екі жағдай ең нашар 

қыздыру жағдайына сәйкес келеді (ағылшын. worst-case hot) және ең нашар 
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салқындату жағдайы (ағылш. worst-case cold) ғарыш аппараты. Бұл жағдайда 

геометриялық сипаттамалардың екі нұсқасы қажет: сфералық ғарыш аппараты 

және жалпақ панель. Тегіс панель күн батареясының моделі ретінде 

қарастырылады, оның бетіне қалыпты күн бағыты векторына параллель және 

жердің ортасынан өтеді. 

Алдымен күн батареясының панелін қарастырыңыз, бұл панель 

изотермиялық және өте жұқа деп ойлаңыз; күн батареясының "жоғарғы" беті 

күн энергиясының тікелей ағынын алады, ал оның "төменгі" беті жерден 

шағылысқан күн энергиясының ағынын (альбедо) және жердің инфрақызыл 

сәулесінің ағынын қабылдайды. Ғарыш кеңістігінде орналасқан панельдің күн 

энергиясын сіңіруі келесі өрнекпен анықталады: 

 

                                          𝑄𝑠𝑎 = 𝐺𝑠𝐴𝛼𝑡                                                (1.17) 

 

мұндағы 𝐺𝑠-күн сәулесінің ағыны (1358 5 Вт/м2), А – күн батареясының 

панелінің ауданы (күн батареясының "жоғарғы" бетінің және оның "төменгі" 

бетінің ауданы да А – ға тең екенін ескеріңіз), 𝛼𝑡-күн батареясының панелінің 

"жоғарғы" бетінде орналасқан фотоэлектрлік түрлендіргіштердің күн сәулесін 

сіңіру коэффициенті. Толқын ұзындығының инфрақызыл диапазонындағы жер 

бетінен сәулелену ағынының қарқындылығы, 𝑞𝐼, 237 Вт / м2 құрайды. Демек, 

жер бетінен шығарылатын жылу энергиясының жалпы ағыны көрсетілген 

беттің ауданынан 237 есе көп. Ғарыш аппаратының ұшу биіктігіндегі жылу 

энергиясының ағыны жер радиусының және ғарыш аппаратының ұшу 

биіктігінің қосындысына тең радиусы бар сфера бетінің ауданына бөлінген жер 

бетінен сәулеленетін жылу энергиясының жиынтық ағынына тең. Осылайша 

 

                                𝐺𝐼 =
𝑞𝐼4𝜋𝑅𝐸

2

[4𝜋(𝐻+𝑅𝐸)2]
= 𝑞𝐼 𝑠𝑖𝑛2𝜌                                    (1.18) 

 

мұндағы 𝐺𝐼-ғарыш аппараттарының ұшу биіктігіндегі жер 

радиациясының жылу энергиясының ағыны,(1358±Вт/м2), 𝑞𝐼-толқын 

ұзындығының инфрақызыл диапазонындағы жер бетінен сәулелену ағынының 

қарқындылығы, 𝑅𝐸-жердің радиусы, ал жақын-ғарыш аппараттарының ұшу 

биіктігінен жердің бұрыштық мөлшері 𝜌 (жердің бұрыштық өлшемі туралы 

түсінік 5-тарауда және осы басылымның С қосымшасында талқыланады). 

Толқын ұзындығының инфрақызыл диапазонында жер бетінен шығарылатын 

және күн батареясының артқы жағында сіңірілетін энергия мөлшері келесі 

теңдеумен анықталады:  

 

                                      𝑞𝐼𝑎 = 𝑞𝐼𝑠𝑖𝑛2𝜌𝐴휀𝑏                                          (1.19) 
 

мұндағы А – күн батареясы панелінің төменгі бетінің (артқы жағының) 

ауданы, 휀𝑏 – толқын ұзындығының инфрақызыл диапазонындағы күн 

батареясы тақтасының төменгі бетінің эмиссиялық қабілеті, 𝑞𝐼 – толқын 
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ұзындығының инфрақызыл диапазонындағы жер бетінен сәулелену ағынының 

қарқындылығы, ал 𝜌-ғарыш аппараттарының ұшу биіктігінен жердің 

бұрыштық мөлшері. 

Жер бетімен шағылысатын және ғарыш аппараты сіңіретін күн 

энергиясының мөлшерін анықтайтын теңдеу келесі формада болады: 

 

                               𝑄𝐴𝑎 = 𝐺𝑠𝑎𝐴𝑎𝑏𝐾𝑎𝑠𝑖𝑛2𝜌                                           (1.20) 

 

𝐾𝑎 = 0.664 + 0.521𝜌 − 0.203𝜌2(1358±5 Вт/м 2 ) 

мұндағы 𝐺𝑠-күн сәулесінің ағыны (1358Вт
м2⁄ 5), а – жердің альбедосы 

(жер бетінен шағылысқан тікелей күн сәулесінің пайыздық үлесі, шамамен 

30%), 𝜌 -ғарыштық аппараттың ұшу биіктігінен жердің бұрыштық мөлшері, А 

– күн батареясы панелінің төменгі бетінің ауданы (артқы жағы), 𝑎𝑏– Күн 

батареясы панелінің төменгі бетінен күн сәулесінің сіңу коэффициенті, 𝐾𝑎 –

құлаған коллимацияланған күн энергиясының, жердің сфералық бетінің 

шағылысуын ескеретін коэффициент. 𝐾𝑎 − коэффициентінің шамасын есептеу 

үшін өрнекте ғарыштық аппараттың ұшу биіктігінен жердің 𝜌 бұрыштық 

өлшемінің шамасы радианмен көрсетіледі. 

Күн батареясының панелінде сіңірілген энергияның жалпы мөлшері 

келесі теңдеулерге сәйкес анықталады: 

 

               𝑄𝑎 = 𝐺𝑠𝐴𝛼𝑡 + 𝑞1𝐴휀𝑏𝑠𝑖𝑛2𝜌 + 𝐺𝑠𝛼𝐴𝛼𝑏𝐾𝑎𝑠𝑖𝑛2𝜌                       (1.21) 

 

𝐾𝑎 = 0.664 + 0.521 𝜌 -0.203𝜌2 

Өз кезегінде, күн батареясы тақтасы шығаратын энергияның жалпы 

мөлшері келесі теңдеуге сәйкес анықталады: 

 

                                       𝑄𝑒 = 𝜎휀𝑏АТ4 +  𝜎휀𝑡АТ4                                             (1.22) 

 

𝜎 -Стефан-Больцман тұрақтысы, A-күн батареясы панелінің бір жағының 

ауданы, 휀𝑏 – толқын ұзындығының инфрақызыл диапазонындағы күн 

батареясы панелінің төменгі жағының эмиссиялық қабілеті, 휀𝑡– толқын 

ұзындығының инфрақызыл диапазонындағы күн батареясы панелінің жоғарғы 

жағының эмиссиялық қабілеті, T – күн батареясы панелінің абсолютті 

температурасы. Енді біз күн батареясының энергия балансының теңдеуін жасай 

аламыз: 𝑞𝑎𝑏𝑠𝑜𝑟𝑏𝑒𝑑 күн батареясының сіңірілген энергиясы 𝑞𝑒𝑚𝑖𝑡𝑡𝑒𝑑 шығарылған 

энергиясы мен өндірілген 𝑞𝑝𝑜𝑤𝑒𝑟 𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 электр энергиясының аккумуляторы 

нөлге тең.  

𝑞𝑎𝑏𝑠𝑜𝑟𝑏𝑒𝑑– 𝑞𝑒𝑚𝑖𝑡𝑡𝑒𝑑 –𝑞𝑝𝑜𝑤𝑒𝑟 𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 = 0  

Күн батареясы үшін энергия балансының теңдеуі фотоэлектрлік 

түрлендіргіштер шығаратын электр энергиясының батареяларын қамтиды. Күн 

батареясында энергияның ішінара дисперсиясы да жүреді (диодтарда, ішкі 
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орнату кабельдерінде дисперсия және энергияны беру шығындары); алайда бұл 

шығындар батареяның қызмет ету коэффициентімен ескеріледі. Күн 

батареясының пайдалы әсер коэффициенті (ағылш. solar array efficiency), , 

батареямен өндірілген электр энергиясының батареяға түсетін күн 

энергиясының мөлшеріне қатынасы ретінде анықталады. Әдетте күн 

батареясының тиімділігі 0.07-ден 1-ге дейін. Күн батареясының энергетикалық 

тепе-теңдік теңдеуіндегі компоненттер үшін өрнектерді ауыстырғаннан кейін 

біз аламыз: 

 

  𝐺𝑠𝐴𝛼𝑡 + 𝑞1𝐴휀𝑏𝑠𝑖𝑛2𝜌 + 𝐺𝑠𝛼𝐴𝛼𝑏𝐾𝑎𝑠𝑖𝑛2𝜌 − 𝜎휀𝑏АТ4 − 𝜎휀𝑡АТ4 − 𝜂𝐺𝑠𝐴=0 (11.23) 

 

Күн батареясының жалпақ панелін қыздырудың ең нашар жағдайы үшін 

температураға қатысты алынған теңдеуді шеше отырып,: 

 

𝑇𝑚𝑎𝑥𝐴 = [
𝐺𝑠𝛼𝑡+𝑞1𝜀𝑏𝑠𝑖𝑛2𝜌+𝐺𝑠𝛼𝛼𝑏𝐾𝑎𝑠𝑖𝑛2𝜌−𝜎𝜀𝑏Т4−𝜎𝜀𝑡Т4−𝜂𝐺𝑠

𝜎(𝜀𝑏−𝜀𝑡)
]

1
4⁄

               (1.24) 

 

1-24 теңдеуінде қолданылатын айнымалылар мен коэффициенттер бұдан 

әрі 1-27 теңдеуіне қатысты сипатталады. Егер күн батареясы жердің 

көлеңкесінде болса, ғарыштық аппараттың бүйірінен күн сәулесімен 

жарықтандырылған жер бетінің бір бөлігі көрінбесе, онда біз салқындатудың 

ең нашар жағдайымен айналысамыз. Бұл жағдайда батареяның бетінде тікелей 

күн сәулесі, жер бетінен шағылысқан күн сәулесі (альбедо) болмайды және 

сәйкесінше аккумулятордың электр энергиясын өндірмейді. Салқындатудың ең 

нашар жағдайы үшін күн батареясының абсолютті температурасын 

анықтайтын теңдеу келесідей: 

 

                                 𝑇𝑚𝑎𝑥𝐴 = [
𝑞1𝜀𝑏𝑠𝑖𝑛2𝜌

𝜎(𝜀𝑏−𝜀𝑡)
]

1
4⁄

                                        (1-25) 

 

1-25 теңдеуінде қолданылатын айнымалылар мен коэффициенттер бұдан 

әрі 1-27 теңдеуіне қатысты сипатталады. Қыздыру мен салқындатудың ең 

нашар жағдайларына қатысты температураны анықтауға арналған теңдеулер 

изотермиялық сфера үшін күн батареясының жалпақ панелі үшін жоғарыда 

қолданылғанға ұқсас әдіс болуы мүмкін. Сфера үшін энергияны тарату процесі 

сфераның бүкіл бетінде бірдей жүреді деп санаймыз. Сонымен қатар, 

қарастырылып отырған сфераның бетінде электр энергиясын өндіру болмайды 

деп болжаймыз. 1-13 теңдеуі, 

жоғарыда келтірілген және изотермиялық сфера үшін энергия 

балансының шарттарын сипаттайтын, оны қыздыру мен салқындатудың ең 

нашар жағдайларына қатысты сфера температурасының келесі теңдеулерін 

алуға мүмкіндік береді: 
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𝑇𝑚𝑎𝑥𝐴 = [
0.25𝐺𝑠𝛼+0.5𝑞𝐼𝜀(1−𝑐𝑜𝑠𝜌)+0.5𝐺𝑠𝛼𝛼𝐾𝑎(1−𝑐𝑜𝑠𝜌)+

𝑄𝑤
𝜋𝐷2⁄

𝜎𝜀
]

1
4⁄

            (1.26) 

 

𝑇𝑚𝑖𝑛𝑆 = [
0.5𝑞1𝜀(1−𝑐𝑜𝑠𝜌)+

𝑄𝑤
𝜋𝐷2⁄

𝜎𝜀
]

1
4⁄

                                                      (1.27) 

 

 

Төменде теңдеулерде қолданылатын айнымалылар мен 

коэффициенттердің сипаттамасы келтірілген 1.24 … 1.27: 

𝑠𝑖𝑛𝜌 = 𝑅𝐸/(𝐻 + 𝑅𝐸) 

𝐺𝑠-жер орбитасындағы күн сәулесінің ағымы немесе күн тұрақтысы (1358 

Вт / м2); 

 𝑞𝐼 – толқын ұзындығының инфрақызыл диапазонындағы жер бетінен 

сәулелену ағынының қарқындылығы (237 Вт/м2); 

a-жердің альбедосы (жер бетінен шағылысатын тікелей күн сәулесінің 

пайыздық үлесі, 30  5 %); 

𝑄𝑤 - электр энергиясын тарату, ватт; 

𝜎- Cтефан – Больцман тұрақтысы (5.6710-8 Втм-2К-4); 

𝛼𝑡-күн батареясы панелінің жоғарғы бетіндегі күн сәулесінің сіңіру 

коэффициенті; 

𝛼𝑏-Күн батареясы панелінің төменгі бетіндегі күн сәулесінің сіңіру 

коэффициенті; 

𝛼-изотермиялық сфералық беті бар күн сәулесінің сіңіру коэффициенті; 

휀𝑡-толқын ұзындығының инфрақызыл диапазонындағы күн 

батареясының жоғарғы жағының эмиссиялық қабілеті; 

휀𝑏-толқын ұзындығының инфрақызыл диапазонындағы күн 

батареясының төменгі жағының эмиссиялық қабілеті; 

휀 -толқын ұзындығының инфрақызыл диапазонындағы изотермиялық 

сфералық беттің сәуле шығару қабілеті; 

𝜌-ғарыш аппаратының ұшу биіктігінен жердің бұрыштық өлшемі,  

𝑠𝑖𝑛𝜌 =
𝑅𝐸

𝐻+𝑅𝐸
, 5-тарауды қараңыз; 

 

𝑅𝐸-жер радиусы (6378 км); 

H-ғарыш аппаратының ұшу биіктігі, километрмен; 

𝐾𝑎-құлаған коллимацияланған күн энергиясының, жердің сфералық 

бетінің көрінісін ескеретін коэффициент, Ka = 0.664 + 0.521𝜌-0.203𝜌2; 

𝜂 -типтік күн батареясы үшін күн батареясының тиімділігі 0.07 – ден 1-ге 

дейін 

D-сфералық ғарыш аппаратының диаметрі метрмен  

 

1.5.4 Термореттеу кіші жүйесін алдын ала жобалау процесі 
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Жоғарыда келтірілген 1.24 ... 1.27 теңдеулері температураның тұрақты 

мәндерін сипаттайтынын атап өткен жөн. Нақты ғарыштық аппарат үшін 

температура, әдетте, өтпелі процестердің болуына байланысты көрсетілген 

экстремалды мәндерге жетпей, көрсетілген теңдеулер бойынша анықталған 

температураның экстремалды мәндері арасындағы диапазонда болады. Осыған 

қарамастан, 1.24 ... 1.27 теңдеулері ғарыш аппараттарының жылу қасиеттерін 

қолайлы бастапқы бағалауды (нөлдік жуықтау) алу үшін қолданылуы мүмкін 

және 1-41 кестесімен суреттелген ғарыш аппараттарының терморегуляциялық 

ішкі жүйесін алдын-ала жобалау процесінде негізгі құралдардың бірі ретінде 

қолданылады. Төмен мұндай процесті жүзеге асырудың сандық мысалы 

қарастырылады және мысал ретінде біз FireSat ғарыш аппаратын қолданамыз. 

Ғарыш аппараттарының терморегуляциясының ішкі жүйесін алдын-ала 

жобалау процесінің бірінші кезеңі аппараттың борттық жабдықтарының 

компоненттері үшін жұмыс температурасының диапазонын анықтау болып 

табылады. 1-40 кестесінің мәліметтеріне сүйене отырып, біз электронды 

жабдық үшін жұмыс температурасының типтік диапазонын орната аламыз, ол 

0°С ... 40°С, ал аккумуляторлар үшін – 5°С... 20°С бұдан әрі ғарыш 

аппараттарының борттық жабдықтарының компоненттерімен таратылатын 

электр қуатын бағалау қажет. Егер мүмкін болса, ғарыштық аппаратты 

максималды қыздыру және максималды салқындату жағдайлары үшін 

энергияның таралуын анықтаңыз. Егер көрсетілген шамаларды анықтау мүмкін 

болмаса, ғарыш аппаратының ұшу айналымындағы шашыраңқы қуаттың 

орташа мәндерін пайдаланыңыз. Әрі қарай, бетінің ауданы нақты ғарыш 

аппараттарының беткі ауданына тең болатын сфераның диаметрін анықтау 

қажет. Жоғарыда атап өткеніміздей, ғарыш аппараттарының жылу 

сипаттамаларының алғашқы жуықтауын 1.26 ... 1.27 теңдеулерін қолдана 

отырып, ғарыш аппараты изотермиялық және сфералық формада болады деген 

болжаммен алуға болады. Осы есептеулерді жүргізу үшін күн сәулесінің сіңіру 

коэффициенті, 𝛼𝑠 мәні 0.3, ал ғарыш аппараттарының эмиссиялық қабілеті, 휀𝐼𝑅 

мәні 0.8 деп қабылдауға болады. Бұл ретте ғарыш аппаратының радиациялық 

беті ақ бояумен боялған деп болжанады; радиациялық коэффициенттердің 

қабылданған мәндері іс жүзінде қол жетімді болып табылады. Ғарыштық 

техникада қолданылатын нақты АҚ эмаль үшін 1-42 кестесінің деректерінен 

асатын күн радиациясының сіңіру коэффициентінің мәнін 𝛼𝑠-ге 

қолданатынымызды ескеріңіз. Бұл ультракүлгін сәулеленудің әсерінен 

эмальдың радиациялық қасиеттерінің тозуына байланысты, бұл мәселе 

төмендегі 1.5.5-параграфта толығырақ қарастырылады. 

FireSat ғарыш аппаратының жылу сипаттамаларын есептеу нәтижесі 1-

43-кестеде келтірілген. Ғарыштық аппаратты жылытудың ең нашар жағдайы 

үшін қоршаған ортаның сәулелену қарқындылығының үлкен мәндері, ал 

ғарыштық аппаратты салқындатудың ең нашар жағдайы үшін қоршаған 

ортаның сәулелену қарқындылығының кіші мәндері қолданылатынын 

ескеріңіз. Есептеулер нәтижесінде ғарыш аппаратын қыздырудың ең нашар 

жағдайы үшін температура минус 11°С, ал ғарыш аппаратын салқындатудың 
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ең нашар жағдайы үшін минус 87°С құрайды. Алынған нәтижелер жалпы 

пікірлерге сүйене отырып, жылу режимін қамтамасыз ету міндетін оңай 

шешуге болатындығын көрсетеді, өйткені ғарыштық аппаратты жылытудың ең 

нашар жағдайында да температура аккумуляторлар үшін де рұқсат етілгеннен 

әлдеқайда төмен болды – 20°С, Электронды жабдықтың компоненттерін 

айтпағанда – 40°С. Егер ғарыштық аппаратты қыздырудың ең нашар жағдайы 

үшін борттық жабдық компоненттерінің максималды температурасы 

50°С... 60°С диапазонында болса, онда бұл ғарыш аппараттарының жылу 

режимін оның корпусындағы радиатордың көмегімен қамтамасыз ету мүмкін 

еместігін және сұйық салқындатқышты жеткізудің белсенді жүйесімен бірге 

кеңейтілетін радиаторды қолдану қажет болуы мүмкін екенін көрсетеді. 

FireSat ғарыш аппаратының корпусына орналастырылған радиатордың 

сипаттамаларын бағалау үшін пайдаланылады. Қыздырудың ең нашар жағдайы 

үшін радиатордың ауданын анықтау үшін 1-43 – кестеде радиаторға жылу 

энергиясының сыртқы ағынының болмауы, ғарыш аппаратының борттық 

жабдығымен бөлінетін қуаттың 170 Вт-ты және радиатордың температурасы 

35°С -қа тең (борттық жабдықтың ең жоғары рұқсат етілген температурасы 

ретінде анықталған-5°С -қа тең қорды шегергенде 40°С). Қабылданған 

болжамдарды ескере отырып, 1-16 теңдеуімен анықталған радиатордың ауданы 

0,42м2 құрайды. FireSat ғарыш аппараттарының корпусы c текшесін құрайды 

қабырғаның ұзындығы 1,5 м, сондықтан 0,42 м2 радиаторды оның бетіне оңай 

орналастыруға болады. Бұдан әрі 1-43-кестеде ғарыш аппаратын 

салқындатудың ең нашар жағдайы үшін ауданы 0.42 м2радиатордың 

температурасы бағаланады. Мұндай бағалауды жүргізу үшін радиатор ғарыш 

аппаратының борттық жабдығымен бөлінетін 80 Вт қуаттың таратылуын 

қамтамасыз етеді деп болжанады; осы жағдайларда радиатордың 

температурасы минус 18.4°С құрайды. Бұл температура ең төменгі рұқсат 

етілген жұмыс температурасынан 5°С (борттық жабдықтың ең төменгі рұқсат 

етілген температурасы ретінде анықталған – 0°С  плюс 5°С -қа тең қор) 

айтарлықтай төмен. Радиатор температурасын ең аз рұқсат етілген деңгейде 

ұстап тұру үшін қажет жылытқыштың қуаты 5°С -ге тең, 33.8 Вт құрайды (1-

43-кестенің 21-жолы). Радиатордағы бұл қуат ғарыштық аппараттың борттық 

электрлік және электронды жабдықтарымен таратылатын 80 Ваттқа қосылады. 

Біз ғарыш аппаратының борттық жабдығын энергиямен жабдықтау кіші 

жүйесінің аккумуляторлық батареяларын пайдалану үшін белгіленген 

температура диапазонында пайдалануды жоспарламайтынымызды ескеріңіз. 

Оның орнына біз ғарыш аппараттарының борттық жабдықтарының қалған 

бөліктерінен батареялардың жылу оқшаулауын қамтамасыз етеміз және қалған 

жабдықтарға қарамастан олардың жылу режимін қамтамасыз етеміз. 

Аккумуляторлық батареяларды орналастыру аймағында төмен температураны 

қамтамасыз ету және термостат сигналдары бойынша басқарылатын 

жылытқыштардың көмегімен олардың жылу режимін қамтамасыз ету қолайлы 

тәсіл болып табылады. 
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Кесте 1.42 - FireSat ғарыш аппараттарының жылу сипаттамаларын алдын-

ала бағалау 

№   Параметр  Таңба Мәні Өлше

м 

Көзі Түсініктеме 

 

1 FireSat ғарыш 

аппаратының 

беткі ауданы 

А 13.5 кв. м FireSat FireSat ғарыш 

кемесі-

ұзындығы 1.5 м 

болатын текше. 

2 Жер бетінің 

ауданы ғарыш 

аппараты 

бетінің 

ауданына тең 

сфераның 

диаметрі 

D 2.07 м   

3 Электр қуатын 

максималды 

тарату 

QW 170 Вт FireSat Берілген шама 

4 Электр қуатын 

минималды 

тарату 

QW 80 Вт FireSat Болжамды 

5 Ғарыш 

аппаратының 

ұшу биіктігі 

Н 700 км кесте 

7-4 

 

6 Жер Радиусы 𝑅𝐸 6378 км   

7 Ғарыш 

аппараты 

орбитасының 

биіктігінен 

жердің 

бұрыштық 

өлшемі 

𝜌 1.1221 рад есептеу Бұл параметрді 

анықтаудан 

туындайды,  
𝜌 қараңыз. 

5 тарау 

8 Альбедо 

мөлшеріне 

түзету 

Ka 0.9931 – есептеу  1-21 Теңдеуін 

қараңыз 

9 Толқын 

ұзындығының 

инфрақызыл 

диапазонындағ

ы жер бетінен 

сәулелену 

ағынының 

максималды 

qI 258 Вт/м2 сурет 

1-14 

Ең нашар 

жағдайда 

температураны 

есептеу үшін 

қыздыру 

қолданылады 
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қарқындылығ

ы 

10 Толқын 

ұзындығының 

инфрақызыл 

диапазонындағ

ы жер бетінен 

сәулелену 

ағынының 

минималды 

қарқындылығ

ы 

qI 216 Вт/м2 сурет 

1-14 

Ең нашар 

жағдайда 

температураны 

есептеу үшін 

қолданылады 

11 Жер 

орбитасында 

тікелей күн 

сәулесінің 

ағыны 

Gs 1363 Вт/м2 сурет 

1-14 

Максимал мәнді 

қолданамыз 

12 Альбедо 

Жерлері 
а 35 % сурет 

1-14 

Максимал мәнді 

қолданамыз 

13 Эмиссиялық 

қабілеті 

 0.8 – кесте 

1-42 

Ақ эпоксидті 

деп болжанады 

бояу 

14 Сіңіру 

коэффициенті 

 0.3 – кесте 
1-42 

Бояудың тозуы 

ескерілді 

15 Жылытудың 

ең нашар 

жағдайы үшін 

Температура 

𝑇𝑚𝑎𝑥 -11 °С 1-26 
теңдеу 

 

16 Салқындатуды

ң ең нашар 

жағдайы үшін 

Температура 

𝑇𝑚𝑖𝑛 -87 °С 1-27 
теңдеу 

 

17 Жабдықтың 

максималды 

рұқсат етілген 

температурасы 

TU 35 °С кесте 
1-40 

Болжанып отыр 

5 С тең қор 

18 Жабдықтың 

минималды 

рұқсат етілген 

температурасы 

TL 5 °С кесте 
1-40 

Болжанып отыр 

5 С тең қор 

19 Жылытудың 

ең нашар 

жағдайы үшін 

Ar 0.42 кв. м. теңдеу 

1-16 

Күн сәулесінің 

болмауы, 170 Вт 

қуат пен 
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анықталған 

радиатордың 

ауданы 

температураның 

шашырауы 

35 °С радиатор 

20 Салқындатуды

ң ең нашар 

жағдайы үшін 

анықталған 

радиатор 

температурасы 

Тr -18.4 °С теңдеу 

1-16 

Күн сәулесінің 

болмауы, 80 Вт 

қуат пен 

ауданының 

шашырауы 

0,42м2  радиатор 

21 Радиатордың 

минималды 

температурасы

н ұстап тұру 

үшін 

жылытқышты

ң қуаты 

Qn 33.8 Вт Теңдеу 

1-16 

Күн сәулесінің 

болмауы, 

радиатордың 

ауданы 0.42 м2   

және 

радиатордың 

температурасы 5 

С 

 

1.5.5 Термореттеу ішкі жүйесін жобалау бөлшектері 

1-44-кестеде аэроғарыштық техникада қолданылатын кейбір 

материалдардың жылу өткізгіштігі жөніндегі деректер келтірілген. Кестеде көп 

қабатты жылу оқшаулау туралы мәліметтер жоқ, өйткені оның жылу қасиеттері 

жылу өткізгіштікке қарағанда радиациялық тиімділікпен жақсы сипатталады. 

Көп қабатты жылу оқшаулаудың тиімді сәулелену қабілеті келесі формуламен 

сипатталады: 

 

                                       𝑞 = 𝜎휀𝑒𝑓𝑓(𝑇𝑖
4 − 𝑇𝑜

4),                                        (1.28) 

 

мұндағы q – көп қабатты жылудан қорғайтын экран арқылы жылу беру, 

Вт/м2, 𝜎 -Стефан – Больцман тұрақтысы, 휀𝑒𝑓𝑓 – көп қабатты жылу 

оқшаулаудың тиімді сәулелену қабілеті,  𝑇𝑖– көп қабатты жылу оқшаулаудың 

ішкі бетінің абсолютті температурасы, 𝑇0-кейін-көп қабатты жылу 

оқшаулаудың сыртқы бетінің абсолютті температурасы. Тиімді сәулелену көп 

қабатты жылу қорғайтын экран арқылы жылу беру процесін жақсырақ 

сипаттайды, өйткені мұндай экран арқылы жылу берудің басым әдісі сәуле 

болып табылады. 

 

Кесте 1.43 - Кейбір материалдардың жылу өткізгіштігі 

Материал жылу өткізгіштік, Вт•м-1•К-1 

Мыс 

2017 маркалы алюминий 

қорытпасы 

3003 маркалы алюминий 

389 

164 

156 

96.9 
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қорытпасы 

308 маркалы алюминий 

қорытпасы 

Көміртекті болат парағы 

304 маркалы тот баспайтын 

болат 

Этиленгликоль 

Су 

Силикон (кремний органикалық 

қосылыс) 

Перлит 

Силикат кальция 

Плита түріндегі минералды 

талшық 

Блок түріндегі минералды 

талшық 

Фенол материалы 

Пластина түріндегі шыны 

талшық 

Формальдегид-несепнәр 

Полистирол 

Ауа 

Полиуретан 

51.9 

17.3 

2.42 

0.536 

0.151 

0.0692 

0.0548 

0.9548 

0.0360 

0.0332 

0.0317 

0.0317 

0.0288 

0.0260 

0.0231 

 

Көп қабатты жылу оқшаулаудың жылу сипаттамалары 1-22 суретте 

көрсетілген. Бұл суретте мынадай белгілер қабылданған: SCI – пайдалы 

жүктеме аппаратурасы бар сканерлеу платформасы, MAG – магнитометр, 

PROP – қозғалтқыш қондырғысының отыны, CALOR – калориметр, F&G – 

Pioneer сериялы ғарыш аппараттарының бортында орналастыруға арналған 

аппаратура. 1-22 суретте келтірілген мәліметтерден көп қабатты жылу 

оқшаулауының тиімділігі жылу оқшаулау қамтамасыз етілуі керек объектінің 

геометриялық өлшемдеріне байланысты екендігі туралы өте маңызды 

қорытынды жасалады. Үлкен көп қабатты жылу оқшаулау жүйелері, әдетте, 

кішігірім жүйелерге қарағанда аз тиімділікті көрсетеді, өйткені шекті 

эффекттер, коннекторлар, буындар мен тесіктер (электр кабельдерін төсеу 

немесе дизайн элементтері үшін) жылу қорғайтын экран арқылы 

жоспарланбаған жылу ағып кетудің тиімді әдісі болып табылады. Жалпы 

алғанда, көп қабатты жылу оқшаулау жүйелері кішігірім жүйелерге қарағанда 

жылу ағу жолдарының аз пайызын алады. Сондай-ақ, 1-22 суретте 

калориметрлер мен криогендік контейнерлер гетерогенділіктің төмен 

тығыздығы бар көп қабатты жылу оқшаулау жүйелерін білдіретінін ескеріңіз. 

Автоматты (ұшқышсыз) ғарыш аппараттары мен қозғалтқыш 

қондырғыларының көпшілігі гетерогенділіктің орташа тығыздығымен көп 

қабатты жылу оқшаулау жүйелеріне сәйкес келеді, ал жоғары күрделі ғарыш 
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аппараттары мен ғарыштық негіздегі ғылыми платформалар көп қабатты жылу 

оқшаулау жүйелерінің гетерогенділігінің жоғары тығыздығына ие. 

 

 
 

Сурет 1.14 - Көп қабатты жылу оқшаулау жүйелерінің сипаттамалары 

 

Деректер Stimpson және Jaworski материалдары бойынша берілген [1972]. 

Абсцисса осі бойынша көп қабатты жылу оқшаулау алаңы шаршы метрде, 

ординат осі бойынша-көп қабатты жылу оқшаулау жүйелерінің тиімді 

сәулелену қабілеті, 휀𝑒𝑓𝑓 сәйкес келеді, суреттің аңызында көп қабатты жылу 

оқшаулау жүйелерінің гетерогенділігінің тығыздығы (жоғарыдан төменге) – 

жоғары, орта және төмен. Суреттегі қолдар: 1-Mariner ғарыш аппаратының 

пайдалы жүктеме аппаратурасы бар сканерлеу платформасы, 1969 жыл; 2-

Mariner ғарыш аппаратының пайдалы жүктеме аппаратурасы бар сканерлеу 

платформасы, 1971 жыл; 3-Pioneer ғарыш аппаратының магнитометрі; 4-SATS 

ғарыш аппараты; 5 – OGO ғарыш аппараты; 6-Nimbus сериялы ғарыш 

аппараттары; 7-Mariner ғарыш аппаратының платформасы, 1971 жыл; 8-GSFC 

ғарыш аппаратының корпусы; 9-Pioneer сериялы ғарыш аппараттарының 

бортында орналастыруға арналған аппаратура; Apollo бағдарламасының 10-ай 

модулі; 11-Viking сериялы ғарыш аппараттарының қозғалтқыш 

қондырғысының отын багы; 12- Mariner ғарыш аппаратының қозғалтқыш 

қондырғысының отын багы, 1971 жыл; 13 – NASA реактивті қозғалыс 

зертханасының калориметрі (JPL); 14 – криогендік сыйымдылық және lerc 

калориметрі; 15 – lerc криогендік сыйымдылығы; 16 – MSFC криогендік 

сыйымдылығы; 17 – MSFC калориметрі. 

Радиациялық қасиеттері 11-42-кестеде келтірілген. Оптикалық күн 

шағылыстырғышы күн сәулесінің ағынымен сәулелендірілген кезде 

минималды температураға ие бет екенін ескеріңіз. Мұндай шағылыстырғыштар 
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ғарыш аппараттарында қолданылды, бірақ олардың кемшілігі-сынғыштықтың 

жоғарылауы және айтарлықтай жоғары құны. Күміс жалатылған тефлон 

жоғары сапалы кварцты оптикалық күн рефлекторлары сияқты төмен 

температураны қамтамасыз ете алмаса да, олар айтарлықтай арзан және сыртқы 

әсерлерге салыстырмалы түрде жоғары қарсылыққа ие. Таяу жылдары 

күмістелген тефлон ғарыш аппараттарының сыртқы беттерінде кеңінен 

пайдаланылатын болады. 

1-23-суретте терморегуляция ішкі жүйесін жобалаудың типтік 

тәжірибесінің мысалы келтірілген. Суретте BOL символы ғарыш аппаратын 

орбиталық пайдалану мерзімінің басталуын, ал ЕOL символы оның орбиталық 

пайдалану мерзімінің аяқталуын білдіреді. Суретте көрсетілген жүгіретін 

толқын шамы радио таратқыш жабдықтың қуатын күшейткіш болып табылады. 

Бұл күшейткіштің беті қара бояумен жабылған, бұл ол шығаратын жылу 

энергиясының мүмкіндігінше жоғары деңгейін қамтамасыз етеді. 

Терморегуляцияның ішкі жүйесін жобалаудың бір аспектісі-бұл қатты 

заттардың байланыс беттерінің жылу кедергісі. терморегуляцияның ішкі 

жүйелерінде көбінесе осындай беттер арқылы маңызды жылу беру жолдары 

болады, мысалы, салқындатылған плитада таратылатын қуаттың жоғары 

деңгейі бар борттық жабдықты болтпен бекіту арқылы ұйымдастырылады. 

Жылу сипаттамалары қатты заттардың жанасу беттерінің кедергісі қосылыс 

арқылы жылу өткізгіштікпен анықталады және келесі теңдеумен сипатталады: 

 

                                                           Q=ℎ𝑐𝐴∆𝑇                                             (1-29) 

 

Жоғарыда келтірілген теңдеуде Q-ватттағы қатты заттардың жанасу беті 

арқылы жылу беру, A-шаршы метрдегі қатты заттардың жанасу беті арқылы 

өтетін аймақ. метр, 

∆𝑇 -бұл Келвин градусындағы байланыс бетіндегі температураның 

айырмашылығы, ℎ𝑐-бұл w-де қосылыстың жылу өткізгіштік коэффициенті, 

Вт*м-2*К-1.  

Төмендегі суреттегі қолдар: 1 – супер оқшаулау; 2 – алюминийленген 

тефлон; 3 – электр жылытқыштар; 4 – күмістелген кварц; 5 – ғарыш аппаратын 

ішкі әрлеу; 6-CNL – 1S – 0.85 қара бояуының сәулелендіру қабілеті (егер өзгеше 

келісілмесе); 7-CNL – 1S – 0.85 ақ бояуының сәулелендіру қабілеті (егер өзгеше 

келісілмесе); 8 – вакуумды металдандыру әдісімен алтынмен қаптаудың 

сәулелендіру қабілеті – 0.03; 9 – екі жағынан қара бояумен жабу, сәулелендіру 

қабілеті – 0.85; 0.25; 10-күн сәулесінің ағынын шағылыстырғыш; 11 – 

алюминийлендірілген тефлон: сіңіру коэффициенті – орбиталық пайдалану 

мерзімінің басындағы 0.16, 0.30 – орбиталық пайдалану мерзімінің соңында, 

сәулелену қабілеті – 0.66; 12 – күннен қорғайтын экран; 13 – күмістелген кварц: 

сіңіру коэффициенті – орбиталық пайдалану мерзімінің басындағы 0.085, 0.09 

– орбиталық пайдалану мерзімінің соңында сәулелену қабілеті – 0.80; 14 – қара 

бояумен боялған алюминий фольга, орташа сәулелену қабілеті – 0.55; 15 – 

алюминий фольга, сәуле шығару қабілеті – 0.03; 16 – сәуле шығару қабілеті – 
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0.85; 17– жылтыратылған бет; 18 – суспензия және энергияны беру торабы; 19 

– айналыммен тұрақтандырылған платформа; 20 – қозғалтқыш 

қондырғысының отыны бар резервуар; 21 – 22 н тартқышы бар реактивті 

микроқозғалтқыштар; 22 – айналмалы аралық; 23 – жабыны жоқ шыны пластик, 

сәулелену қабілеті – 0.8; 24 – күн батареясы: сіңіру коэффициенті – орбиталық 

пайдалану мерзімінің басында 0.75, 0.77 – орбиталық пайдалану мерзімінің 

соңында, сәулелену қабілеті – 0.76; 25 – 26 – алюминий фольга: сәулелену 

қабілеті – 0.04. 

Қатты заттардың қосылысының жылу өткізгіштігін болжаудың 

қиындығы-бұл түйісетін беттерді өңдеу сапасына, олардың қосылу беріктігіне, 

түйісетін беттердің толқындылығына және оларға қысымға байланысты. 

Алюминий үшін жылу өткізгіштік коэффициентінің типтік мәні 4500 Вт 

құрайды, м-2 қатынасы К-1; алайда, бұл мән жоғарыда аталған жағдайларға 

байланысты өте өзгеруі мүмкін. Түйіспелі жылу өткізгіштіктің шамасын 

болжаудың күрделілігіне байланысты оны ғарыш аппаратының борттық 

жабдығының компоненттеріне дербес сынақтар жүргізу кезінде өлшеу, содан 

кейін аппараттың жылу моделін жасау немесе нақтылау кезінде өлшеу 

нәтижелерін пайдалану қажет. 

 

 
Сурет 1.15 - Ғарыш аппараттарының терморегуляциясының ішкі жүйесін жобалаудың 

типтік тәжірибесінің мысалы 
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1-42-кестеде келтірілген күн сәулесінің сіңіру коэффициенттері ғарыш 

аппаратын орбиталық пайдалану мерзімінің басталуы үшін берілген. Бұл 

дегеніміз, материалдар уақыт өте келе күн сәулесінің сіңу коэффициентінің 

деградациясын тудыруы мүмкін ғарыш факторларының әсеріне әлі 

ұшырамаған, әсіресе ультракүлгін сәулеленудің әсерінен. Бұл Деградация 

табиғатта экспоненциалды және әдетте жоғарғы шекте болады. Мысалы, 1-42 

кестеде келтірілген күміс жалатылған тефлон, алюминий тефлон және 

оптикалық күн шағылыстырғыш үшін күн сәулесінің сіңіру коэффициентінің 

жоғарғы шегі сәйкесінше 0.241,0.316 және 0.103 құрайды. Материалдың күн 

сәулесінің сіңіру коэффициентінің жоғарғы шегіне асимптотикалық жетуі үшін 

қажет уақыт 6800-ден 36300 сағатқа дейін тұрақты күн сәулесі. Ғарыш 

аппаратының жылу сипаттамаларына талдау жүргізу кезінде бүкіл ұшу 

барысында борт жабдығының конструкциясы элементтері мен компоненттері 

температурасының шекті мәндерін айқындау мақсатында оны орбиталық 

пайдалану мерзімінің басталуы мен аяқталуы үшін жылудан қорғайтын 

жабындар коэффициенттерінің мәндері айқындалуға тиіс. 

Ғарыш аппаратын термореттеудің кіші жүйесінің негізгі компоненті бұл 

көп қабатты жылу оқшаулау. Бұл материал модельдеу, орнату және тестілеу 

кезінде өте дәлдікті қажет етеді. Мысалы, жылу қорғайтын экрандардың 

қосылуы оқшаулаудың жылу қасиеттерінің айтарлықтай нашарлауына 

әкелетінін алдын-ала ескеруіміз керек. Егер көп қабатты жылу оқшаулағышта 

тесіктердің болуы ғарыш аппараттарының жылу моделін жасау кезінде барабар 

ескерілмесе, онда жылу қорғау тиімділігін аналитикалық болжау нәтижелері 

сынақ нәтижелерімен сәйкес келмеуі мүмкін. Сонымен қатар, вакуумдық 

камерадағы сынақтардың ұзақтығы көп қабатты жылу оқшаулауынан ауа 

шығуы үшін жеткілікті үлкен болуы керек. Жылу қорғайтын экрандарда жиі 

перфорация болса да, ауа шығуы үшін бірнеше сағат қажет болуы мүмкін, 

содан кейін көп қабатты жылу оқшаулауының жылу сипаттамалары ғарыш 

кеңістігінде жұмыс істеген кезде көрсетілетін сипаттамаларға жақындайды. 

Бұл бөлімде ғарыш аппараттарының терморегуляциясының ішкі 

жүйесінің көптеген материалдық компоненттері сипатталған. Бұл жағдайда 

маңызды сұрақ туындайды: қандай материалдық компоненттерді қолдану 

керек, немесе, ең болмағанда, ішкі жүйенің бөлігі ретінде пайдалану мүмкіндігі 

үшін қарастырылуы мүмкін нақты ғарыш аппаратының терморегуляциясы? 

Бұл сұрақтың жауабы жобалау практикасында, әдетте, белгілі бір жағдайда 

(нақты мәселені шешу үшін) пайдалану үшін ең тиімді компоненттерді таңдау 

мақсатында салыстырмалы зерттеулердің нәтижелері бойынша болады. 

Көрсетілген салыстырмалы зерттеулерді жүргізу кезінде пайдаланылатын 

өлшемдер, әдетте: жылу сипаттамалары, құны, массасы, сенімділігі, нарықтағы 

компоненттің қолжетімділігі (оны өндірісте игеру), ғарыш кеңістігі 

факторларының әсеріне және ғарыш аппаратын жерүсті пайдалануға 

қауіпсіздігі мен төзімділігі болып табылады. 
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1.6 Құрылыс және механизмдер 

Peter G. Doukas, James R. McCandless, Thomas P. Sarafin, William R. 

Britton, Martin Marietta Astronautics Group корпорациясы 

Құрылымдар мен механизмдердің ішкі жүйесі (ағылш. structures and 

mechanisms subsystem) ғарыштық аппараттың барлық басқа борттық кіші 

жүйелерін механикалық қосуға, жалпы ғарыш аппаратын тасымалдаушы 

зымыранмен қосуға және пиротехникалық құрылғылардың іске қосылуы 

нәтижесінде ғарыш аппаратын тасымалдаушы зымыранмен бөлуді қамтамасыз 

етуге арналған. Конструкциялар мен механизмдердің кіші жүйесінің жобасы 

ғарыш аппараты конструкциясының беріктігі мен қаттылығы және оның 

тасымалдағыш зымыранмен механикалық интерфейсі жөніндегі талаптардың 

бүкіл кешенін қанағаттандыруы тиіс. Негізгі (ағылш. primary) ғарыш 

аппараттарының құрылымы оған әсер ететін негізгі жүктемелерді қабылдайды, 

көмекші (ағылш. secondary) конструкция кәбілдік жгуттарды, қозғалтқыш 

қондырғысының гидравликалық және пневматикалық магистральдарын, 

конструкцияның көтергіш элементтері болып табылмайтын люктер мен 

қақпақтарды, сондай-ақ ғарыш аппаратының компоненттерін бекітуге 

арналған, әдетте, 5 кг-нан аспайтын бірлі-жарым салмақты қапсырмаларды 

бекітуді қамтамасыз етеді. 

Бұл бөлімде біз ғарыш аппараттарының алдын-ала жобалау жобасын 

әзірлеу тәртібін қарастырамыз. Біз ғарыш аппараты жұмыс істеуі керек сыртқы 

жағдайларды және жалпы ғарыш аппараттарының құрылымдық 

конфигурациясын зерттеуден бастаймыз. Ең үздік жобалық шешімдерді 

таңдаудың бірқатар міндеттерін шешкеннен кейін, біз ғарыш аппараты 

конструкциясының әрбір элементін оның сенімділігін, массасын ықтимал 

азайтуды және оны нығайту қажеттілігі тұрғысынан бағалаймыз.  

Ғарыш аппаратының конструкциясы дайындаудан бастап оны орбиталық 

пайдалану мерзімі аяқталғанға дейін сыртқы орта факторларының әсеріне төзуі 

тиіс. Сондықтан құрылымдық әзірлеушілер ғарыш аппараттарының 

технологиясы, өндірісі, құрастырылуы, сыналуы және жұмыс істеуі 

мәселелеріне ие болуы керек. Осындай пәнаралық тәсілді әзірлеу 

конструкциясы қамтамасыз етеді есепке алу бүкіл кешенін талаптарды қоса 

алғанда, олар-ең алдымен ұсынылады малозначительными. Space Shuttle қайта 

пайдалануға болатын ғарыштық ғарыш кемесінің аспалы цистернасының 

дизайны туралы төменде келтірілген талқылау, біз құрылымды жобалау 

кезеңінде оны пайдалану кезеңінде орын алуы мүмкін барлық оқиғаларды 

болжай алмайтынымызды көрсетеді. 

Аспалы резервуардың алюминий қабығы өте аз өндірістік төзімділікке ие 

болуы керек. Сұйық оттегіге арналған алдыңғы ыдыстың қабығының 

қалыңдығын небары 0.001 дюймге (0.0254 мм) арттыру сыйымдылық пен 

аспалы резервуардың массасын тұтастай алғанда 220 кг-ға арттырады.арнайы 

қаттылық қабырғалары резервуарды дәнекерлеу кезінде олардың тегістелуіне 

жол бермей, аспалы резервуардың қабырғаларының бөлімдерін қолдауы керек, 

өйткені қабырғалардың бөліктері өз салмағына да төтеп бере алмайды. 
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Жиналған аспалы бактың мұрын бөлімі бос және шамадан тыс ішкі қысыммен 

қамтамасыз етілмеген кездейсоқ желдің екпінін тудыратын Space Shuttle қайта 

пайдалануға болатын көлік ғарыш кемесін іске қоспас бұрын да үлкен 

жүктемелерге ұшырайды. 1-45-кестеде ғарыш жобасын іске асырудың үлгілік 

кезеңдері және конструкциялық талаптардың ықтимал көздері жүйеленген. 

 

Кесте 1.44 - Ғарыш жобасын іске асырудың әртүрлі кезеңдеріне арналған 

конструктивтік талаптардың типтік көздері 

Жобаның кезеңдері Конструктивті талаптардың көздері 

Ғарыш аппаратын жасау 

және құрастыру 

тасымалдау және тиеу-

түсіру Сынау жұмыстары 

 

 

 

 

 

Бастапқы дайындық 

Ғарыш аппаратын жұмыс 

орбитасына ұшыру және 

шығару 

 

Ғарыш аппаратының 

орбиталық ұшуы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ғарыштық аппараттың күш жиынтығының 

немесе контейнерінің реакциясы 

* Дәнекерлеу сияқты технологиялық 

процестерден туындаған кернеулер 

* Кран немесе тасымалдау арбасының реакциясы 

* Ғарыш аппаратын жер үсті, теңіз немесе 

авиация көлігімен тасымалдау шарттары 

* Діріл немесе акустикалық сынақтарды жүргізу 

кезіндегі әсерлер 

* Сынау кезінде конструкцияның көтергіш 

элементтерін реакция күшімен жүктеу 

* Тасымалдағыш зымыранмен түйісу процесінде 

орын ауыстыру және ұшыру алдындағы 

тексерулер жүргізу 

* Тасымалдағыштың марштық 

қозғалтқыштарының жұмыс процесінде 

статикалық артық жүктемелер 

* Дыбыстық кедергіні іске қосу және жеңу 

кезінде діріл және акустикалық жүктемелер 

* Зымыран тасығыш қозғалтқыштарының 

жұмысы кезіндегі діріл 

* Тасымалдағыш бактарындағы отын деңгейінің 

ауытқуы салдарынан қозғалтқыштарды іске қосу, 

ажырату, сатыларды бөлу, зымыран-тасығыштың 

маневрлері, бас ағытқышты лақтыру кезіндегі 

стационарлық емес жүктемелер 

* Зымыран тасығыштың сатылары мен 

ағытқышын түсіру кезінде және ғарыш 

аппаратын бөлу кезінде пиротехникалық 

құрылғылар іске қосылған кездегі соққылар 

* Орбитаны түзетудің борттық 

қозғалтқыштарының жұмысы барысындағы 

статикалық жүктемелер 

* Бағдарлауды басқару кіші жүйесінің реактивті 

қозғалтқыштарының жұмысы кезіндегі немесе 
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Орбитадан шығу және 

қону 

(егер қарастырылған 

болса) 

басқа ғарыш аппаратымен орбитада түйісу 

кезіндегі стационарлық емес жүктемелер 

* Ғарыш аппаратының құрылымдық 

элементтерін бөлу немесе ажырату кезінде 

пиротехникалық құрылғылар іске қосылған 

кездегі соққылар 

* Жылу жүктемелері 

Атмосфераның тығыз қабаттарының өтуі кезінде 

аэродинамикалық қыздыру 

* Қону кезінде және желдің екпіні әсерінен 

стационарлық емес жүктемелер 

 

Конструкциялық талаптардың негізгі көзі ғарыш аппаратының массасын, 

геометриясын, қаттылығы мен беріктігін талап ететін зымыран-тасығыш болып 

табылады. Тасымалдағыш зымыран, оның үдеткіш сатысы және ғарыш 

аппаратының жұмыс орбитасының параметрлері оның рұқсат етілген жалпы 

массасын анықтайды. Ең көп таралған тасымалдағыш зымырандар жөніндегі 

мәліметтер 18-4-кестеде (18-тарау) жүйеленген. 

Ғарыш аппаратының Корпусы мен ғарыш аппаратын тасымалдағыш 

зымыранға түйістіруге арналған өтпелі ферма конструкциясының массасы, 

әдетте, ғарыш аппаратының құрғақ массасының 10% - дан 20% - ға дейін 

құрайды. Конструкцияның қосылған элементтерінің, аспаптар корпустарының 

және қосалқы конструкция элементтерінің көпшілігінің массасы ғарыш 

аппаратының тиісті борттық кіші жүйелерінің массасы ретінде ескеріледі. 

Құрылым мен механизмдердің ішкі жүйесінің есептелген массасына біз бекіту 

және орнату элементтерін есепке алу үшін әдетте 10% - ға дейін қосамыз. 

Әдетте біз жобадағы ықтимал өзгерістерді, дұрыс бағаланбауды және 

құрылымдық талаптарды дұрыс түсінбеуді ескеру үшін Қордың 25% - на 

дейінгі массасын есептейміз. Массасы көбінесе жете бағаланбайтын немесе 

кемітілетін ғарыш аппаратының элементі массасы ғарыш аппаратының құрғақ 

массасының 10% - ына жететін борттық кәбілдік желі болып табылады. Әрине, 

массаны ұлғайту қоры олардың жобаларының пысықталу дәрежесіне және 

жоспарлау тәуекеліне байланысты борттық жабдықтың немесе ғарыш 

аппаратының кіші жүйелерінің әртүрлі компоненттері үшін әртүрлі болуы 

мүмкін. Оның жабдығының массасын бағалаудың қандай да бір кіші жүйесінің 

жобасы пысықталуына қарай салмақ мәліметтерінде нақты мәндермен 

ауыстырылады. 

Ғарыш аппаратының габариттік өлшемдері пайдалы қазбалар аймағының 

көлемімен анықталады. 

ғарыш аппаратын шығару үшін таңдалған тасымалдағыш зымыранмен 

үйлесімді бас ағытқыштың нақты моделі астындағы жүк. Қорғаныс 

жапқыштары ғарыш аппаратын атмосфераның жүктемелері мен ластануынан 

қорғайды. Ғарыш аппараты мен оның бас сүйегіне берілген динамикалық аймақ 

(ағылш. dynamic envelope), немесе бөлінген кеңістік, оның өлшемдері 
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болжамды серпімді деформацияларды және жылу қорғайтын экранды қосымша 

орнату мүмкіндігін ескереді. Ғарыштық аппараттың конструкциясы серпімді 

деформациялар кезінде ғарыш аппараты мен бас ағытқышы басқа динамикалық 

аймақтарға кірмеуі үшін жеткілікті қаттылыққа ие болуы керек. Space Shuttle 

қайта пайдалануға болатын ғарыш кемесі дәстүрлі бас тартқышы болмаса да, 

оның жүк бөлімі тиісті жүк аймағына төтеп беруді қажет етеді (мысал 18-8 

суретте, 18-тарауда келтірілген). 

Ғарыш аппараты конструкциясының қаттылығына қойылатын талаптар 

максималды серпімді деформациялардың шамасын анықтап қана қоймайды. 

Зымыран тасығыштың конструкциясында тербелістер ішкі (зымыран 

қозғалтқыштарының жұмысы кезіндегі тербелістер), сондай-ақ сыртқы 

(аэродинамикалық жүктемелер) көздермен қозатын белгілі бір меншікті 

жиіліктер бар. Зымыран-тасығыштарды дайындаушылар спецификацияларда 

әрбір зымыран үшін белгілі меншікті жиіліктерді келтіреді (1-9-кестені, 1-

тарауды қараңыз) және осьтік деформациялардың, иілу және бұралу 

тербелістерінің тиісті нысандарын сипаттайды. Зымыран тасығыштың өз 

жиіліктерінде механикалық резонанстар болмайтындай етіп арнайы 

жобаланған ғарыш аппаратының конструкциясы орбитаға шығару учаскесінде 

айтарлықтай аз жүктемелерге ұшырайтын болады. Ғарыш аппараттарының 

конструкциясын жобалау кезінде ескерілуі қажет резонанстың типтік көздеріне 

ғарыш аппараты мен зымыран тасығыштың басқару жүйесі арасындағы өзара 

әсер, зымыранның жұмыс істеу кезіндегі қозғалтқыш қондырғысындағы 

тербелістер, атмосфералық шығару учаскесіндегі аэродинамикалық бафтинг 

және қатты отынды зымыран қозғалтқыштарындағы иілу тербелістері жатады. 

Ұшыру кезінде және шығару учаскесінде зымыран-тасығыш 

қозғалтқыштарының тартылуы ғарыш аппаратын зымыран-тасығыштың 

бойлық осі бойымен бағытталған статикалық жүктемелердің әсеріне 

ұшыратады. Бұл шамадан тыс жүктемелер тасымалдаушы зымыранның жұмыс 

істеп тұрған сатысында отын өндірілген сайын біртіндеп артады 

(қозғалтқыштардың тұрақты тарту күшімен зымыранның толық массасының 

азаюына байланысты) және тиісті сатыдағы қозғалтқыштар өшірілген кезде 

өтпелі процестің пайда болуымен күрт төмендейді. Зымыран тасығыштың 

келесі сатысының қозғалтқыштарын іске қосу кезінде тиісті өтпелі процестің 

пайда болуымен қайтадан тез өседі. Зымыран тасығыштың ұшуының басында 

және атмосфералық учаскесінде желдің екпіні, сондай-ақ зымыран маневрлері 

көлденең бағытта шамадан тыс жүктеме көзі болып табылады. Өтпелі 

(динамикалық) және статикалық шамадан тыс жүктемелер ғарыш 

аппараттарының құрылымына инерциялық жүктемелерді тудырады, олар 

әдетте жүктеме коэффициенттерімен анықталады (ағылш. load factors), теңіз 

деңгейіндегі ғарыш аппаратының салмағына көбейткіштер болып табылады. 1-

8 - кестеде зымыран тасығыштың кейбір тән ұшу учаскелері үшін жүктеме 

коэффициенттерінің үлгілік мәндері келтірілген. 

Ғарыш аппараттарының конструкциясына түсетін жүктемелердің 

маңызды көзі зымыран тасығыш қозғалтқыштарының және басқа да қоздыру 
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көздерінің жұмысынан кездейсоқ тербелістер. Ұшыру кезінде ұшыру құралы 

жерден бөлінген кезде, кездейсоқ тербелістерді қоздырудың негізгі көзі-бұл 

зымыранның жұмыс істеп тұрған қозғалтқыштары шығаратын және ғарыш 

кемесі қабылдайтын акустикалық Шу. Содан кейін акустикалық жүктемелер 

ғарыш аппаратын шығару учаскесінде дыбыстық тосқауылды тасымалдаушы 

зымыранның өтуі кезінде аэродинамикалық құйындармен қозғалады. 

Қабықтың бөліктері мен күн панельдері сияқты үлкен беті мен аз массасы бар 

құрылымдар акустикалық шуылға өте сезімтал. 

Кездейсоқ дірілді дұрыс анықтау үшін жүктеме коэффициенттерін 

қолдануға болмайды. Ол келесі үш параметрмен дұрыс сипатталады: үлестіру, 

жиілік спектрі және амплитудасы. Әдетте, кездейсоқ тербеліс спектрінде Гаусс 

үлестірімі болады деп болжаймыз, ол дірілдің белгілі бір шектерде болатын 

уақыттың қай бөлігін (пайызбен) анықтайды. Жиілік спектрі көбінесе қуаттың 

спектрлік тығыздығымен сипатталады (ағылш. power spectral density-PSD), 

дегенмен бұл жағдайда "үдеу" термині "қуат"терминіне қарағанда орынды 

болар еді. Сигналдағы тербелістердің қуаты үдеу квадратына пропорционал. 

Ол жиілік диапазонына бөлінеді, оның ішінде тербеліс жиілігіне тәуелсіз 

шаманы алу үшін сигнал интеграцияланады. Осылайша, қуаттың спектрлік 

тығыздығы G2/Гц бірліктерімен өлшенеді, мұндағы g-ауырлық үдеуі. Қуаттың 

спектрлік тығыздығын көрнекі түрде көрсету үшін біз әдетте қуаттың спектрлік 

тығыздығының (G2/Гц бірліктерінде) жиілікке тәуелділік графигін 

қолданамыз, графиктің екі осі бойынша масштаб – логарифмдік. Қисық 

астындағы ауданның квадрат түбірі-бұл процестің уақыт диаграммасының 

орташа квадраттық мәні. Бұл мән бір стандартты ауытқуға, 1 os, діріл спектріне 

тең болады. 1-25-суретте (солдан оңға қарай) кездейсоқ діріл сигналының 

уақытша диаграммасы (үдеудің G бірліктеріне уақытқа тәуелділігі), оның 

қалыпты (Гаусс) таралуы және қуаттың спектрлік тығыздығының типтік 

графигі (G2/Гц бірліктеріндегі қуаттың спектрлік тығыздығының Гц жиілігіне 

тәуелділігі) көрсетілген. 

Пиротехникалық құрылғылардың іске қосылуы кезіндегі соққы (ағылш. 

pyrotechnic shock) болып табылады зымыран тасығыштың сатыларын бөлу, бас 

сүйегін лақтыру, ғарыш аппаратының өзін бөлу тетіктерінде, сондай-ақ күн 

батареялары панельдерін және ғарышта өрістетілетін ғарыш аппараты 

конструкциясының басқа да элементтерін тұтастыру тетіктерінде 

пиротехникалық құрылғыларды жару кезінде туындайтын ғарыш аппаратына 

жүктемелердің басқа да маңызды көзі болып табылады. Мұндай соққы жоғары 

жылдамдықта үлкен үдеу тудырады бірақ өте қысқа уақыт аралығында (1-11-

сурет). Соққы жүктемелері тез сөніп қалатындықтан, олар пиротехникалық 

құрылғыларды орнату орындарынан қашық конструкция элементтерінің 

зақымдануына сирек әкеледі, алайда пиротехникалық құрылғыларды орнату 

орындарына жақын орналасқан электрондық жабдық үшін елеулі қауіп төндіруі 

мүмкін. 
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Сурет 1.16 - Кездейсоқ тербелістің уақыт диаграммасы( сол жақта), ықтималдық 

тығыздығының қисығы (ортасында) және қуаттың спектрлік тығыздығы (оң жақта) 

 

Қазіргі заманғы ғарыш жобаларын әзірлеуде біз байланысты 

жүктемелерді (ағылш. coupled loads analysis). Мұндай зерттеу күштік 

функциялар (ағылш. forcing functions). Сыртқы әсер етуші факторлардың 

параметрлерін айқындау негізінде конструктивтік талаптарды 

қалыптастырғаннан кейін, біз ғарыш аппараты конструкциясының 

конфигурациясын құрастыру және таңдау туралы мәселені қарастыруға 

көшуіміз мүмкін. 

 

1.6.2 Ғарыш аппаратының кіші жүйелерін құрастыру және 

конфигурациясын таңдау 

Конструкторлар ғарыш аппаратының ең аз массасын қамтамасыз ету 

үшін құрастырудың жоғары тығыздығын қамтамасыз ету мен сынақтар жүргізу 

кезінде және қажет болған жағдайда ғарыш аппаратын ұшыру алдында 

жекелеген аспаптарды ауыстыру кезінде борттық жабдыққа қол жеткізуді 

қамтамасыз ету арасындағы таңдау міндетін шешуі тиіс. Алдын-ала орналасу 

ғарыш аппараттарының борттық жабдықтарының әр компонентін ескеруі 

керек, өйткені егер ол жаңа компоненттерді орналастыруды қамтамасыз етсе, 

оның дизайны сөзсіз ауыр болады. Жаңадан енгізілетін жабдық 

компоненттерінің қосымша массасы ғарыш аппаратының бағдарын басқаруды 

қамтамасыз ету үшін салмақ қорын, салмақ түсетін конструкциялардың 

ауырлауын және борттық қозғалтқыш қондырғысының қосымша отын қорын 

ескеретін коэффициенттерге көбейтіледі. 

Ғарыш аппаратының конфигурациясын немесе орналасуын таңдауға 

бақылау және бағдарлауды басқару кіші жүйесінің пайдалы жүктеме 

аппаратурасы мен аспаптарын орналастыруға қойылатын талаптар барынша 

әсер етеді. Пайдалы жүктеме және оны ғарыш аппаратының бортына 

орналастыру жөніндегі талаптар 9-тарауда қаралды. Осы тараудың 1.1-

бөлімінде айналу арқылы тұрақтандыру және ғарыш аппаратын үш осьті 

тұрақтандыру әдістері талқыланады. Айналу арқылы тұрақтандыру ғарыш 

аппараттарының орналасуына қатты әсер етеді, өйткені тұрақтандыру 

процесінің тұрақтылығын қамтамасыз ету үшін оның айналу осіне қатысты 

инерция моменті* көлденең осьтерге қатысты инерция моментінен үлкен 

болуы керек. Үш осьті тұрақтандыру жүйесі бар ғарыш аппараты жағдайында 
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магниттік атқарушы органдар және магнитометр (Жердің магнит өрісінің 

параметрлерін өлшеуге арналған аспап) магниттік атқарушы органдар 

жұмысының магнитометрді өлшеуге әсерін болдырмау. 

Пайдалы жүктеме аппаратурасы және ғарыш аппаратының бағдарын 

бақылау және басқару кіші жүйелерінің командалық аспаптары әрқашан 

көрудің белгілі бір өрісін және орнатудың дәлдігін қамтамасыз етуді талап 

етеді. Ғарыш аппаратын құрастыруды әзірлеуші көрсетілген жабдықты оның 

көру өрісі борттық антенналармен немесе күн батареясының панельдерімен 

көлеңкеленбейтіндей етіп орналастыруы тиіс. Қазіргі заманғы Композициялық 

материалдарды қолдану көбінесе қаттылық пен температураның рұқсат етілген 

мәндерінің талаптарына сәйкес келетін тірек конструкцияларын жасауға 

көмектеседі. 

Радиобайланыс антенналары сонымен қатар қаттылықты, құрылымның 

температуралық тұрақтылығын және қажетті көру өрістерін қамтамасыз етуді 

қажет етеді. Шығарылу учаскесінде бүктелген күйде болатын ғарыш аппараты 

конструкциясының қосылған элементтеріне датчик аппаратурасы мен 

Антенналарды орналастыру ықтимал шешімдердің бірі болып табылады, 

ғарыш аппаратын орбитаға шығарғаннан кейін көлеңкеден бос көру өрістерін 

қамтамасыз ету үшін ашылады және қажетті қаттылық пен температуралық 

тұрақтылықты қамтамасыз ету үшін қазіргі заманғы композициялық 

материалдардан орындалады. 

Командалар мен мәліметтерді өңдеудің борттық ішкі жүйесінің 

компоненттері көбінесе ғарыш факторларының әсеріне осал болады, сондықтан 

біз оларды ғарыштық иондаушы сәулелерді қорғау үшін ғарыш 

аппараттарының ортасына орналастыруға мәжбүрміз. Сонымен қатар, борттық 

процессорды, деректер шинасын және командалық ішкі жүйенің басқа 

жабдықтарын жақын жерде орналастырған кезде борттық кабельдік желінің 

массасын азайтуға болады. 

Қозғалтқыш қондырғысы, әдетте, ғарыштық аппаратты бағдарлау және 

тұрақтандыру мәселелерін шешуге арналған реактивті 

микроқозғалтқыштардан және орбитааралық өтулердің маневрлерін 

қамтамасыз ететін арнайы қозғалтқыштан (әдетте үлкен тарту) тұрады. Егер сіз 

әр түрлі, әдетте ортогональды, олардың әрқайсысының тарту векторларының 

бағдарымен орнатылған реактивті микроқозғалтқыштар жиынтығын, реактивті 

қозғалтқыштар деп аталатын блоктарды сатып алсаңыз (ағылш. rocket engine 

modules), содан кейін біз ғарыш аппаратын құрастыру процесінде қозғалтқыш 

қондырғысының гидравликалық және пневматикалық желілерін дәнекерлеудің 

қажетті операцияларының санын азайта аламыз. Әдетте біз мұндай реактивті 

микроқозғалтқыштардың блоктарын ғарыш аппараттарының шетіне 

орналастырамыз – оның массалық орталығынан максималды қашықтықта (бұл 

қозғалтқыштардың тұрақты тартылуында басқару моменттерін арттыруға 

мүмкіндік береді) - дегенмен, қозғалтқыштардың жанармай жану өнімдері 

сенсорлардың оптикасын ластамайтындығына көз жеткізуіміз керек., Радио 

антенналарына немесе күн батареяларының панельдеріне. Төмен жұмыс 
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қысымы бар қозғалтқыш қондырғысын қолдану жанармай бактарының 

массасын азайтуды қамтамасыз етеді. Ғарыш аппараттарының орналасуын 

таңдаудағы тағы бір күрделі міндет-оның тартылу векторы ғарыш 

аппараттарының масса орталығы арқылы өтетіндей, орбитааралық өтулердің 

маневрлерін қамтамасыз ететін арнайы қозғалтқышты орналастыру. Мұндай 

қозғалтқыш әдетте үлкен массаға ие; оны тасымалдаушы зымыранмен қондыру 

адаптеріне жақын орналастырған жөн, бұл ғарыш аппараттарының тірек 

құрылымының жалпы массасын азайтады. 

Энергиямен жабдықтау ішкі жүйесі жабдықтарының конфигурациясы 

мен орналасуы ішкі жүйенің жойылатын Шығыс қуатына және ғарыш аппараты 

орбитасының параметрлеріне байланысты. Мысалы, біз ғарыштық аппаратты 

іске қоспас бұрын күн батареясының панельдерін бүктеудің және панельдерді 

орбитаға шығарғаннан кейін орналастырудың осындай схемасын жасауымыз 

керек, сондықтан панельдер ғарыш аппараттарының басқа құрылымдық 

элементтеріне тиіп кетпеуі керек. Күн панельдерінің құрылымын жеңілдету 

және орналастыру механизмдерінің сенімділігін арттыру үшін панельдердің 

қосылыстарының санын азайтуға тырысқан жөн. Сонымен, электрмен 

жабдықтау ішкі жүйесінің аккумуляторлық батареялары алдын-ала тексеру 

немесе ауыстыру үшін қол жетімді болуы керек сондай-ақ ғарыш аппаратының 

бортында олар үшін оңтайлы жылу режимі қамтамасыз етілетін жерде 

орналасуы тиіс. Жылу режимін қамтамасыз ету жөніндегі мамандар 

нәтижесінде қажетті температураны қамтамасыз етуге көмектесу үшін ғарыш 

аппаратының борттық жабдығының компоненттерін орналастыра алады, 

материалдар мен жабындарды таңдай алады және аккумуляторлық 

батареяларды қоршаған құрылымдар бойынша (ашық фермада немесе күшейту 

элементтері бар жұқа панельдермен жабылған аймақта орналастыру) 

ұсынымдар қалыптастыра алады. Барлық осы іс-шаралар кешені, сайып 

келгенде, энергиямен жабдықтаудың ішкі жүйесін жобалауда 

терморегуляцияның белсенді құралдарын пайдаланбай-ақ жасауға мүмкіндік 

береді. 

Егер біз бір уақытта ғарыш аппараттарының дизайнын жасап, оның 

борттық жабдықтарының компоненттерін құрастыратын болсақ, онда бұл 

компоненттерді тірек құрылымының элементтері ретінде пайдалану мүмкіндігі 

ашылады. Дизайнға мұндай тәсіл Сонымен қатар жиіліктің сипаттамаларына 

сәйкес келетін дизайнның жақсы симметриясын қамтамасыз ете алады. Ғарыш 

жобасында біріздендірілген элементтер мен қосылыстарды пайдалану кезінде 

біз ғарыш аппаратын жасау құнының төмендеуіне қол жеткізе аламыз және 

массаны бөлу жөніндегі талаптардың орындалуын оңайлата аламыз. Мысалы, 

ғарыш аппараттарының құрылымына қаттылық беретін сәулелер бір уақытта 

тірек құрылымының элементтері ретінде қолданыла алады. Ғарыш 

аппараттарының конструкциясын жобалау сатысында оның қозғалтқыш 

қондырғысының кабельдік бұрауларын, гидравликалық және пневматикалық 

желілерін төсеу жолдарын анықтау болашақта тірек құрылымында артық 

тесіктерді кесу қажеттілігін болдырмауға көмектеседі. Біз әртүрлі 
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материалдардан жасалған құрылымдық элементтерді бір-бірімен 

байланыстыру үшін арнайы қосылыстар жасауымыз керек, өйткені мұндай 

элементтердің температуралық кеңеюі мен қысылуының әртүрлі 

коэффициенттері әртүрлі проблемалардың көзі бола алады. Ақыр соңында, 

ғарыш аппараттарының қондыру адаптері зымыран тасығыштың жоғарғы 

сатысындағы аппараттың құрылымынан қону алаңына тегіс ауысуды 

қамтамасыз етуі керек. 

 

1.6.3 Ғарыш аппараты жобасының нұсқалары 

Ғарыш аппаратының конструкторлық жобасын әзірлеу нұсқаларды 

талдау салмағы мен құны бойынша салыстырмалы есепті шешу үшін жеткілікті 

база ұсыну мақсатында қолданылатын материалдардың, конструкциялардың 

түрлері мен құрастыру әдістерінің әртүрлі нұсқаларын ескеруі тиіс. Мысалы, 

ғарыш аппараттарының дизайны әдетте металл және металл емес 

материалдарды біріктіреді. Металдардың көпшілігі іс жүзінде біртекті, яғни 

құрылымы бойынша тұрақты қасиеттерге ие және изотропты, яғни бағытқа 

қарамастан тұрақты қасиеттерге ие. Металл емес материалдар әдетте 

композициялардан немесе бірнеше материалдың қоспаларынан жасалады. 

Композициялық материалдар (металл емес және металл емес) біртекті емес 

және әдетте изотропты емес. 

Ғарыш аппаратының конструкциясы үшін материалдарды таңдау 

материалдардың мынадай қасиеттерін талдау негізінде жүргізіледі: 

* беріктік шегі; 

* қаттылық; 

* тығыздық немесе нақты ауырлық; 

* жылу өткізгіштік; 

* температураның кеңею коэффициенті; 

* коррозияға төзімділік; 

* құны; 

• созылғыштығы (тұтқырлық), ол түзілуіне кедергі жарықтар; 

* сынудың тұтқырлығы, яғни жарықшақтың дамуына төзімділік; 

* суық қысыммен өңдеу мүмкіндігі (мысалы, икемді, қалыптау); 

* дәнекерлеу сияқты әртүрлі біріктіру әдістерін қолдану мүмкіндігі; 

* нарықта қол жетімділік. 

 

Кесте 1.45 - Ең көп қолданылатын материалдардың артықшылықтары 

мен кемшіліктері 
Материал  Артықшылықтары  Кемшіліктері 

Алюминий 

 

 

 

 

Болат 

 

 

Беріктік шегінің массаға үлкен 

қатынасы 

* Тұтқырлық 

* Өңдеуге жарамдылығы 

 

* Үлкен беріктік шегі 

• Кең диапазоны шегінен 

беріктігін, тығыздығын және 

Беріктік шегінің көлемге 

салыстырмалы түрде төмен 

қатынасы 

* Төмен қаттылық 

* Жоғары температуралық 

кеңею коэффициенті 

* Тұрақтылық тиімділігінің 

жеткіліксіздігі (жоғары 
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Ыстыққа төзімді материалдар 

 

 

 

 

Магний 

 

 

Титан 

 

 

 

Бериллий 

 

 

 

Композициялық материалдар 

тұтқырлығын жеткен әр түрлі 

режимдерін термоөңдеу 

 

* Беріктік шегінің көлемге 

үлкен қатынасы 

* Беріктік шегі жоғары 

температурада сақталады 

* Тұтқырлық 

* Төмен тығыздық-қарсылықта 

өте тиімді 

 

* Беріктік шегінің массаға 

үлкен қатынасы 

* Төмен температуралық 

кеңею коэффициенті 

* Қаттылықтың тығыздыққа 

үлкен қатынасы 

 

 

* Жоғары қаттылық, үлкен 

беріктік шегі және өте төмен 

температуралық кеңею 

коэффициенті қамтамасыз 

етілуі мүмкін 

тығыздық) 

* Негізінен механикалық 

өңдеуге жарамдылығы аз 

* Магниттік материал 

* Тұрақтылық тиімділігінің 

жеткіліксіздігі (жоғары 

тығыздық) 

* Қаттылық Болаттың кейбір 

маркаларына қарағанда аз 

 

* Коррозияға бейім 

* Беріктік шегінің көлемге 

төмен қатынасы 

* Механикалық өңдеуге 

жарамдылығы төмен 

* Термоөңдеу және қартаю 

кейін төмен тұтқырлығы 

бұзылуы 

* Төмен тұтқырлық және 

бұзылу тұтқырлығы 

* Нашар көлденең сипаттар 

* Уытты 

* Жоғары құны, әзірлеу 

шығындарын талап етеді 

* Беріктік шегі өндіріс 

сапасына байланысты; жеке 

бақылау сынақтары қажет 

 

Біз ғарыш аппараттарының құрылымдық элементтерін желімдеу, 

дәнекерлеу немесе механикалық қосылыстар арқылы байланыстыра аламыз. 

Бірақ құрылымдық элементтердің таңдалған түріне және оларды қосу әдісіне 

қарамастан, ғарыш аппараттарының конструкциясы массасының көп бөлігі 

жүктемені құрылымның бір элементінен екіншісіне беру үшін қолданылатын 

байланыстырушы бөліктерге (фитингтерге) түседі. 

Композициялық материалдардан жасалған ғарыш аппараттарының 

құрылымдық элементтерінің көпшілігінде металл фитингтер немесе желімдеу 

арқылы қосылатын жиек бөлшектері бар, бірақ жабысқақ қосылыстардың 

беріктігі өндіріс технологиясы мен сапасына байланысты. Әдетте, біз әрлеу 

сынақтарының нәтижелері бойынша желімдеу технологиясын таңдауымыз 

керек. Орнына 

біз болтты қосылыстарды қолдана аламыз, алайда бекіткіштердің 

айналасындағы жергілікті кернеу концентрациясы басқа қосылыс әдістерімен 

композициялық материалға қарағанда едәуір аз жүктеме кезінде құрылымға 

зақым келтіруі мүмкін. Көптеген алюминий қорытпалары үшін құрылымдық 

элементтерді дәнекерлеу арқылы біріктіруге болады, алайда дәнекерлеу кезінде 

материалды қыздыру оның дәнекерлеу кезінде беріктік шегінің 50% - дан 

астамға төмендеуіне әкелуі мүмкін. Егер құрылымның қаттылығы біз үшін 

оның беріктігінен гөрі маңызды болса, бөлшектерді механикалық 

байланыстырудың орнына дәнекерлеуді қолдана аламыз. Желімдеу сияқты, 

дәнекерлеудің технологиялық процесі мұқият дамуды, бақылауды және 
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сынауды қажет етеді. 

Тойтармалар мен болттар сияқты механикалық байланыстырушы 

бөлшектердің беріктігі оларды өндірудің технологиялық процесіне, сапаны 

бақылауға және үлгілерді үнемі тексеруге байланысты. Бірақ механикалық 

байланыстырушы бөліктердің потенциалдық беріктігін толық жүзеге асыру 

үшін біз фитингтің тиісті қалыңдығын, байланыстырушы саңылаудағы 

алшақтықты және тесіктен қосылатын бөліктердің шетіне дейінгі қашықтықты 

қамтамасыз етуіміз керек. Бекіткіштерді тарту моментінің мөлшері алдын-ала 

тартуды қамтамасыз етуі керек, бұл қосылыстың қаттылығын қамтамасыз етеді 

және материалдың шаршауын болдырмайды. Материалдың шаршауы 

жарықтардың пайда болуына байланысты құрылымға зақым келтіруі мүмкін, 

содан кейін олар циклдік жүктемеге ұшыраған кезде өседі. Байланыстырушы 

бөлшектерді бекіту, мысалы, гайкадағы немесе жеңдегі жіптерді 

деформациялау арқылы, Діріл жүктемелерінің құрылымына әсер ету кезінде 

бұрандалы қосылыстардың бұралуына жол бермейді. Ғарыш аппараттарының 

құрылымдық элементтерінің қажетті қосылыстарын жобалауға көмектесетін 

көптеген ұқсас ұсыныстар бар. 

 

1.6.4 Философия и критерии конструкторского проектирования 

Ғарыштық ұшу үшін жеткілікті жеңіл конструкцияны әзірлеу үшін және 

ғарыш аппараттарының құнын рұқсат етілген шектерде сақтау үшін біз істен 

шығудың белгілі бір ықтималдығына жол беруіміз керек. Дизайнда 

қолданылатын материалдардың беріктігі оларды өндірудің технологиялық 

процестерінде кездейсоқ, анықталмаған ақаулар мен ауытқулардың әсерінен 

де, болжанбайтын қоршаған орта факторларының әсерінен болатын 

жүктемелердің әсерінен де өзгеруі мүмкін. Кездейсоқ өзгеретін факторлар 

көптеген құрылымдардың жарамдылығына әсер етеді (мысалы, платинаға 

түсетін жүктеме жауын-шашынның мөлшеріне байланысты), бірақ ғарыштық 

жобаларда біз көптеген басқа құрылым түрлеріне қарағанда сәтсіздікке ұшырау 

ықтималдығын арттыруымыз керек. Акустикалық Шу, зымыран 

қозғалтқыштарының дірілдері, зымыран дыбыстық кедергіні жеңген кезде 

атмосфералық құйындар және желдің екпіні сияқты ғарыш аппараттарының 

шығарылу аймағында тасымалдаушы зымыран жасаған жүктемелер көптеген 

кездейсоқ факторларға байланысты және бізде сирек кездеседі.осы кездейсоқ 

шамалардың ықтималдылық тығыздығын бөлудің тиісті моделін құру үшін 

жеткілікті ақпарат. 

Жүктемелер нақты анықталмағандықтан, біз оны анықтай алмаймыз 

ғарыш аппаратының қажетті дәлдікпен конструктивтік сенімділігі. Алайда, біз 

сенімділікті шамамен бағалай аламыз, сонымен бірге ғарыш аппараттарының 

сындарлы сенімділігінің қолайлы деңгейін қамтамасыз етуге қол жеткізуге 

көмектесетін жобалау критерийлерінің кешенін жасай аламыз. Біз ішкі жүйелер 

иерархиясының деңгейінен бастаймыз және біртіндеп төменгі деңгейге түсіп, 

жеке құрылымдық элементті жобалауға деген көзқарас қаншалықты 

консервативті болуы керек екенін анықтауға тырысамыз. 
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 Егер біз ғарыш аппаратының конструктивтік сенімділігіне 99% 

деңгейінде қол жеткізуді мақсат етіп қойсақ (әдетте біз сенімділік 

көрсеткіштерінің неғұрлым жоғары мәндеріне қол жеткізуге ұмтыламыз), бұл 

ғарыш аппаратының орбиталдық пайдалану мерзімінің соңына қарай 

конструкциядан істен шығулар туындауы мүмкін деген 1% ықтималдылықты 

білдіреді, онда біз неғұрлым жоғары сенімділікке қол жеткізу мақсатында 

конструкцияның әрбір элементін жобалауға тиіспіз. Егер ғарыш аппаратының 

конструкциясы істен шығуы ғарыш жобасының міндеттерін орындау үшін 

қауіпті болып табылатын мың элементтен тұрса және осы элементтердің істен 

шығу ықтималдығы тәуелсіз болса, онда олардың әрқайсысы 99.999% 

деңгейінде сенімділікке ие болуы тиіс (ықтималдық теориясынан көрініп 

тұрғандай, 0.999991000 = 0.99). Бұл мысал ғарыш аппаратының құрылымдық 

элементтерін жобалау критерийлері неге соншалықты консервативті екенін 

нақты көрсетеді. Ғарыш аппараты конструкциясының және оның жекелеген 

элементтерінің сенімділігінің қолайлы деңгейіне қол жеткізу үшін біз мынадай 

базалық қағидаттарды басшылыққа алуға тиіспіз: 

* Конструкцияға біз таңдалған материал үлгілерінің 99% - ы үшін жоба 

тұрғысынан қолайлы беріктікке қол жеткізілетінін немесе одан асып түсетінін 

күтуге болатын материалдарды салу қажет; 

* Сыртқы әсер етуші факторлар бойынша ақпараттың қолжетімді 

массивінен ол құратын әрбір фактор үшін шекті жобалық жүктемені (ағылш. 

design limit load), ол осы фактордан түсетін жүктеменің орташа мәніне және үш 

стандартты ауытқуға тең болуы тиіс (яғни шекті жүктемені 3 С деңгейінде қою 

керек). Бұл ғарыштық жобаны іске асыру барысында берілген жүктеме 99.87% 

ықтималдылықпен аспайды, бұл гауссиялық жүктемені бөлуді білдіреді. 

Сыртқы әсер етуші факторлар бойынша ақпараттар жиыны, ең алдымен, 

шектеулі болатындықтан, біз тек көрсетілген ықтималдылықты шамалап қана 

бағалай аламыз, алайда "3 айналым" ережесі біздің мақсатымыз болып қалуы 

тиіс; 

* Жоғарыда анықталған шекті жобалық жүктемені қауіпсіздік 

коэффициентіне көбейту керек, содан кейін осы жүктемені қолдану арқылы 

жасалған құрылымдағы кернеу деңгейі материалдың беріктік шегінен 

аспайтындығын көрсету керек; 

* Аналитикалық модельдерді келісу және адам қателіктерінен қорғау 

мақсатында жобаның дұрыстығын және / немесе өндіріс сапасын тексеру 

мақсатында конструкцияны сынақтан өткізу қажет. 

Әр түрлі мемлекеттік ұйымдар жобалау кезінде әртүрлі қауіпсіздік 

коэффициенттерін қолдануды талап етеді, бірақ олардың барлығы көрсетілген 

коэффициенттердің мәндерін құрылымның түрімен және оны сынау көлемімен 

үйлестіру қажеттілігін мойындайды. Қауіпсіздік коэффициенттері сынақтар 

жүргізілмейтін жоғары қысымды ыдыстар мен конструкциялар үшін ең жоғары 

мәнге ие. Көптеген басқа дизайн түрлері үшін олардың өндірушісі бірнеше 

сынақ нұсқаларын таңдай алады. 1-48-кестеде пилотсыз ғарыштық ұшулар 

кезінде пайдаланылатын конструкцияларды сынау нұсқалары бойынша 
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деректер келтіріледі. Егер конструктивтік істен шығу Space Shuttle көп реттік 

көліктік ғарыш кемесінің ұшуы кезінде немесе ғарыш техникасын жерде 

пайдалану кезінде орын алғандай адам үшін қауіп-қатерге әкеп соқтыруы 

мүмкін болса, біз қауіпсіздік коэффициенттерінің неғұрлым жоғары мәндерін 

пайдаланамыз. 

 

Кесте 1.46 - Сынақтардың үлгілік нұсқалары және қауіпсіздік 

коэффициенттері. Деректер АҚШ Қорғаныс министрлігінің DOD-HDBK-343 

анықтамалығына сәйкес келтірілген. "Аққыштық" және "шекті" ұғымдарының 

анықтамалары төмендегі 1.6.6-параграфта келтірілген. 

 

Сынақтарды жүргізу нұсқалары 

Конструкция 

қауіпсіздігінің коэффициенті 

Аққыштық Шекті 

Арнайы біліктілік үлгісінің шекті 

сынақтары (жүктеме шекті деңгейден 

1.25 құрайды) 

Барлық ұшу конструкцияларын 

бақылау сынақтары (жүктеме шекті 

мәннен 1.1 құрайды) 

Партиядан бір ұшу үлгісінің 

бақылау сынақтары (жүктеме шекті 

деңгейден 1.25 құрайды) 

Конструкцияны сынау 

жүргізілмейді 

1.0 

 

 

 

1.1 

 

1.25 

1.6 

1.25 

 

 

 

1.25 

 

1.5 

2.0 

 

Әдетте, эксперименттік пысықтау бағдарламасында конструкция 

элементінің типіне, пайдаланылатын материалға немесе дайындау әдісіне, 

жобаны іске асыру үшін осы элемент массасының критикалығына, 

сынақтардың қандай да бір түрлерін жүргізудің күрделілігіне, жобаны іске 

асырудың жоспарланған мерзімдеріне және осы конструкция элементінің ұшу 

үлгілерінің жоспарланған санына байланысты сынақтардың әртүрлі түрлері 

көзделетін болады. 

 Егер элементтің беріктігіне оны дайындау сапасы немесе 

технологиялық процестен ауытқулардың болуы елеулі әсер етсе, біз 

конструкцияның осы элементінің әрбір ұшу үлгісі үшін бақылау сынақтарын 

өткізуіміз қажет (1-48-кестедегі 2-нұсқа). Сынақтар бағдарламасы ғарыш 

жобасын іске асыру процесінде орын алуы мүмкін жүктеме әрекетінің барлық 

бағыттарында сындарлы кернеулер жасауды көздеуі тиіс. Бақылау 

сынақтарының бағдарламасы сондай-ақ конструкция элементтерінің нақты 

типтері үшін елеулі болуы мүмкін ғарыш жобасын іске асыру процесінде 

температураның барлық күтілетін өзгерістерінің әсерін тексеруді қамтуы тиіс. 

Бақылау сынақтары, кем дегенде, біз оларды дайындаудың барлық 

технологиялық процестері конструкциялардың беріктігінің ауытқуларын 

азайту тұрғысынан жеткілікті дәрежеде бақыланатынына сенімді бола 



175 
 

алмайынша, композициялық материалдар мен желім қосылыстарынан 

жасалған перспективалы конструкцияларды игерудің жалғыз қолайлы нұсқасы 

болып табылады. Сондай-ақ, біз барлық жоғары қысымды контейнерлерді 

сынақтан өткіземіз. 

Егер құрылымдық элементтердің беріктігі олардың өндіріс сапасына 

байланысты болса, мысалы, металл бекіткіштерге тән болса, біз жоғарыда 

сипатталған төрт сынақ нұсқаларының кез-келгенін таңдай аламыз. Бір типтегі 

құрылымдық элементтердің үлкен партиясын жасау кезінде біз партиядан тек 

бір үлгіні сынау арқылы ақша үнемдей аламыз (1-48 кестедегі 3-нұсқа), бірақ 

бұл опция құрылымның қауіпсіздік коэффициентін арттыруды білдіреді, бұл 

оның массасына теріс әсер етуі мүмкін. Балама ретінде біз арнайы біліктілік 

үлгісін жасап, шекті сынақтар жүргізу кезінде қауіпсіздік коэффициентінің 

азырақ мәнін пайдалана аламыз (1-48-кестедегі 1-нұсқа). Соңғы тәсілді қолдана 

отырып, біз үш қосымша артықшылыққа ие боламыз: 

1. Біз біліктілік үлгісін сынау бағдарламасын қатар жүргізу арқылы ұшу 

үлгілерін әзірлеу және дайындау мерзімін қысқарта аламыз; 

2. Біз эксперименттік өңдеу үшін жасалған үлгілерді ғарыш аппаратын 

ұшыру полигонындағы операцияларды пысықтау үшін макет ретінде 

пайдалана аламыз; 

3.Ақыр соңында, бұл жағдайда сынақ үлгісінен бас тартудың салдары 

соншалықты маңызды болмайды. 

Біз сипатталған артықшылықтарды ғарыш аппараты конструкциясының 

ұшу үлгісін дайындау үшін пайдаланылатын технологиялық процестерді 

пайдалана отырып әзірленуі тиіс сынақ үлгісін дайындау шығындарымен 

салыстырғанда өлшеуіміз керек. 

Конструкцияға қандай да бір сынақтар жүргізуден бас тарту нұсқасы (1-

48-кестедегі 4-нұсқа) әлеуетті қауіпті қамтиды және біз оған сақтықпен 

жүгінуіміз керек. Ғарыш индустриясы көптеген басқа салаларда қолданылатын 

жобалау ережелерінің жиынтығына ие емес, сондықтан дамудың заңдылығын 

бағалаудағы басты назар сынақтарға аударылады. Сынақтар жүргізбестен және 

анықталған қателіктерге сыни талдау жүргізбестен, әзірлеу кезінде толық 

тексерілмеу тіпті қауіпсіздіктің жеткілікті жоғары коэффициенттерін белгілеу 

кезінде де оның конструкциясының зақымдануынан ғарыш аппаратын 

орбиталық пайдалануды тоқтатуға әкелуі мүмкін. Алайда, егер біз дизайнды 

талдау нәтижелерін тәуелсіз тексеру арқылы растай алсақ, біз бұл опцияны 

салыстырмалы түрде қарапайым құрылымдық элементтер үшін қолдана 

аламыз. Сонымен қатар, кез-келген құрылымдық сынақтардан бас тарту 

нұсқасы негізгі талап беріктік емес, қаттылық болып табылатын құрылымдық 

элементтер үшін қолайлы. 

Ғарыш аппаратының конструкциясы бірнеше циклдық жүктемелердің 

әсері кезінде жұмыс қабілетін сақтайтынына сенімділік алу үшін бізге сондай-

ақ конструкцияның шаршау беріктігіне талдау жүргізу қажет. Шаршаудың 

беріктігі авиациялық техникада ғарыш аппараттарының көптеген 

құрылымдарына қарағанда әлдеқайда маңызды, өйткені соңғысын орбитаға 
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шығару аз уақытты алады. Алайда, егер құрылымдағы кернеулер жеткілікті 

үлкен болса, онда материалдың шаршауы жүктеме циклдерінің едәуір 

аздығынан кейін пайда болады, сонымен қатар ұшудың белсенді аймағы 

құрылымның шаршауына әкелетін жалғыз себеп емес. Жер үсті сынақтарын 

жүргізу және тасымалдау нәтижесінде ғарыш аппараты конструкциясы 

элементтерінің қызмет ету мерзімі айтарлықтай қысқаруы мүмкін. 

Құрылымның жоғары жиілікті тербелістердің әсеріне немесе ғарыш 

аппараттарының орбиталық ұшу процесінде температураның циклдік өзгеруіне 

сезімталдығы материалдың шаршауына әкелуі мүмкін. 

Барлық материалдарда ішкі ақаулар бар, олардың көпшілігі 

микроскопиялық. Бұл ақаулардың әр түрлі саны, мөлшері және орналасуы бір 

материалдан жасалған үлгілер үшін шаршаудың бұзылуына дейін жұмыс 

істеудегі айтарлықтай айырмашылықтарға әкеледі. Құрылымның шаршау 

күшін зерттеу кезінде біз құрылымдағы кернеудің шекті деңгейіндегі жүктеме 

циклдерінің санын шаршау жойылатын циклдердің эксперименттік анықталған 

орташа санымен салыстырамыз. Бір материалдан жасалған үлгілер үшін тоза 

бастағанға дейінгі істелген жұмыстардағы айырмашылықтарды есепке алу 

ғарыш аппаратын пайдаланудың барлық уақытындағы жүктеме циклдерінің 

есептік санын 4 коэффициентке көбейту жолымен қамтамасыз етіледі 

(Толығырақ бұл мәселе Rolfe және Barsom жұмысында қамтылған, [1977]). 

Құрылымдық элементтердің жауапты бөліктерінде бұрын болған үлкен 

ақаулардың болуы мүмкіндігін ескеру үшін көптеген ғарыштық жобаларда 

жойылуды бақылау бағдарламасы бар (ағылш. fracture control). Бұл бағдарлама 

ақаулардың болуына бастапқы материалдар мен жасалған құрылымдық 

элементтерді бақылауды, құрылымның маңызды элементтерімен жұмыс 

істеудің арнайы процедураларын және бұзылу механикасының құрылымның 

қауіпсіз жұмысына әсерін зерттеуді қамтиды (ағылш. fracture mechanics safe-life 

analysis). Жарықтардың дамуын және құрылымдық элементтердің қызмет ету 

мерзімін болжаудың жартылай эмпирикалық әдісі болып табылатын мұндай 

зерттеу құрылымның шаршау Күшін талдаудан гөрі консервативті тәсіл болып 

табылады, өйткені аталған зерттеу кезінде жарықтар бастапқыда максималды 

кернеулердің шоғырлану аймағында болады деп болжаймыз. Біз құрылымдық 

элементтердегі бастапқы жарықтардың мөлшерін біз қабылдаған бақылау 

әдістерімен сенімді түрде анықталатын ақаудың минималды мөлшеріне тең деп 

санаймыз. Ғарыштық технологияда қолданылатын көптеген металл 

материалдар үшін шаршау күші мен сыну механикасы туралы ақпарат mil-

HDBK-5e каталогында келтірілген. 

 

1.6.5 Конструкция элементтерінің сипаттамаларын алдын ала анықтау 

Ғарыш аппараттарының құрылымдық элементтерінің негізгі 

сипаттамаларына қаттылық, беріктік, беріктік және масса жатады. Біз оның 

негізгі сипаттамаларына қойылатын барлық талаптарды қанағаттандыратын 

құрылымды бірінші рет жасай алмаймыз. Жобаны әзірлеу аяқталмас бұрын, біз 

негізгі сипаттамалардан басқа, құрылымдық элементтің шаршауды жоюға 
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дейінгі дамуын, оның құнын, сондай-ақ дизайн талаптарындағы мүмкін 

өзгерістерді ескере отырып, бірнеше Итерация жасауымыз керек. 

Қаттылық. Серпімділік (ағылш. flexibility) - бұл құрылымның бірлік 

жүктемесінің әсерінен деформациялануының өлшемі. Бір еркіндік дәрежесі бар 

механикалық жүйе үшін қаттылық (ағылш. stiffness, rigidity) - бұл құрылымдық 

элементтің бір ығысуы үшін қолданылатын күш өлшемі, кері серпімділік 

немесе күш өлшемі. Тербелістердің формалары және құрылымның табиғи 

жиілігі оның қаттылығы мен массалық инерциялық сипаттамаларына 

байланысты. Конструкциялардың қаттылығын неғұрлым егжей-тегжейлі 

талдауды осы бөлімнің 1.6.6-параграфында жүргіземіз. 

Біз ғарыштық аппараттардың негізгі жиіліктерін эквивалентті сәуле 

(ағылш. equivalent beam), ол ғарыш аппараты корпусының жаппай инерциялық 

сипаттамалары мен қаттылығын модельдейді, содан кейін осы бөлімнің 1.6.6-

параграфында келтірілген сәуленің меншікті жиілігін есептеу үшін қарапайым 

теңдеулерді қолданады. Жоба егжей-тегжейлі болғандықтан, біз әрине элемент 

моделін жасай аламыз (ағылш. finite element model) ғарыш аппаратының 

конструкциялары (конструкцияның математикалық сипаттамасы), оны зерттеу 

бізге конструкцияның өз жиіліктері мен тербелістерінің нысандарын неғұрлым 

дәл анықтауға мүмкіндік береді. Діріл жүктемелерінің берілген режимі үшін, 

әрине, элементтерді талдау бағдарламаларының көпшілігі деформацияның 

негізгі энергиясы шоғырланған құрылымдық аймақтарды анықтай алады 

(ағылшын. strain energy) - бұл жүктеме кезінде деформация процесінде 

құрылым сіңіретін энергия. Құрылымның қаттылығын арттырудың ең тиімді 

жолы-оның жоғары деформациялық энергиясы бар аймақтарын нығайту. 

Құрылымдық құрастыру қондырғысы, әдетте, математикалық модельдеу 

нәтижелері бойынша болжанғаннан жоғары икемділікке ие, өйткені жергілікті 

қосымша икемділік механикалық қосылыстарға тән. Осылайша, 

математикалық модельдеу дизайнның қолайлы нәтижелерін көрсеткен болса 

да, сынақтар кезінде әзірленген дизайнның қаттылығы жеткіліксіз болуы 

мүмкін. Әдетте қосылыстардың қаттылығын арттыру құрылымның массасын 

қосымша көбейтуді қажет етпейді – бастысы-бекітілген құрылымдық 

элементтердің қаттылығы қандай болуы керек екенін түсіну. Біз сондай-ақ 

сынақтар жүргізу процесінде конструкцияның қаттылығы жөніндегі 

талаптарды оның эксперименттік тексерілуіне дейін төмендетуге жол 

бермеуіміз керек. 

 Беріктік. Біз құрылымның күрделілігіне және біз жүргізетін 

зерттеудің тереңдігіне байланысты құрылымдағы ішкі жүктемелердің 

таралуын болжаудың әртүрлі әдістерін қолдана аламыз. Еркін дене 

диаграммалары (ағылш. free-body diagrams) конструкцияға қолданылатын 

жүктемені көрсетеді, олар алдын ала жобалау кезеңі үшін құрылымның 

массаларының ортасындағы жүктеме коэффициентіне көбейтілген 

құрылымның салмағына және құрылымның статикалық тепе-теңдігін 

қамтамасыз ету үшін қажетті реакция күштеріне тең қабылданады. Еркін дене 

диаграммаларын қолдана отырып, элементтердің жүктелуін статикалық түрде 
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анықтауға болады (ағылш. statically determinate) - бұл құрылымның статикалық 

тепе-теңдік шарттарының орындалуын қамтамасыз ететін оның элементтерінің 

жүктемелерінің жалғыз шешімі бар құрылым. Статикалық Анықталмайтын 

жүктемелерді болжаудың тиімді әдісі (ағылш. staticallyindeterminate) 

қайталанатын жүктеме жолдары бар дизайн-бұл элементтерді талдау әдісі. 

Құрылымның беріктігі жеткілікті деп саналады, егер ол бұзылмаса, 

тұрақтылығын жоғалтпаса және деформацияланбаса, бұл оның жұмысына теріс 

әсер етеді. Тұтқыр материалдардан жасалған ғарыш аппараттарының негізгі 

құрылымдық элементтері созылу кезінде сирек бұзылады. Бұл екі себепке 

байланысты: біріншіден, нақты құрылымдардың көпшілігі статикалық 

анықталмайды, ал тұтқыр материал бұзылу басталғанға дейін жеткілікті түрде 

созылады, бұл жүктемелердің қайта бөлінуіне мүмкіндік береді, екіншіден, 

үзіліс тұрақты көлденең қимасы бар құрылымдық элементтер үшін бұзылудың 

қарапайым жағдайы болып табылады, және іс жүзінде мұндай сәтсіздіктер 

сирек кездеседі, әдетте дизайн қателіктерінің нәтижесінде. Созылу үшін жұмыс 

істейтін құрылымдық элементтер көбінесе бекітілген құрылымдық 

элементтерге – фитингтерге, дәнекерлеуге, механикалық немесе желімге 

байланысты бұзылады. 

Тұрақтылық (ағылш. тұрақтылық) - бұл қысу жүктемелерінің әсерінен 

бүктелмейтін құрылым қасиеті. Құрылымның қысылуы нәтижесінде оның 

бұзылуы кенеттен болады және оның созылуы нәтижесінде құрылымның 

бұзылуынан гөрі апатты салдары болады, сонымен қатар мұндай сәтсіздіктерді 

болжау әлдеқайда қиын. Бағанның бойлық тұрақтылығын жоғалту нәтижесінде 

бұзылуы булану деп аталады (ағылш. buckling). Мұндай қиратумен біз әдетте 

ұзын жіңішке шыбықтың бір ұшын қысу күшімен жүктейміз. Бағанның бойлық 

тұрақтылығының жоғалуы кезінде жүктеме бағанның ұзындығының 

квадратына пропорционалды түрде азаяды. Бойлық иілу кезінде тұрақтылықты 

жоғалту (ағылш. crippling) - бұл жұқа қабырғалы фланецті немесе құрылыс 

элементінің көлденең қимасындағы секіргішті жергілікті буланудан 

басталатын қысу нәтижесінде құрылымның бұзылуы. 

 Біз көбінесе осьтік жүктеменің әсерінен эффузияға мүмкіндік 

беретін күшейтілген панельдік конструкцияларды жасаймыз, онда ығысу 

деформациясы диагональды созылу жүктемелерімен беріледі. Бұл тәсіл жеңіл 

конструкцияларды жасау кезінде жалпы қабылданған және егер күш 

жиынтығының элементтерін жұқа қабырғалы панельге бекітетін стрингерлерді, 

шпангоуттар мен тойтармаларды есептеу дұрыс жүргізілсе, апатты салдарға 

әкелмейді. Диагональды созылу жүктемелері панель құрылымының жиек 

элементтерінде көлденең жүктемелердің пайда болуына әкеліп соғады, бұл 

олардың қысылуына және иілуіне әкеледі, бұл Bruhn жұмысында көрсетілген 

[1977].  

Біз сондай-ақ жүктеме астындағы конструкция элементтерінің аққыштық 

шегіне жетпейтініне көз жеткізуіміз керек (ағылш. yield), яғни олар ғарыштық 

жобаның міндеттерін орындауға теріс әсер етуі мүмкін тұрақты 

деформацияларды алмайды. Аққыштық күйіне көшу өте нәзік (тұтқырлығы 
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жоқ) материалдарды қоспағанда, барлық дерлік Құрылымдық материалдардың 

тән қасиеті болып табылады. Деформацияның басқа түрлері зиянды болуы 

мүмкін, мысалы, механикалық қосылыстардағы ығысу деформациясы, 

сондықтан олар ғарыш аппараттарының дизайнын жобалау кезінде де 

бағалануы керек. 

Конструкцияның бойлық орнықтылығының бұзылуы мен жоғалуын 

бағалауды жүргізу кезінде біз шекті жобалық жүктемелерді (ағылш. design 

ultimate loads), олар шекті жүктеме шамасын қауіпсіздіктің шекті 

коэффициентіне көбейту арқылы алынады. Тұрақты (пластикалық) 

деформацияны бағалау үшін біз сұйықтық күйіне өту үшін қауіпсіздік 

коэффициентін қолданамыз. Сығымдау жүктемесінің әсерінен құрылымның 

аққыштығының басталуы көбінесе құрылымның бойлық тұрақтылығын 

жоғалтудан бұрын болады, бұл пластикалық деформациялар басталғаннан 

кейін оның қаттылығының төмендеуімен байланысты, сондықтан біз жобалық 

шекті жүктемелер сығымдау жүктемесінің әсерінен құрылымның 

аққыштығының басталуын тудырмайтындығына сенімді болуымыз керек. 

Массасы. Ұшу аппараттарының дизайнын жасаушылар жеңіл 

құрылымдарды құру талаптарын орындау инстинктін тез дамыды. Ғарыш 

аппараттарының конструкциясын алдын-ала жобалау процесінде оның 

конфигурациясы мен жүктеме параметрлері өзгереді және біз оның 

дизайнының көптеген элементтерінің сипаттамаларын арттыруымыз керек. 

Жобалаудың осы кезеңінде біз негізсіз салмақты құрылымдық элементтерді 

анықтаймыз, бірақ біз әрқашан жобаға тиісті өзгерістер енгізе алмаймыз. 

Ғарыш аппараттарының жобасы егжей-тегжейлі болғандықтан, оның 

дизайнының массасын оңтайландыру барған сайын күрделі міндетке айналады, 

сонымен қатар оны шешу кейде құрылымдық элементтерді жасау процесінің 

күрделенуіне әкеледі. 

Дизайн процесінің әр итерациясында біз құрылымдық элементтердің 

массасын берілген массаның таралуымен салыстырамыз. Ғарыш 

аппараттарының массаларын бөлу талаптары орындалғаннан кейін біз 

дизайнның басқа аспектілеріне назар аудара аламыз. Минималды дизайн 

массасы бар жоба сирек ең жақсы жоба болып табылады. Ғарыш аппараты 

конструкциясының оңтайлы жобасы, ең алдымен, функционалдық 

сипаттамаларын, сенімділігі мен құнын қоса алғанда, иерархияның жүйелік 

деңгейінің талаптарына жауап беруі тиіс. 

 

1.6.6 құрылымдағы серпімділік пен кернеуді талдау әдістері 

Қатты дене оған қолданылатын күш әсерінен пішінін өзгертеді. 

Серпімділік теориясы (ағылш. elasticity) - қолданылатын жүктеме әсерінен 

деформацияны сипаттайтын ғылым. Серпімділік теориясының негізгі ұғымы-

кернеу (ағылш. stress), σ құрылым P элементіне қолданылатын жүктеменің 

оның көлденең қимасының ауданына қатынасын білдіретін, А: 

  

                                                      σ = P
A⁄                                               (1.30) 



180 
 

Әдетте, кернеу Н/м2 өлшенеді. 

Деформация (ағылш. strain), 휀 берілген жүктеме әсерінен құрылымдық 

элементтің ұзаруын сипаттайтын өлшемсіз шаманы білдіреді. 11-26-суретте 

ұзындығы L өзек көрсетілген, ол оған қолданылатын осьтік жүктеменің 

әсерінен P, ∆𝐿 қосындысының шамасына дейін созылады.: 

 

                                             휀 = ∆𝐿
𝐿⁄                                                        (1.31) 

 

 
Сурет 1.17 - Созылу деформациясының мысалы (ағылш. tension) 

 

Созылу жүктемесінің әсерінен қатты үлгілер олардың қалыңдығын 

біршама азайтады. Пуассон коэффициенті (ағылш. Poisson ' s ratio), ν, бұл әсерді 

сипаттайтын, құрылымдық элементтің көлденең және бойлық 

деформациясының қатынасына тең: 

 

                                     𝜛 = σпродольная/σпоперечная                         (1.32) 

 

Металдар үшін Пуассон коэффициентінің мәні 0.28-ден 0.33-ке дейінгі 

диапазонда болады. 

Қаттылығы (ағыл. stiffness) - берілген жүктеме кезінде кернеудің 

деформацияға қатынасы. Оның сандық сипаттамасы үшін серпімділік модулін 

қолданамыз (ағылш. module of elasticity), сондай-ақ Юнг модулі (ағылш. 

Янгтың module), Е: 

 

                                                            𝐸 = 𝜎
휀⁄                                             (1.33) 

 

Әртүрлі Конструкциялық материалдар үшін серпімділік Модулінің 

мәндері 1-47-кестеде келтірілген. Металл материалдар, әдетте, басында 

(жүктемені қолданғаннан кейін) кернеу мен деформация арасындағы сызықтық 

тәуелділікпен сипатталады. Бұл аймақтағы Деформация серпімді деп аталады 

(ағылш. elastic), өйткені ол жүктемені алып тастағаннан кейін нөлге дейін 

азаяды. 

Пропорционалдылық шегі деп аталатын нүктеге жақын (ағылш. 

proportional limit) кернеудің деформацияға тәуелділік қисығы сызықты, ал 

материал серпімді болмайды. Пропорционалдылықтан тыс кез-келген 

деформация немесе пластикалық (ағылшын. plastic) деформация, жүктемені 

алып тастағаннан кейін қалады. Дәстүрлі аққыштық шегі (ағылш. yield) деп 
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аталады кернеудің деформацияға тәуелділік қисығындағы нүкте, онда материал 

жүктемені алып тастағаннан кейін 0.2% қалдық деформацияға ие болады. 

Бұзылмай айтарлықтай сұйықтыққа ие Материал тұтқыр деп аталады (ағылш. 

ductile). Тұтқыр материалдар деформацияның жергілікті концентрациясына 

зақым келтірместен төтеп бере алады, жарықтардың пайда болуына жол 

бермейді және бөлшектерді дайындау үшін қысыммен өңдеу әдістерін 

қолдануға мүмкіндік береді – соғу және иілу. Тұтқыр материалдардан 

айырмашылығы, сынғыш (ағылш. brittle) керамика сияқты материалдар үлгіні 

бұзбай айтарлықтай деформацияға жол бермейді. 1-27-суретте әдеттегі 

металдар үшін кернеудің деформацияға тәуелділік қисықтары көрсетілген: 

сынғыш және тұтқыр. 

 

 

 
 

Сурет 1.18 - Сынғыш және тұтқыр металдар үшін кернеудің кернеуге тәуелділігінің типтік 

қисықтары 

Абсцисса осі бойынша деформация кейінге қалдырылады (материалдың аққыштық шегіне 

сәйкес келетін қалдық деформация – 0.2% белгіленген), ординат осі бойынша – кернеу, 

жоғарғы қисық сынғыш, төменгі – тұтқыр материалға сәйкес келеді, қисықтардағы 

нүктелер: а – пропорционалдылық шегі, В – аққыштық шегі, с – материал үлгісінің 

бұзылуына әкелетін шекті деформация. 

 

Созылу беріктігінің шегі (ағылш. ultimate tensile strength), Ftu, материал-

бұл материалдың үлгісі бұзылмай тұра алатын максималды созылу кернеуі. 

Созылу кезіндегі аққыштық шегі (ағылш. yield tensile strength), Fty, материал-

бұл 0.2% деңгейінде қалдық деформация пайда болмай, материалдың үлгісі 

төтеп бере алатын максималды созылу кернеуі. Жүктеме өзектің ұштарына 

қолданылған жағдайда, қысатын жүктемелерге қолданылатын кернеу, 

деформация және серпімділік модулі үшін ұқсас анықтамалар бар. 

Материалдың кернеуі мен деформациясы туралы толығырақ ақпарат Popov 

[1968] және Gordon [1984] еңбектерінде берілген. 

Ең көп таралған құрылымдық элементтердің бірі-пучка (ағылшын. beam). 

Біз әдетте сәулені бекіту әдісімен сипаттаймыз. 1-49-кестеде арқалықтарды 

бекітудің бірнеше мысалдары келтірілген, нақты құрылымдарда бұл бекіту 

нұсқалары әртүрлі комбинацияларда кездеседі. 
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Кесте 1.47 - Тірек ағаштың мысалдары 

Атауы Еркіндік дәрежесін 

шектеу 

Мысалдар 

Консоль тірек ағаш 

(ағыл. cantilevered beam) 

 

 

Топсалы тірек ағаш 

(ағылш. simply supported 

beam) 

 

 

Қатты тірелген ағаш 

(ағылш. rigidly supported 

beam) 

 

Үздіксіз тірелген ағаш 

(ағыл. continuous 

support) 

Тірек ағаштың бір ұшы 

бітелген (қозғалу және 

айналу мүмкіндігі жоқ), 

екінші ұшы бос 

Сәуленің екі ұшында да 

қозғалу мүмкіндігі жоқ, 

бірақ айналу мүмкіндігі 

бар 

 

Сәуленің екі ұшында да 

қозғалу және айналу 

мүмкіндігі жоқ 

 

Тірек ағаштың  бүкіл 

ұзындығы бойынша 

тірелген ағаш  

Суға секіруге арналған 

Трамплин 

 

 

Саяхатшыларды өткізу 

үшін ағынға 

лақтырылған тақта 

 

 

 

Еден арқалықтары 

 

 

Темір жол, шаңғы 

 

Сәуленің жүктемесі шоғырланған күштер, үлестірілген жүктемелер 

немесе қысым немесе иілу моменттері деп аталатын айналмалы жүктемелер 

болуы мүмкін (ағылш. bending moments). 1-19-суретте әдетте сәулені сипаттау 

үшін қолданылатын шартты белгілер көрсетілген. 1-20-суретте әдетте бос дене 

диаграммалары деп аталатын Эскиздердің мысалдары келтірілген (ағылшын. 

еркін дене diagrams), олар сәулені статикалық тепе-теңдік күйінде көрсетеді. 

Пучка туралы олар оның статикалық тепе-теңдік күйінде екенін айтады (ағылш. 

static equilibrium), ол оған қолданылатын барлық күштер мен сәттерге қарсы 

тұрғанда. Статикалық тепе-теңдік құрылымдарды есептеу үшін өте маңызды 

шарт болып табылады. 

 

Сипаттама 

 

Белгіленуі 

 

Схемадағы сурет Өлшем бірлігі 

Шоғырланған 

осьтік жүктеме 

Р немесе F (W 

салмақ үшін) 

 

 Күш 

Бүйірлік немесе 

көлденең 

жүктеме 

V  Күш 

шоғырланған 

реакция күші 

R  Күш (шамасы 

бойынша тең және 

күші бағыты бойынша 

қарама-қарсы Р)  
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Біркелкі бөлінген 

жүктеме 

W 

 

ұзындық бірлігіне 

бөлінген күш 

Айнымалы 

үлестірілген 

жүктеме 

W(x) 
 

ұзындық бірлігіне 

бөлінген күш 

Қолданылатын 

иілу моменті, 

реакцияның иілу 

моменті 

M 

 

Қашықтыққа 

көбейтілген күш (иін) 

Сурет 1.19 - Сәулелерді бейнелеуде қолданылатын символдар мен сызбалар 

 

Сәуленің кейбір жалпы теңдеулерін және олардың арасындағы 

қатынасты консольдік бекітілген сәуленің мысалынан білуге болады (1-21 (а) 

суретті қараңыз). Сәулеге әсер ететін таратылған көлденең жүктеме, w(x), 

сонымен қатар сәуленің иілу және Ығысу деформациясын тудырады. Біз иілу 

деформацияларының бар екеніне көз жеткізе аламыз 

Жүктеме астындағы сәуле енді түзу болмайды (1-21 (b) суретті қараңыз). 

Ығысу (ағылш. shear) - бұл сәуленің бүкіл ұзындығына берілетін көлденең күш. 

Сәуленің бекітілген ұшына қолданылатын ығысу реакциясының күші R шамаға 

тең және W(x) күштерінің қосындысына қарама-қарсы болуы керек, әйтпесе 

сәуле статикалық тепе-теңдік күйінде болмайды. 

 

 
 

Сурет 1.20 - Сәулені бекітудің жалпы жағдайлары және оларға сәйкес келетін 

еркін дене диаграммалары 

 

Сол жақ жоғарғы сурет – жағдай (а) – консоль сәулесі, оң жақ жоғарғы 

сурет – жағдай (а) – еркін дене диаграммасы, сол жақ төменгі сурет – жағдай 

(b) – еркін тірек сәуле, оң жақ жоғарғы сурет – жағдай (b) - еркін дене 

диаграммасы. "Кірпіш" қабырғасы немесе (А) жағдайында сәуленің сол жақ 

ұшының қатты қысылуы еркін дененің диаграммасында V күшінің сәуленің 

ұзындығына L қатынасына тең, М иілу моментімен ауыстырылуы мүмкін. 
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Сурет 1.21 - Тірек ағаштың сәулесіндегі иілу және ығысу 

 

Жоғарғы сол жақ сурет – жағдай (а) – тірек ағаштың  сәулесі, жоғарғы оң 

жақ сурет – жағдай (b) – деформацияланған күй, төменгі үш сурет – жағдай (с) 

- сәуленің кез келген түрі үшін көлденең қима. Төменгі сол жақ сурет-сәуленің 

көлденең қимасының пішіні (бейтарап ось көрсетілген а-а қимасы), ортаңғы 

төменгі сурет – иілу кернеуі (сызықтық таралу, бүйір көрінісі, жоғарғы жағында 

созылу күштері, төменгі жағында – қысу күштері), төменгі оң жақ сурет – 

көрсетілген жүктемелері бар еркін дене (бүйір көрінісі). Симметриялы 

көлденең қима үшін, осы суретте көрсетілгендей, қиманың бейтарап осі оның 

орталық осіне сәйкес келеді. Иілу кернеулері сызықтық заңға сәйкес өзгеріп, 

сәуленің төменгі және жоғарғы жақтарындағы максималды мәндерге жетеді. 

Ығысу кернеулері сызықты емес заңға сәйкес өзгереді және сәуленің көлденең 

қимасының бейтарап осінде максималды мәнге жетеді. Иілу кернеулері мен 

ығысу кернеулерінің мәні Әртүрлі көлденең қималар үшін әртүрлі. 

Сәуленің көлденең күштері мен иілу моменттері W(x) қолданылатын 

үлестірілген жүктемеден функциялармен көрсетілуі мүмкін. Көлденең күштің 

жергілікті туындысы сәуленің кез келген нүктесінде қолданылатын жүктемеге 

тең: 

 

                                               dV / dx = w(x).                             (1.34) 

 

Көлденең күш сонымен қатар сәуленің бойындағы иілу моментінің 

өзгеруімен байланысты: 

 

                                              dM / dx = V.                                (1.35) 

 

Қолданылатын күш сәуленің ұзындығының үздіксіз функциясы болған кезде 

және V осыған байланысты саралануы мүмкін болса, келесі теңдеу әділетті 

болады: 

 



185 
 

                                            dV / dx = d2M / dx2.                                (11.36) 

 

1-30-суреттегі мысалдағы W(x) күші созылмайды немесе қысылмайды, 

өйткені ол сәуленің осі бойымен қолданылмайды. Алайда, сәуленің 

деформацияланған күйінің үлгісінен (1-30-суреттегі (b), (c) схемалары) көріп 

отырғаныңыздай, сәуленің жоғарғы бөлігі созылған, яғни оның материалы 

созылу күйінде. Керісінше, сәуленің төменгі бөлігінің материалы қысу күйінде 

болады. Созылу және қысу кернеулері сәулеге қолданылатын иілу жүктемесіне 

қажетті реакция болып табылады. Иілу моменті сәуленің көлденең 

қималарында көрсетілген қималар консоль сәулесінің қысылған ұшына 

жақындаған сайын артады. Сәуленің кез-келген жеке көлденең қимасы үшін 

созылу және қысу кернеулері сәуленің төменгі және жоғарғы жақтарындағы 

максималды мәндерге жетеді. Максималды кернеу материалдың 

пропорционалдылық шегінен төмен болған кезде, аталған екі кернеу сәуленің 

параллель бүйір беттері бойымен сызықтық заңға сәйкес өзгереді, максималды 

мәндерден төмендейді және бейтарап ось деп аталатын сызықта нөлге жетеді 

(ағылш. neutral axis), 1-30 (с) суретті қараңыз. Ығысу кернеуі сызықты емес 

заңға сәйкес сәуленің көлденең қимасы бойымен өзгереді және иілу кернеуінен 

айырмашылығы сәуленің көлденең қимасының бейтарап осінде максималды 

мәнге жетеді. Қолданылатын жүктемеге кернеуді, деформацияны және 

реакцияларды анықтауға арналған сәуленің толық теңдеулері, мысалы, Roark 

және Young кітабында [1977] келтірілген.Сәуленің иілу жүктемесіне қарсы 

тұру қабілетін сандық сипаттау үшін Сіз сәуленің көлденең қимасының 

Инерция сәтін қолдана аласыз (ағылшын. second moment of area of a cross-

section). Бұл сәт, әйтпесе ауданның инерция моменті деп аталады (ағылш. area 

moment of inertia), және I символымен белгіленген, массаның Инерция 

моментімен араластыруға болмайды (ағылш. басқару жүйелерін зерттеуде 

қолданылатын mass moment of inertia). Еркін ось (axis) үшін ауданы А көлденең 

қимасының инерция моменті мынадай түрде айқындалады: 

 

                                                𝐼𝑎𝑥𝑖𝑠 = ∫ 𝑦2
𝐴

dA                                                  (1.37) 

 

мұндағы у-қиманың ауырлық центрінен dA элементарлы (шексіз кіші) 

ауданына дейінгі қашықтық. 11-31-суретте көлденең қиманың бірнеше жалпы 

формалары үшін Инерция моменттерінің мәндері көрсетілген. Қораптар мен 

құбырлардың көлденең қималары үшін көлденең қиманың инерция моменті 

инерция моментін азайту арқылы анықталады үздіксіз секцияның Инерция 

моментінен "тесіктер". 
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Сурет 1.21 - Типтік көлденең қималар және олардың Инерция моменттерін есептеуге 

арналған формулалар 

 

Қораптар мен құбырлардың көлденең қималары үшін көлденең қиманың 

инерция моменті үздіксіз қиманың Инерция моментінен "тесіктің" инерция 

моментін алып тастау арқылы анықталады. Қалыңдығы өте жұқа қабырғалары 

бар R радиусы бар құбыр үшін көлденең қиманың инерция моменті формула 

бойынша анықталады 𝐼 = 𝜈𝑟3𝑡.  
Бейтараптан басқа оське қатысты көлденең қиманың инерция моментін 

есептеу үшін параллель осьтер теоремасын қолдануға болады 

 

                                                       𝐼 = 𝐼𝑁𝐴 + 𝐴𝑑2                                                          (1.38) 

 

мұндағы 𝐼𝑁𝐴-бейтарап оське қатысты көлденең қиманың инерция 
моменті, I=- бейтарапқа параллель оське қатысты көлденең қиманың инерция 
моменті, а-көлденең қиманың ауданы, d-екі параллель осьтер арасындағы 
қашықтық. Параллель осьтер теоремасы 1-32 суретте көрсетілген қос таврлы 
профиль сияқты күрделі көлденең қиманың инерция моментін табуға 
мүмкіндік береді. Бейтарап осьтен басқа оське қатысты көлденең қиманың 
инерция моменті артады.  

Мәселені шешудің дәйектілігі: 

Бірінші қадам. Тік бұрышты қиманың формуласы бойынша көлденең 

қиманың (А, В және С) үш бөлігінің әрқайсысы үшін инерция моментін 

есептеу, 1-21-суретті қараңыз. 

Екінші қадам. Бейтарап осьтің координатасын анықтау, 𝑌𝑁𝐴 = 5.00. 

Үшінші қадам. X-X осіне қатысты көлденең қиманың инерция моментін 

есептеу, 𝐼𝑥𝑥  = 1325.34. 
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Төртінші кезең. Бейтарап оське қатысты көлденең қиманың инерция 

моментін есептеу, 𝐼𝑁𝐴  =475.34 см4. 

 

 

 
Сурет 1.22 - Күрделі көлденең қима үшін бейтарап осьті және инерция моментін 

табу әдісі 

 

Иілу кернеуінің мәні (ағылш. теңдеуді қолдану (1-29) көлденең қима 

және сәуленің иілуінен кейін бейтарап осьтен алыстаған сайын қысу және 

созылу кернеулері сызықтық заң бойынша жоғарылайтындай етіп жазық болып 

қалады деп болжайды. Материалдың аққыштық шегінен үлкен кернеулерді 

зерттеу үшін, мысалы, Bruhn [1973] кітабында баяндалған серпімді емес 

аймақта талдау әдістерін қолдана аламыз. 

 

                                        𝜎𝑏 = Мс/𝐼                                                         (1.39) 

 

Бойлық иілу, немесе выпучивание, бағандар (ағылш. column buckling) - 

Арқалықтың немесе бағанның осьтік күшімен жүктелген, көлденең бағытта 

иілу үрдісі. Қысу үшін жұмыс істейтін баған критикалық немесе Эйлер күшінің 

әсерінен бұзылады (ағылш. critical or Euler buckling load), Pcr, ол мынадай 

формула бойынша анықталады: 

 

                                        𝑃𝑐𝑟 =
𝜈2𝐸𝐼

(𝐿∙)2
                                                          (1-40)  

 

мұндағы L ' - тиімді ұзындық (ағылш. effective length) баған, 1-33 суретте 

көрсетілгендей, оның ұштарын бекіту әдісіне байланысты. Егер бағанның 
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ықтимал әсері туралы айтатын болсақ, алдын-ала ескертулер жасау керек (бұл 

сұрақ Bruhn кітабында толығырақ сипатталған [1973]). 

Ұзындығы Инерция радиусымен * сәйкес келетін қысқа баған сыни 

күшке тең жүктеме көтере алмайды, өйткені бұл жағдайда жергілікті 

эффузиялар болады. Бұл сұрақ Bruhn кітабында толығырақ сипатталған [1973], 

2-тарау, 5-қосымша, және NASA-да [1975], С1.3.1 бөлімі. 

 

 
 

 
Сурет 1.23 - Ұштарын бекітудің әртүрлі шарттары бар бағанның тиімді ұзындығы 

 

Сол жақ баған-жоғарғы ұшы бос, төменгі ұшы қысылған, ортаңғы баған 

– екі ұшы да бітелген, оң жақ баған – жоғарғы ұшы бітелген, төменгі ұшы 

қысылған. 

Бойлық иілу кезіндегі критикалық кернеу, қысу үшін жұмыс істейтін 

жұқа қисық панель үшін CR мәні келесі формула бойынша анықталады: 

 

                                                   𝜎𝑐𝑟 =
𝑘𝜋2𝐸

12(1−𝜈2)
(

𝑡

𝑏
)

2
                                          (1.41) 

 

мұндағы t-панельдің қалыңдығы, b-панельдің ені, 𝜈 -Пуассон 

коэффициенті (1-32 теңдеуді қараңыз), k – геометриялық коэффициент. 1-34-

суретте Z графигінің тәуелсіз айнымалысын есептеу үшін қолданылатын r 

қисықтық радиусына байланысты қисық сызықты панельдер үшін 

геометриялық k коэффициентінің мәні көрсетілген.  

Цилиндрге қолданылатын біріктірілген осьтік, көлденең және иілу 

жүктемесінің бағасын тез алу үшін біз балама осьтік жүктемені қолдана аламыз 

(ағылш. equivalent axial load, суретті қараңыз 1-35), Peq, келесі формула 

бойынша есептеледі: 

 
Peq = P  2M / R,                                 (1.42) 
 

мұндағы M, R шамаларының мәні 1-35 суретте көрсетілген есептеу 

схемасынан түсінікті. 

Peq эквивалентті осьтік жүктемесінің анықтамасы иілу кернеуінің 
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бейтарап цилиндр осінен мүмкіндігінше алыс екі нүктеде максимумға 

жететіндігіне негізделген (бір нүкте созылу, екіншісі қысу үшін жұмыс істейді). 

Көлденең және иілу жүктемелерін әдетте кез-келген бағытта қолдануға 

болатындықтан (мысалы, егер олардың көздері желдің екпіні немесе 

фронтальды қарсылықтың аэродинамикалық күші болса), максималды кернеу 

кез-келген жерде де пайда болуы мүмкін. Сондықтан цилиндрдің көлемін 

цилиндрдің шеңбері бойымен максималды кернеуді тудыратын жүктеме 

мөлшеріне қарай анықтауымыз керек. Peq эквивалентті осьтік жүктеме-бұл 

цилиндрдегі осьтік жүктеме, ол осьтік жүктеме мен иілу моментінің 

тіркесімімен жасалған максималды кернеуге тең келетін біркелкі кернеуді 

тудырады. Балама осьтік болғандықтан peq жүктеме цилиндр бүкіл 

айналасында бір мезгілде максималды кернеу жасайды, біз осы жүктеме 

шамасын анықтау жеткілікті дәстүрлі жолмен жүзеге асырылады деп болжауға 

болады. Алайда, көлденең және иілу жүктемелерін әдетте кез-келген бағытта 

қолдануға болады (мысалы, егер олардың көздері желдің екпіні немесе 

фронтальды қарсылықтың аэродинамикалық күші болса), цилиндрдің толық 

шеңбері осы жүктемелер тудыратын максималды кернеулерге төтеп бере алуы 

керек. 

 

 
Сурет 1.24 - Ұзын қисық сызықты пластиналарды осьтік сығымдау кезіндегі бойлық иілу 

коэффициенттері 

 

Пластинаның Дөңгелек өлшемі доғаның ұзындығы ретінде өлшенеді. 

Суреттегі жазулар: 1-теориялық қисық; 2-b = пластинаның осьтік немесе 

айналмалы өлшемі (екі өлшемнен кіші). 
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Сурет 1.25 - Балама осьтік жүктеме 

 

Сол жақтағы суретте көрсетілген цилиндрді осьтік (Р), көлденең (V) 

немесе иілу (М) жүктемесімен жүктеуге болады. Цилиндрдің базасындағы М 

иілу моментін М иілу моментін қолдану арқылы да, v көлденең жүктемені 

цилиндрдің түбінен жоғары жерде қолдану арқылы да жасауға болатындығын 

ескеріңіз (соңғы жағдайда моменттің мәні иыққа көлденең жүктеме 

көбейтіндісімен анықталады-цилиндрдің базасынан V жүктеме нүктесіне 

дейінгі қашықтық). Суреттегі қолтаңбалар: 1-иілу кернеуінің таралуы; 2-А 

нүктесі - максималды кернеу кернеуі; 3-цилиндрдің көлденең қимасы; 4 – В 

нүктесі-максималды қысу кернеуі. 

Жоғары қысымды контейнерлер геометриялық түрде сфералар немесе 

эллипсоидтар сияқты қос қисықтық қабықшалар болып табылады. Беттердің 

астында Қос қисықтық (ағылш. double-curved) біз белгілі болғандай, 

геометриясы қисықтықтың екі радиусымен анықталатын беттерді түсінеміз. 

Әдетте бұл қисықтық радиусы бойлық немесе меридиональды қисықтық 

радиусы деп аталады (ағылш. longitudinal or meridional radius of curvature), Rm 

және қисықтық шеңберлі радиусымен белгіленеді (ағылш. hoop or 

circumferential radius of curvature), RH ретінде белгіленеді. Екі жағдайда да 

қисықтық радиусы оның орталық симметрия осіне емес, бетіне қалыпты 

өлшенеді. Қос қисықтық бетінің геометриясы 1-27 суретімен суреттелген. 

Барлық сызбаларда көлденең сызық бетінің симметриясының бойлық осі 

болып табылады. 

 

 
Сурет 1.37 - Қос қисықтығы бар қабықтардың қисықтық радиусы 
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Сол жақ сурет-қисықтықтың бойлық немесе меридиандық радиусы 

(жоғарғы жағында – "меридиан" жазуы): қабықтың бетіне перпендикуляр 

өлшенеді; АВС доғасының қисықтығын анықтайды; орталық міндетті түрде 

қабықтың симметрия осінде орналаспайды; меридиан бойымен өзгеруі мүмкін. 

Оң жақ сурет-қисықтықтың айналмалы радиусы: қабықтың бетіне 

перпендикуляр өлшенеді; орталық міндетті түрде қабықтың симметрия осінде 

орналасады; айналу беті үшін abc доғасы үшін тұрақты болуы мүмкін (шеті 

қабықтың бетіне перпендикуляр болатын конусты анықтайды); меридиан 

бойымен өзгеруі мүмкін. 

Қабықтар қысу жүктемелерінің әсерінен шығуы мүмкін. Бойлық иілу 

кезіндегі критикалық кернеудің теориялық мәні, сығымдалатын цилиндр үшін  

𝜎с𝑅  мәні келесі формула бойынша анықталады: 

                                                 σcr = 0.6γ
Et

R
                                                        (1.43)  

(цилиндр материалы үшін Пуассон коэффициенті 0.3-ке тең)                                                                                                            

қабықтың пішінінің жетілмегендігі, сондықтан азайту коэффициенті γ 

аспауы тиіс 0.15. Редукция коэффициенті  γ цилиндрдің геометриялық 

параметріне байланысты  

 

                                                   𝜑=
1

16
√

𝑅

𝑡
                                                 (1. 44) 

 

R / t < 1500 және L / R < 5 

 

Содан кейін ѱ төмендету коэффициенті келесідей анықталады: 

 

                                  ѱ = 1.0 − 0.901(1.0 − e−φ)                                   ( 1.45) 

 

Теңдеудің қолданылу аймағының шектеулеріне назар аударыңыз (1-44), 

оларда R –цилиндрлік қабықтың радиусы, h – оның қалыңдығы және L – 

қабықтың ұзындығы. Егер бойлық иілу кезіндегі критикалық кернеудің мәні σcr 

қысу кезінде қабық материалының кірістілік шегінен үлкен болса, онда біз 

серпімді емес аймақта бойлық иілуді талдау әдістерін қолдануымыз керек 

(мысалы, NASA көзін қараңыз [1975]). 

Егер қабық р ішкі қысымы бар контейнер болса, онда қабықтағы 

меридионалды кернеу келесі формула бойынша анықталады: 

 

                                                σ𝑚=
pRh

2t⁄                                                             (1.46) 

 

ал қабықтағы айналмалы кернеу-формула: 

 

                                           σℎ=
pRh

2t⁄ (2 −
𝑅ℎ

𝑅𝑚
⁄ )                                         (1.47) 
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Сфера үшін 𝑅𝑚 = 𝑅ℎ және σ𝑚 = σℎ екенін ескеріңіз. Цилиндр үшін 𝑅𝑚 =
∞  және айналмалы кернеу меридионнан екі есе көп. 

Инерция моменті (ағылш. mass moment of inertia, MOI) - бұл қатты 

дененің айналмалы күштерге қарсы тұру тенденциясының өлшемі (инертті 

қасиеттердің өлшемі, айналмалы қозғалыстағы қатты массаның аналогы). 

Айналу кезіндегі қатты дененің инертті қасиеттері қозғалыс дене салмағының 

таралуына және тірек ретінде таңдалған айналу осінің орналасуына 

байланысты (оған қатысты инерция моменті анықталады). Қатты инерция 

моменті әрқашан ең аз мәнге ие болады, егер айналу осі арқылы өтетін болса 

ауырлық центрі немесе центроид, дене (1-38 суретті қараңыз). 

Үшқабатты  құрылымы (ағыл. sandwich structure) жеңілден тұрады, 

көлденең жүктемелерге төзімді, агрегат (ағылш. core) және оған қапталған 

панельдердің екі жағына жабыстырылған (ағылш. face sheet). Үш қабатты 

құрылымның құрылымы 1-39 суретте көрсетілген. Үш қабатты құрылым панелі 

жүктеме астында қос таврлы көлденең қимасы барға әрекет етеді Қаптау 

тақталары қос таврлы сөрелеріне сәйкес келеді, олар ішкі жазықтыққа, 

қысылуға және созылуға төзімді. Толтырғыш қос таврлы секіргішінің аналогы 

болып табылады және қамтамасыз етеді панельдің көлденең жүктемелерге 

және жазықтықтан тыс сығылуға тұрақтылығы, сонымен қатар панельдерге 

арналған тірек құрылымы болып табылады. 

 

 
 

Сурет 1.28 - Қатты денелердің кейбір түрлерінің массасы мен Инерция моменттерін 

есептеуге арналған формулалар 

 

Тығыздығы дененің бүкіл көлемінде тұрақты болатын қатты дене үшін 

масса дене көлемінің көбейтіндісі мен оның материалының тығыздығы ретінде 

анықталады. Тиісті В-В осьтеріне қатысты үш дененің әрқайсысының инерция 

моментін анықтау үшін параллель осьтер теоремасы қолданылады.  

𝑀𝑂𝐼𝐵𝐵 = 𝑀𝑂𝐼𝐴𝐴+m𝑑2, мұндағы d  А-А және В-В осьтері арасындағы 

қашықтық 
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Сурет 1.29 - Үш қабатты панельдің құрылымы мен геометриясы 

Суреттегі қолтаңбалар: 1-Жоғарғы қаптау панелі; 2-бойлық бағыт; 3-ұялы толтырғыш; 

4- көлденең бағыт; 5 – төменгі панель; 6-бір таспа. 

 

Қаптау панельдері мен үш қабатты панельдің агрегаты кез-келген металл 

немесе композициялық материалдан жасалуы мүмкін. Агрегат әдетте жұқа 

жолақтардан құралған ұялы жасушалардан түзіледі, оларды таспалар деп 

атайды (ағылш. ribbons). Толтырғыштың қасиеттері изотропты емес, атап 

айтқанда, таспалардың жүру бағытындағы қаттылық (1-39 суреттегі бойлық 

бағыт) көлденең бағытқа қарағанда жоғары. Үш қабатты панельдің 

құрылымдық тұтастығын қамтамасыз ету үшін біз панельдер мен агрегаттар 

арасындағы жабысқақ қабаттың тұтастығына сенімді болуымыз керек. Үш 

қабатты панельдердің механикалық қасиеттерін егжей-тегжейлі талдауды 

Bruhn [1973] кітабынан табуға болады. 1-40-суретте үш қабатты панельдің 

қаттылығын қатты құрылыммен салыстыру нәтижелері көрсетілген. 

1-41-суретте осьтік және көлденең жүктемелерді қолдану жағдайлары 

үшін сәулелердің кейбір қарапайым түрлері үшін серпімді деформация, сым 

және меншікті жиіліктер, fnat көрсетілген (Roark және Young [1975] кітабына 

сәйкес). Егер құрылымның бірінші немесе негізгі жиілігін ғана ескеретін 

болсақ, модельделген құрылымды серіппеде тоқтатылған массасы бар бір 

еркіндік дәрежесі бар жүйе ретінде ұсынуға болады. 

Пружинаның өзі құрылым элементі болып табылады. Ғарыш аппараты 

табиғи жиілігі бар эквивалентті сәуле түрінде ұсынылуы мүмкін 

 

                                             𝑓𝑛𝑎𝑡 =
1

2𝜋
√

𝑘

𝑚
                                                      (1.48) 

 

мұндағы m-масса, k-жүктеменің деформацияға қатынасына тең 

серіппенің қаттылығы. Өз кезегінде серіппенің қаттылығы формула бойынша 

анықталады 

  

                                                  k= mg/𝛿                                                             (1.49) 

 

мұндағы с-серпімді деформация, g-еркін құлаудың үдеуі. 
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Сурет 1.30 - Үш қабатты және қатты панельдердің салыстырмалы сипаттамалары 

Жұқа беткі панельдер иілу кезінде аздап қаттылыққа ие, бұл олардың көлденең 

қимасының Инерция моментінің аз мөлшерін көрсетеді, I (а схемасы). Егер беткі 

панельдер тығыздығы төмен агрегатпен бөлінсе, иілу қаттылығы едәуір артады (в 

схемасы). Үш қабатты панельге тең иілу қаттылығына қол жеткізу үшін қалыңдығы 3.33 

см болатын қатты панель қажет, оның массасы үш есе көп болады (С схемасы). Панель 

қалыңдығының бірлігіне әрбір схеманың астында келтірілген массаның мәні 2800 кг/м3-ге 

тең алюминий қаптамасының және қатты панельдің тығыздығын және 80 кг/м3-ге тең 

ұялы агрегаттың тығыздығын есептеу арқылы анықталады. В – "толтырғыш есепке 

алынбайды"схемасының астындағы қолы. 

 

 
 

 
Сурет 1.31 - Серпімді деформациялар және сәулелердің меншікті жиілігі 

Біз серпімді деформацияларды және сәулелердің меншікті жиілігін осьтік және көлденең 

немесе иілу жүктемесімен жүктеу жағдайлары үшін бағалай аламыз. Суреттерде 

келтірілген формулаларда а айнымалысы G бірліктерімен өлшенетін үдеуді білдіреді, m-

сәуленің ұзындығының бірлігіне шаққандағы нақты массасы, а-сәуленің көлденең қимасы, 

Тр-сәуленің соңғы жүктемесінің массасы. E және F жағдайлары үшін M және mB 

массаларының мәні алдыңғы есептелген жағдайлардан өзгеше. Суреттегі жазулар: 1-

жай Арқалық; 2-біртекті Арқалық; 3-Күрделі Арқалық; 4-А есептік жағдайы; 5-в есептік 

жағдайы; 6-есептік жағдай С; 7-есептік жағдай D; 8-есептік жағдай E; 9 – есептік 

жағдай F; 10 – көлденең жүктеме; 11 – осьтік жүктеме; 12 – Арқалық; 13-масса. 
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Типтік ғарыш аппараттарының құрылымын сипаттамасы 

1-32-суретте Magellan ғарыш аппаратының негізгі борттық ішкі 

жүйелерінің конфигурациясы мен орналасуы көрсетілген. 

 

 
 

Сурет 1.42 - Magellan ғарыш аппараты 

Суреттегі қолдар: 1-Радио биіктікті өлшегіш антеннасы; 2-аз пайда коэффициенті бар 

антенна; 3-Үлкен пайда коэффициенті бар антенна; 4-алдыңғы аппараттық модуль; 5-

сканерлеуші типтегі жұлдызды датчик; 6-күн батареясы; 7-қозғалтқыш қондырғысының 

отыны бар бак; 8-аз тартымды реактивті қозғалтқыштар; 9- қозғалтқыш 

қондырғысының модулі; 10-қатты отынды зымыран қозғалтқышының түйістіру 

сақинасы (адаптері); 11 

- қатты отынды зымыран қозғалтқышы; 12 – ius аралық көліктік ғарыш аппаратына 

қондыруға арналған өтпелі ферма (адаптер); 13 – аз тартымды реактивті 

қозғалтқыштар; 14 – орташа күшейту коэффициенті бар антенна; 15-ғарыш 

аппаратының платформасы. 

 

Magellan ғарыш аппаратының құрылымы келесі негізгі элементтерден 

тұрады (кабельдік желі мен пиротехникалық құрылғыларды қоспағанда): 

* IUS орбитааралық көліктік ғарыш аппаратына түйістіруге арналған 

өтпелі ферма (адаптер); 

* қатты отынды зымыран қозғалтқышының модулі және қондыру 

сақинасы (адаптер) 

ғарыш аппараты; 

* борттық Электронды жабдықтың негізгі элементтерін қамтитын 

ғарыштық аппараттың он қырлы призмалық платформасы; 

* радиолокациялық станцияның жабдығы орналасқан алдыңғы 

аппараттық модуль; 

* ғарышта оның панельдерін айналдыруға және ашуға арналған 

механизмдері бар күн батареясының тірек құрылымы мен субстраты; 

* радиовысотомер жабдығына арналған тірек конструкциясы; 

* радиолокациялық станция жабдықтарына арналған қорғаныс қақпағы 

мен тірек құрылымы; 
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* қозғалтқыш Модулінің дизайны. 

Magellan ғарыш аппараттарының кейбір құрылымдық элементтері, 

мысалы, ius аралық көліктік ғарыш аппараттарына қондыруға арналған өтпелі 

ферма (адаптер) және қозғалтқыш қондырғысының Модулінің дизайны, түрі 

бойынша, ферменттік немесе кеңістіктік өзек құрылымы ретінде орындауға 

арналған. Ферманың дизайнын таңдау және оның жүк көтергіштігін есептеу 

жүктеме коэффициенттері, массаның таралуы және ғарыш аппараттарының 

геометриялық сипаттамалары негізінде анықталады. Ius орбитааралық көлік 

ғарыш аппаратына қондыруға арналған өтпелі ферманың (адаптердің) барлық 

он екі өзегі графит - эпоксидті түтіктерден жасалған, олардың ұштарында 

титан, механикалық өңделген фитингтер орнатылған. Төрт шыбықтың диаметрі 

10.2 см. олардың параметрлері олар ғарыштық аппаратты орбитаға шығару 

процесінде осьтік және иілу жүктемелерін қабылдауға, соның ішінде күн 

батареяларының панельдерін нығайтуға арналған тірек арқалықтары үшін 

анықталды. Бұл өзектер үшін шекті эквивалентті жүктеме әрқайсысына 102300 

Н құрайды. Өтпелі ферманың қалған сегіз шыбығының диаметрі 8.9 см және 

максималды осьтік жүктеме үшін 93410 Н құрайды. 

Қатты отынды зымыран қозғалтқышының қондыру сақинасы (адаптері) - 

бұл қозғалтқыштың тартылыс күшін адаптердің алдыңғы ұшындағы жиырма 

төрт біркелкі орналасқан болттардан Төрт үлкен болтқа беруді қамтамасыз 

ететін конустық ұялы құрылым, ол ius аралық көліктік ғарыш аппараттарына 

қондыру үшін өтпелі ферманы (адаптерді) бекітеді және адаптердің артқы 

жағына жайылады. Радиолокациялық станцияның жабдықтары орналасқан 

алдыңғы аппараттық модуль жұқа алынбалы панельдермен жабылған құбырлы 

ферменттік құрылым болып табылады. Ферма ауданы 5.08 𝑐м2 болатын, 2219 

маркалы алюминий қорытпасынан жасалған және қабырғасының қалыңдығы 

1.27 см-ден 3.81 см-ге дейінгі көлденең қимасы бар құбырлардан 

дәнекерленген.аппаратураның көптеген блоктары құралдарды орнату және алу 

жылдамдығын қамтамасыз ететін Бұрандалы қосылыстарды пайдаланып 

фермаға бекітіледі. Көлденең жүктемелерді қабылдайтын алынбалы панельдер, 

құрылғылардың корпустары өздері тиімді жүктеме жолдарын құрайтын 

жерлерді қоспағанда, барлық жерде алдыңғы аппараттық модульдің фермалық 

құрылымын жабады. Алдыңғы аппараттық модуль фермасын құрайтын 

құбырлы өзектердің параметрлері стационарлық емес және акустикалық 

жүктемелерді ескере отырып, сәулелік құрылымдарды зерттеу әдістерімен 

анықталды. 

 

1.6.7 Құрылымды әзірлеу тапсырмасының мысалы 

Төменде ғарыш аппараты мен оны тасымалдағыш зымыранмен 

түйістіруге арналған адаптер конструкциясын әзірлеу мысалы келтірілген; 

мәселені шешу кезеңдері 1-50-кестеде келтірілген. 
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Кесте 1.48 - Ғарыш аппараты конструкциясының геометриялық 

өлшемдері мен массасын анықтау процесі 

Кезең Осы кезеңде шешілетін 

міндеттердің құрамы мен 

ерекшеліктері 

Сипатталған 

Бірінші 

 

 

 

 

 

 

 

Екінші 

 

 

 

 

 

Үшінші 

 

 

 

 

 

 

 

Төртінші 

 

 

 

 

 

Бесінші  

Құрылымды жобалау тәсілін таңдау 

үшін құрылымның түрін (монокок, 

жартылай монокок және т. б.) 

анықтаңыз, құрылымның пішінін, 

оның компоненттерін 

орналастыруды және жүктеу 

жолдарын анықтаңыз 

Борттық жабдықтың және ғарыш 

аппаратының құрылымдық 

элементтерінің, оның ішінде оны 

тасымалдағыш зымыранмен 

түйістіруге арналған адаптердің 

массалық таралуын бағалаңыз 

Бірінші және екінші кезеңдерде 

алынған ақпаратты қолдана отырып, 

құрылымдық элементтердің 

геометриялық өлшемдері мен 

массасын бағалаңыз, таңдалған орта 

үшін бойлық және иілу 

тербелістерінің жиілігін бағалаңыз.  

Қажет болса, осы кезеңнің жұмысын 

қайталаңыз жүктеме 

концентрациясының таралуын 

анықтау үшін жүктемелерді 

(бойлық, көлденең және иілу) 

біріктіріңіз 

Құрылымның жүк көтергіштігін 

есептеңіз және қауіпсіздік 

коэффициенттерін анықтау үшін 

оны берілген жүктемелермен 

салыстырыңыз. Қажет болса, 

қолайлы болғанша дамуды 

қауіпсіздік коэффициенттерінің 

мәндерін қайталаңыз 

 

Тарау 9, Тарау 10, 

параграф 11.6.2. 

 

 

 

 

 

 

Параграф 11.6.8. 

 

 

 

 

Тарау 18, параграф 

11.6.8. 

 

 

 

 

 

 

 

Параграф 11.6.7. 

 

 

 

 

 

Параграфтар 11.6.7, 

11.6.8. 

 

Құрылымның геометриялық өлшемдері мен массасы оның беріктігіне 

қойылатын талаптармен анықталады және т.б. біз жобалау процесін 

құрылымның геометриялық және массалық параметрлерін оның жүк 
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көтергіштігіне қойылатын талаптарға сүйене отырып анықтаудан бастай 

аламыз, содан кейін құрылымның табиғи жиіліктерінің мәндерін олардың 

қаттылық талаптарына сәйкестігін тексере аламыз. Балама тәсіл-бұл өз 

жиіліктеріне қойылатын талаптарды анықтау, құрылымның геометриялық 

және жаппай параметрлерін есептеу, содан кейін оның беріктік талаптарына 

сәйкестігін тексеру. Әдетте, қысқа ауыр ғарыш аппараттарының 

конструкцияларын әзірлеу беріктік талаптарына, ал ұзын және жеңіл ғарыш 

аппараттарының конструкциялары қаттылық талаптарына қарай жүргізіледі. 

Жұқа қабырғалы панельдерді немесе стрингерлермен күшейтілген панельдерді 

қолданатын кез-келген дизайн тұрақтылықты жоғалтуға байланысты 

зақымдарға сезімтал болуы мүмкін. Дизайнды әзірлеу процесін және 

құрылымды талдаудың кейбір ыңғайлы әдістерін суреттеу үшін біз 1-43 суретте 

көрсетілген цилиндрдің қарапайым мысалында дизайн параметрлерін есептеу 

мысалын көрсетеміз. Осы кезеңдегі салыстырмалы талдаудың мақсаты 1-51-

кестеде келтірілген осы талаптарды қанағаттандыратын ең аз массасы бар 

цилиндр алу мақсатында монококты (жұқа қабырғалы қабық) және жартылай 

моноокты (стрингерлермен күшейтілген жұқа қабырғалы қабық) 

конструкциялар арасында таңдау болып табылады. 

 

 
Сурет 1.32 - Ғарыш аппараттарының цилиндрлік құрылымын есептеу есебінің 

мысалы 

Суреттегі қолдар:"цилиндр мысалы: массасы – 2000 кг (массаның көлемі бойынша 

біркелкі таралуы), диаметрі – 2 м, ұзындығы – 10 м, қабырға қалыңдығы – есептеу 

нәтижелері бойынша анықтауға жатады". 

 

Кесте 1.49 - Ғарыш аппараттарының цилиндрлік құрылымын есептеу 

міндеттеріне қойылатын талаптар 

Геометриялық сипаттамалары: 

Цилиндрдің ұзындығы-10 м цилиндрдің диаметрі-2 м массасы-2000 кг 

Ғарыш аппаратының конструкциясына қойылатын талаптар: 

Геометриялық контурлар: ғарыш кемесі жүктің бөлінген аймағына сәйкес 

келеді деп болжаймыз (18-3 кесте немесе 18-6 сурет, 18 тарау бойынша 

анықталады). Сондай-ақ, ғарыш аппараты қаттылық талаптарын 

қанағаттандырады деп болжаймыз, бұл аппараттың серпімді деформациясы 

оның зымыран тасығыштың бас ағымының динамикалық шеңберлеріне 

енуіне жол бермейді 
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Массасы: ғарыш аппараттарының жалпы массасы оның құрылымдық 

элементтерін қосқанда 2000 кг құрайды деп болжаймыз 

Жүктеме коэффициенттері: осьтік = 2.5 (белгіленген шамадан тыс жүктеме) 

+ 4.0 (стационарлық емес процестер); көлденең =3.0 (типтік жүктеме 

коэффициенттерін 18-9 кестеден табуға болады, 18-тарау) 

Қаттылық: ғарыш аппараттарының алғашқы осьтік жиілігі 25 Гц-тен жоғары 

болуы керек. Ғарыш аппаратының бірінші көлденең жиілігі (иілу 

тербелістерінің жиілігі) 10 Гц-тен жоғары болуы тиіс. (Меншікті жиіліктердің 

типтік мәндері 18-10-кестеде, 18-тарауда келтірілген). 

Қысым: 18-7-суретке сәйкес ішкі желдету қысымы максималды мәні 6899 Па 

құрайды. Қауіпсіздік коэффициенттері: 11-48 кестенің екінші нұсқасына 

сәйкес қауіпсіздіктің шекті коэффициенті-1.25, кірістілік қауіпсіздігі 

коэффициенті-1.10. 

Құрылымдық материалдың қасиеттері: 7075 маркалы алюминий қорытпасы 

таңдалды 

Модуль Юнга Е                                                          71*109Н/м2 

Пуассон Коэффициенті 𝜈                                                                                   0.33 

Тығыздығы 𝜌                                                              2.8* 103кг/м3 

Созылу беріктігінің шегі 𝐹𝑡𝑢                                     524*106 Н/м2 

Созылу кезіндегі аққыштық шегі 𝐹𝑡𝑦                       448* 106 Н/м2 

 

Қарастырылып отырған цилиндрдің қалыңдығы біркелкі және анықтама 

бойынша сақиналы (шпангоуттар) немесе бойлық (стрингерлер) бағытта 

қатайтатын элементтер жоқ. 1-48 теңдеуін қолдана отырып, біз құрылымның 

табиғи жиіліктеріне қойылатын талаптарды қанағаттандыратын қабықтың 

минималды қалыңдығын таба аламыз. 25 Гц (осьтік) және 10 Гц (көлденең), 

Джунг модулі 71-ге тең 109 Н/м2, сәуленің массасы 2000 кг-ға тең (немесе 

ньютондағы тиісті салмақ, 19614 Н) және қабықтың ұзындығы 10 м-ге тең, Біз 

а көлденең қимасының қажетті мәндерін және цилиндр үшін I көлденең 

қиманың инерция моментін аламыз. 

Осьтік қаттылық: 1-48 суреттегі D есептеу жағдайына арналған 

формуланы қолдана отырып, 11-41 теңдеуін қолданамыз:  

                                                   25=0.250√
𝐴𝐸

𝑚𝐵𝐿
                                                       (1.50) 

 

A цилиндрінің көлденең қимасы 28.17 см2, ал қабырғасының   қалыңдығы 

t -0.045 см. 

Көлденең қаттылық: 11-48 суреттегі C есептеу жағдайы үшін формуланы 

қолдана отырып, 11-41 теңдеуін қолданамыз: 

 

                                                   10=0.560√
𝐸𝐼

𝑚𝐵𝐿3
                                                   (1.51)  
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цилиндр үшін I көлденең қиманың Инерция моментінің қажетті мәні 

8.982 см2, ал оның қабырғасының қажетті қалыңдығы t – 0.286 см.осылайша, 

иілу ауытқуларына қойылатын талаптар анықталады: цилиндр қабырғасының 

қалыңдығы 0.286 см үшін цилиндрдің көлденең қимасы 180 см2 болады. 

Қоса беріліп отырған және баламалы осьтік жүктеме: 

Ғарыш аппараттарының массасын жүктеме коэффициенттеріне көбейту 

арқылы біз күтілетін максималды жүктеме шегін анықтай аламыз. 

Қарастырылып отырған цилиндр мысалына арналған бұл мәндер 1-52 кестеде 

келтірілген. 

 

Кесте 1.50 - Ғарыштық аппараттың цилиндрлік құрылымына 

қолданылатын жүктемелер.қашықтық цилиндрдің негізінен оның массалық 

центріне дейін өлшенеді. Жүктеме коэффициенттері алынған кесте 1-49 

Жүктеме түрі 

 

Күш, Н 

 

Расстояние, м 

 

Жүктеменің 

коэффициенті 

Шекті 

жүктеме 

Осьтік жүктеме 

көлденең жүктеме 

Иілу моменті 

19.614 

19614 

19614 

– 

– 

5 

6.5 

3.0 

3.0 

127500 Н 

58840 Н 

294200 Нм 

 

Иілу моментінің шамасын есептеу үшін иықтың 5 м екенін ескере отырып 

(қарастырылып отырған цилиндрдің масса орталығы оның ұзындығының 

жартысында), біз 11-42 теңдеуін қолдана отырып, балама осьтік жүктемені таба 

аламыз: 

                                               𝑃𝑒𝑞 = 𝑃𝑎𝑠𝑖𝑎𝑙 +
2𝑀

𝑅
                                              (1.52) 

 

сонда максималды жүктеме (қауіпсіздік коэффициентіне шекті жүктеме 

көбейтіндісі) тең болады 894900 Н. 

Цилиндрдің беріктігін есептеу: 

Осьтік кернеу теңдеуі  𝜎 = P / A түрінде болады. 

Цилиндрдің беріктігін есептеу үшін біз максималды эквивалентті осьтік 

жүктеменің шамасын қолданамыз – 894900 Н, 524*106𝐻/м2 созылу кезіндегі 

құрылымдық материалдың беріктік шегінің мәні-106 Н/м2 және цилиндрдің 

көлденең қимасын анықтауға арналған формула А= 2 𝜋RT, беріктік тұрғысынан 

қажетті цилиндр қабырғасының қалыңдығын анықтау үшін. 

 

                                           524*106 =
894900

2𝜋(1.0)𝑡
                                             (1.53) 

 

                                             t = 0.0272 см                                                  (1.54) 

 

Біз мұнда тиісті есептеулер жүргізбесек те, 1.10-ға тең шекті жүктеме 

үшін қауіпсіздік коэффициентінің мәнін және 448 x 106𝐻/м2 созылу кезінде 

құрылымдық материалдың кірістілік шегінің мәнін қолдана отырып, 

сұйықтықтың пайда болу жағдайларын дәл осылай тексеруіміз керек. 
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Цилиндр тұрақтылығын есептеу: 

Енді цилиндрдің геометриялық сипаттамаларын – иілу жүктемесіне 

ұшыраған кезде оның тұрақтылығын қамтамасыз ететін қабырғасының 

қалыңдығын анықтауымыз керек (1-43 ... 1-45 теңдеулерін қараңыз). 

Есептелген цилиндр 894900 Н болатын максималды жүктемеге төтеп беруі 

керек. цилиндрдің геометриялық параметрін табамыз.: 

 

                                                    𝜑 = 1.17                                                      (1.55) 

 

содан кейін азайту коэффициенті тең болады: 

 

                                                    𝛾 = 0.379                                                           (1.56) 

 

Енді бойлық иілу кезінде критикалық кернеудің мөлшерін анықтай 

аламыз: 

 

                                      𝜎𝑐𝑟 = 46.16 ∗ 106𝐻/м2                                      (1.57) 

 

Егер бойлық иілу кезіндегі критикалық кернеудің мәні құрылымды 

сығымдау кезінде материалдың кірістілік шегінен үлкен болса, біз серпімді 

емес аймақтағы тұрақтылықты талдаудың қосымша әдістерін қолдануымыз 

керек екенін есте ұстаған жөн. Цилиндрдің бұрын анықталған көлденең қимасы 

үшін 180 шаршы см, бойлық иілу кезіндегі максималды критикалық (Эйлер) 

күш тең болады:  

 

                                              𝑃𝑐𝑟 = 830900𝐻                                                (1.58) 

 

Осылайша, цилиндрдің есептелген дизайны талаптарға жауап бермейді, 

өйткені цилиндрге қолданылатын максималды жүктеме бойлық иілу кезіндегі 

максималды критикалық күшке қарағанда үлкен. Құрылымның беріктігі 

көбінесе қауіпсіздік қорының (ағылш. margin of safety, MS), жүктеме немесе 

кернеу беріктігінің себептері бойынша рұқсат етілген құрылымға 

қолданылатын жүктеме немесе кернеуге қатынасына тең, минус бірлік: 

 

                                  MS=
рұқсат етілген жүктеме кернеулі

қолданылатын жүктеме кернеуі
− 1.0                             (1.59) 

 

ол теріс емес болуы керек. Бойлық иілу кезіндегі тұрақтылықтың 

шекаралық шарттары үшін қауіпсіздік қоры тең болады: 

 

     MS=-0.07 (қауіпсіздік тапшылығы 7-ге тең%)                             (1.60) 

 

Цилиндр қабырғасының қалыңдығының аздап өсуіне байланысты 

есептеулерді итерациялау нәтижелері 1-53 кестеде келтірілген. 
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Кесте 1.51 - Бойлық иілу кезінде тұрақтылықты қамтамасыз ету үшін 

монокок конструкциясы цилиндрінің өлшемдерін нақтылау 

жақынд

ау 

Цилиндр 

қабырғасы

ның 

қалыңдығы

, см 

Редукци

яның 

коэффиц

иенті 

Бойлық 

иілу 

кезіндегі 

критикалы

қ кернеу, 

Н/м2 

Цилиндр

дің 

көлденең 

қимасын

ың 

ауданы, 

шаршы 

см 

Бойлық 

иілу 

кезіндегі 

критикал

ық күш, 

Н 

Қауіпсіз

дік қоры 

Нөлдік 

 

Бірінші 

0.286 

0.295 

0.379 

0.384  
46.16∗ 106 

48.27∗ 106 

180.0 

186.0 

830900 

898000 

-0.07 

0.00 

 

Ішкі қысым: 

Сақиналы кернеуді цилиндрден шексіз үлкен меридионалды қабық 

радиусы үшін 11-47 теңдеуін қолдана отырып таба аламыз: 

 

      𝜎ℎ =
𝑝𝑅ℎ

𝑡
= 2.34 ∗ 106𝐻/м2(шекті мәні)=2.92∗ 106𝐻/м2(максималды мән)  (1.61) 

 

Алынған мән кернеу салыстырмалы түрде аз болса да, біз оны цилиндрдің 

беріктігін есептеу кезінде жүктеме коэффициенттерінен алынған кернеулермен 

біріктіруіміз керек. Қысым мен жүктеме коэффициенттері уақыт факторын 

ескеруі керек (мысалы, зымыран ұшыру кезінде жүктемелерді желдеткіш 

қысыммен біріктіруге болмайды, ол кейінірек зымыранның белсенді ұшу 

аймағында әрекет ете бастайды). Тұрақтылықты есептеу кезінде ішкі қысым 

қабықты күшейтетінін ескеру қажет. Біз бірнеше көбейте аламыз азайту 

коэффициенті, ішкі қысымның болуы нәтижесінде қабықтың қаттылығын 

жоғарылату әсерін ескеруге мүмкіндік береді. Көлденең жүктемелер бойлық 

иілу кезінде критикалық күштің төмендеуіне бейім болады. 

Цилиндрлік қабықтың массасын есептеу: 

Қалыңдығы цилиндрдің радиусынан әлдеқайда аз болатын цилиндрлік 

қабықтың массасы қабық материалының оның көлеміне тығыздығының 

көбейтіндісімен анықталады: 

 

                                           M=2𝜌𝜋𝑅𝑡𝐿 = 512кг                                          (1.62) 

 

Ғарыш аппаратының борттық жабдығының компоненттеріне қол 

жеткізуді қамтамасыз ететін кез келген бекіту бөлшектері, конструкцияның 

қосылған элементтері және люктер алынған масса мәнін ұлғайтатын болады. 

Цилиндрлік құрылымның монокок нұсқасы бойынша қорытындылар: 

Ғарыш аппараттарының цилиндрлік дизайнының монокок нұсқасының 

геометриялық параметрлерін анықтайтын негізгі талаптар-бұл құрылымды 



203 
 

жобалауға нақты талаптарды көрсететін қысу жүктемелеріндегі иілу 

қаттылығы мен тұрақтылығы. Құрылымның негізгі жиілігі үшін жүргізілген 

есептеулер біз қабылдаған ғарыш аппараттарының массаларының біркелкі 

таралуы туралы өте өрескел болжамға байланысты екенін есте ұстаған жөн. Бұл 

мысалда біз дизайнды жобалау әдістерін суреттеп, жобаны жасау кезінде 

дәйекті жуықтау қажеттілігін көрсеткіміз келді. Нақты жобалау процесінде біз 

ғарыш аппараттарының массаларының нақты таралуын білуіміз керек және 

құрылымның массасын неғұрлым сенімді анықтау үшін компьютерлік 

технологияны қолдануымыз керек. 

Егер біз цилиндрлік құрылымды цилиндрдің түбіндегі қондыру адаптері 

және оның жоғарғы жағындағы ғарыш аппараттарының платформасы сияқты 

бірнеше құрастыру қондырғыларына орналастырсақ, онда біз осы 

құрастырулардың әрқайсысын бірлік дербес талдауымыз керек. Цилиндр 

негізіне жақын цилиндрлік қабықтың бөлігі үшін нақты эквивалентті осьтік 

жүктеме цилиндрдің жоғарғы жағына қарағанда үлкен болады. Сонымен қатар, 

қабықтың әртүрлі бөліктерін талдау қажет болуы мүмкін, сонымен қатар әр 

түрлі дизайн түрлері бар, олардың әрқайсысына әртүрлі жүктемелер 

қолданылады. Бұл мысалда қондыру адаптері цилиндрдің төменгі бөлігінде 2 м 

биіктікте болады деп болжауға болады, содан кейін адаптердің массасын 

алдын-ала бағалау цилиндрдің жалпы массасының 2/10 = 20% немесе 103.8 кг 

құрайды. 

2 нұсқа - қуат жиынтығымен күшейтілген жұқа қабырғалы қабық 

құрылымы 

Біз цилиндрлік қабығымызды стрингерлер деп аталатын он екі бойлық 

өзектермен күшейтеміз деп болжаймыз. stringers), және он сақина деп аталатын 

шпангоуттар (ағылш. frames). Қарастырылып отырған цилиндрлік қабықтың 

шеңберінің ұзындығы 6.28 м құрайды, содан кейін стрингерлерді отыз градус 

қадаммен шеңберге орналастыру олардың арасындағы қашықтықты береді, 

цилиндрдің генератрицасымен өлшенеді, 0.5236 М.шпангоуттар ғарыш 

аппараттарының цилиндрлік қабығын он бөлікке немесе бөліктерге бөледі 

(ағылш. bays), әрқайсысының биіктігі бір метр. 1-44-суретте стрингерлердің 

нөмірленуі көрсетілген. 

Ғарыш аппараттарының қаттылығын арттыратын элементтер ретінде 

стрингерлер мен шпангоуттардың болуы цилиндрлік қабықтың қаттылығын 

азайтуға мүмкіндік береді деп болжауға болады. Дизайнердің резонанстық 

бастапқы жорамалы жұқа қабырғалы қабық бойлық тұрақтылықты жоғалту 

нәтижесінде бұзылуға бейім болады; мұндай болжам өте нақты, сондықтан біз 

дизайнды осы типтегі сәтсіздіктерге бағалаймыз. Сонымен қатар, сыртқы 

бетінің үлкен ауданы бар ғарыш аппараттарының жұқа қабырғалы сыртқы 

қабығы акустикалық жүктемелердің әсеріне сезімтал болады. Акустикалық 

жүктемелердің деңгейі көптеген факторлармен анықталады, олардың ішінде 

мыналарды атап өткен жөн: 
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Сурет 1.33 - Стрингерлердің орналасуы және геометриялық параметрлері 

Суреттегі қолтаңба: "бейтарап осьтен қашықтық". 

 

* Зымыран - тасығыштың тарапынан жасалатын акустикалық шудың 

деңгейі; 

* Конструкцияны ракетаның бас айналмасы көлемінің ішінде 

орналастыру; 

* Арнайы акустикалық экран қолданылады ма, ол ағынның ішіндегі шу 

деңгейін төмендетуге арналған; 

* Қолданылатын ғарыш аппараттарының құрылымы (жоғарыда атап 

өткеніміздей, сыртқы бетінің үлкен ауданы бар ғарыш аппараттарының жұқа 

қабырғалы сыртқы қабығы акустикалық жүктемелердің әсеріне сезімтал 

болады); 

* Қарастырылып отырған құрылым зымыран тасығыштың пайдалы 

жүктемесінің сыртқы немесе ішкі беті болып табыла ма; 

* Беткі жиектер үшін шекаралық жағдайлар; 

* Қарастырылып отырған бет тегіс немесе қисық ма; 

* Беттің негізгі резонанстық жиілігі (оның мөлшері қабықтың 

материалының геометриялық өлшемдеріне, пішініне, қалыңдығына, 

серпімділік модуліне және қабықтың беткі жиектерінің шекаралық 

жағдайларына байланысты). 

Акустикалық жүктемелердің әсеріне дизайнды есептеу өте көлемді және 

уақытты қажет етеді. Нөлдік жуықтау үшін біз құрылымның акустикалық 

жүктемелерге төзімділігін қамтамасыз ету үшін 0.05 дюйм (0.127 см) 

стандартты қабықтың қалыңдығы жеткілікті болады деген негізделген 

болжамды қабылдай аламыз. 

Біріншіден, біз берілген жүктемелерге төтеп бере алатын қабықты 

жобалауымыз керек пе, әлде күш жиынтығының элементтеріне құрылымның 

қаттылығын қамтамасыз ету міндетін қою арқылы қабықтың бойлық 

тұрақтылығын жоғалтуға жол беруіміз керек пе, жоқ па, соны шешуіміз керек. 

Бұл мысалда біз бойлық иілуге төзімділігі жоқ қабықты жобалаймыз, өйткені 

ол әдетте дизайн параметрлерін алдын-ала анықтау сатысында жасалады. Жұқа 

қабырғалы қабықтардың бойлық тұрақтылығын зерттеу сұрақтары Bruhn 

[1973] кітабының 11-тарауында толығырақ қарастырылады. 
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Құрылымның қаттылығы: 

Алдыңғы жағдайдағыдай, біз алдымен қаттылық талаптарының 

орындалуын қамтамасыз ететін құрылымның геометриялық параметрлерін 

анықтаймыз. Құрылымның 1-нұсқасы бойынша жүргізілген есептеулерден 

қалыңдығы 0.045 см болатын қабық осьтік жиіліктің мәні тең болған кезде 

құрылымның қаттылығына қойылатын талаптарды қанағаттандыратынын 

білеміз 

25 Гц. Демек, қалыңдығы 0.05 дюйм (0.127 см) және одан да көп қабық 

ғарыш аппараттарының осьтік қаттылығы талаптарын орындау үшін жеткілікті 

болады. Иілу жүктемелері жағдайында цилиндрлік қабықтың көлденең 

қимасының қажетті инерция моменті 8.98∗ 105см4  құрайды. Қабықтың өзі 

құрылымның қажетті Инерция моментінің бір бөлігін ғана қамтамасыз ете 

алады:  

 

                                       𝐼қабықтар = 4.00 ∗ 105см4                                 (1.63) 

 

Демек, құрылымның көлденең қимасының қажетті инерция моментін 

қамтамасыз етуге он екі стрингерден тұратын бойлық күш жиынтығының үлесі 

тең болуы керек: 

 

                                    𝐼стрингерлер = 4.98 ∗ 105см4                                (1.64) 

 

Параллель осьтер теоремасын қолдана отырып, он екі стрингердің 

бойлық күш жиынтығының көлденең қимасын есептей аламыз,𝐼𝑥𝑥 = ∑(𝐼𝑐𝑚 −
𝐴𝑑2)     Бұл жағдайда біз әр стрингердің көлденең қимасының инерция 

моментін оның массалық центріне, 𝐼𝑐𝑚-ге қатысты елемеуге болады, өйткені 

бұл мән 𝐴𝑑2 терминімен салыстырғанда өте аз. Сондықтан, он екі стрингердің 

бойлық күш жиынтығының көлденең қимасының инерция моменті әр 

стрингердің көлденең қимасының функциясы болып табылады, А, және әр 

стрингердің осінен цилиндрлік қабықтың бейтарап осіне дейінгі қашықтық, d 

(1-54 кестені қараңыз). 

 

Кесте 1.52 - Әрбір стрингердің көлденең қимасының ауданы негізінде он 

екі стрингерден тұратын бойлық күш жиынтығының көлденең қимасының 

Инерция сәтін есептеу 
№ стрингера d, см 𝑑2, см2 ∑𝐴 ∑𝐴, см4 

1, 7 

2, 6, 8, 12 

3, 5, 9,11 

4, 10 

0 

50 

86.6 

100 

0 

2500 

7500 

10000 

2 А 

4 А 

4 А 

2 А 

0 

А*10000 

А*30000 

А*20000 

 

 Барлығы:А*60000 
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Инстрингерлерді 𝐼стрингерлер = 4.98 ∗ 105см4=А*60000-ға теңестіре 

отырып, әр стрингердің көлденең қимасы, А, 8.32 см2-ге тең екенін табамыз. 

Цилиндрлік қабықтың көлденең қимасы мен он екі стрингердің бойлық қуат 

жиынтығының жалпы ауданы 180 см2 болады. Құрылымның көлденең 

қимасының қажетті инерция моментін қамтамасыз етуге цилиндрлік қабық та, 

он екі стрингердің бойлық қуат жиынтығы да ықпал ететінін ескеріңіз. Егер біз 

қабықтың бойлық тұрақтылығын жоғалту мүмкіндігіне жол берсек, онда біз он 

екі стрингердің бойлық қуат жиынтығының көлденең қимасын және 

стрингерлерге тікелей жақын орналасқан қабықтың кішкене бөліктерін ғана 

ескеруіміз керек.тиімді қабық (ағылш. effective skin). Бұл сұрақтар Bruhn [1973] 

кітабында толығырақ қарастырылады. 

Қабықтың тұрақтылығы: 

Сығымдау кезінде жұмыс істейтін жұқа қабырғалы панельдің бойлық 

иілуіндегі критикалық кернеуді анықтау үшін біз алатын 1-41 теңдеуі 

қолданылады: 

 

                                   𝜎с𝑟 =
𝑘𝜋2𝐸

12(1−𝜈2)
(

𝑡

𝑏
)

2
=21.2∗ 106 Н/м2                     (1.66) 

 

мұндағы t= 0.127 см-панельдің қалыңдығы, b = 0.5236-стрингерлер 

арасындағы қашықтық, сәйкес 𝜈 = 0.33-Пуассон коэффициенті (1.32 теңдеуін 

қараңыз), k = 55 – 1-34 суретке сәйкес алынған геометриялық коэффициент. 

Содан кейін бойлық иілу кезіндегі критикалық күш 381000 Н болады, 

нәтижесінде құрылымның қауіпсіздік маржасы тең болады: 

 

                                                 MS = –0.57.                                               (1.67) 

 

Осылайша, цилиндрдің есептелген дизайны талаптарға жауап бермейді, 

өйткені цилиндрге қолданылатын максималды жүктеме бойлық иілу кезіндегі 

максималды критикалық күшке қарағанда үлкен, сондықтан біз қабықтың 

қалыңдығын арттыруымыз керек. Цилиндр қабырғасының қалыңдығының 

аздап өсуіне байланысты есептеулерді итерациялау нәтижелері 1-55 кестеде 

келтірілген. Әрине, иілу жүктемелеріне ұшыраған кезде оған қажетті 

қаттылықты қамтамасыз ету үшін цилиндрлік қабықтың қабырғасының 

қалыңдығын арттырған кезде, құрылымның жалпы көлденең қимасы (қабық 

пен стрингерлер) өзгеріссіз қалуы үшін стрингерлердің параметрлерін қайта 

есептеу керек. 0.195 см-ге тең цилиндрлік қабықтың қалыңдығы үшін 

стрингердің қажетті көлденең қимасы 4.78 см2 құрайды. 2800 кг / м3 тең 

материалдың тығыздығын ескере отырып, конструкция мен оның 

элементтерінің (қабығы мен стрингерлері) массасы 1-56-кестеде келтірілген. 1-

55 және 1-56 кестелерде келтірілген деректер шпангоуттар мен бекіту 

бөлшектерінің болуын ескермейді. Стрингерлер мен шпангоуттардың беріктігі 

мен тұрақтылығын талдау әдістемесі Bruhn [1973] кітабында келтірілген. 
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Цилиндрлік құрылымның жартылай монококтық нұсқасы бойынша 

қорытындылар: 

Құрылым жобасы оның беріктігі мен тұрақтылығына қойылатын 

талаптармен анықталды. Қабық үшін бойлық тұрақтылықты жоғалтуға 

мүмкіндік беретін диагональды созылу жүктемелерінің әсеріне ұшыраған 

құрылым сияқты, біз стрингерлер мен шпангоуттардың қосымша қуат 

жиынтығын есептеуіміз керек. Қатты күйдегі модельдеу және ақырлы 

элементтерді талдау әдістері бүгінгі техникада соншалықты кең таралған, 

сондықтан компьютерлік талдау мен модельдеуді қолдану дизайнның бастапқы 

кезеңінде де маңызды. Дегенмен, біз әр түрлі құрылымдық ақаулық 

режимдерінің инженерлік білімін және есептеулерде компьютерлік 

технологияларды қолдану арқылы жеңілдіктер мен болжамдарды қолдану 

шектерін алмастырмауымыз керек. 

 

Кесте 1.53 - Бойлық иілу кезінде тұрақтылықты қамтамасыз ету үшін 

жартылай монокок конструкциясы цилиндрінің өлшемдерін нақтылау 

жақын

дау 

 

Цилиндр 

қабырғас

ының 

қалыңдығ

ы, см 

Геометри

ялық 

коэффици

ент 

Бойлық 

иілу 

кезіндег

і 

критика

лық 

кернеу, 

Н/м2 

Құрылы

мның 

көлденең 

қимасын

ың 

ауданы, 

шаршы 

см 

Бойлық 

иілу 

кезіндег

і 

критика

лық 

күш, Н 

Қауіпсі

здік 

қоры 

Нөлді

к 

 

Бірін

ші 

0.127 

0.195 

55* 

55 

21.2∗
106  

49.8∗
106  

180.0 

180.0 

381000 

896400 

-0.57 

0.00 

 

Кесте 1.54 - Жартылай монококкты цилиндрлік құрылымның массасын 

есептеу 

Конструкция 

элементінің 

атауы 

Қалыңд

ығы ,см 

Конструкц

ия 

элементіні

ң көлденең 

қимасының 

ауданы, 

шаршы см 

Конструкц

ия 

элементіні

ң 

ұзындығы, 

м 

Конструкц

ия 

элементіні

ң көлемі, м3 

Конструкц

ия 

элементіні

ң массасы , 

кг 

Қабық 

Стрингерлер 

0.195 

– 

122.55 

12*4.78 

10.0 

10.0 

0.1255 

0.0574 

343.0 

160.7 

Барлығы: 503.7 
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Цилиндр геометриясы монокок және жартылай монокок типтерінің 

құрылымын есептеу мысалдарында негіз болып табылады. Иілу қаттылығын 

есептеу теңдеуінде біз ұзындық текшесін, ал тұрақтылық есептеулерінде 

цилиндр радиусын қолданамыз. 1-57-кестеде цилиндрдің диаметрін оның 

дизайн сипаттамаларына көбейту кезінде ұзындықты азайту әсерлері 

көрсетілген. Өлшемі өзгертілген жаңа цилиндрдің бастапқы дизайн 

нұсқасымен бірдей ішкі көлемге ие екенін ескеріңіз, сондықтан ғарыш 

аппараттарының құрылымы жаңа геометриялық өлшемдермен зымыран 

тасығыштың астындағы жүк аймағына сәйкес келетіндігін тексеруіміз керек. 

 

Кесте 1.55 - Цилиндрлік құрылымның параметрлерін анықтау 

нәтижелері 

Цилиндрд

ың 

өлшемі,м 

Құрылымның 

нұсқасы 

Негізгі  

талаптар 

Қабық

тың 

қалың

дығы, 

см 

Стрингерд

ің 

көлденең 

қимасыны

ң ауданы , 

кв.м 

Құрылымн

ың массасы 

,кг 

Ұзындығы 

-10 

Радиусы-1 

 

 

Ұзындығы

– 9.5 

Радиус – 

1.026 

Монокок 

Монокок 

Жармонокок 

жармонокок 

 

Монокок 

Монокок 

Жармонокок 

Жармонокок 

Қаттылық 

Тұрақтылық 

Қаттылық 

Тұрақтылық 

 

Қаттылық 

Тұрақтылық 

Қаттылық 

Тұрақтылық 

 

0.286 

0.295 

0.127* 

0.195 

 

0.227 

0.289 

0.127* 

0.209 

– 

– 

8.32 

4.78** 

 

– 

– 

5.37 

0.97** 

503 

519 

503 

503 

 

389 

495 

389 

389 

 

Цилиндрлік құрылымның ұзындығының төмендеуімен оның жалпы 

массасы да азаяды, алайда цилиндр радиусының жоғарылауымен 

тұрақтылыққа қойылатын талаптар анағұрлым маңызды болады. Қысқартылған 

цилиндрлік қабықтың параметрлерін және оны күшейтетін стрингерлер 

жиынтығын анықтау үшін есептеулерде итерациялардың көбірек саны қажет 

болуы мүмкін. Жиынтық өндірісін ұлғайту массасын ғарыш аппаратын 

жасайды неғұрлым қолайлы қолдану цилиндрлік құрылымдар 

полумонококового типті. 

Борттық жабдық компонентінің конструкциясына түсетін жүктемелер 

Борттық жабдықтың компоненттеріне әсер ететін жүктемелерді талдау 

үшін біз ғарыш аппараттарының цилиндрлік корпусының ішінде орналасқан 

электронды құрылғының корпусын қарастырамыз. Аспап ғарыш аппаратының 

корпусымен байланысты х-y-z тікбұрышты декарттық координаттар жүйесіне 

бағытталған, осылайша зымыран-тасығыштың ұшыру кезіндегі жүктеме 

коэффициенттері: x = 1.7, y = 2.45, z =± 6.5 қаріп ретінде қабылданады; 
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жүктемелер шекті және бір мезгілде әрекет ететін ретінде қарастырылады. 

Жоғарыда келтірілген жүктеме коэффициенттері статикалық және 

стационарлық емес жүктемелерді біріктіретіндіктен, біз оларды 

квазистатикалық жүктеме коэффициенттері деп атаймыз (ағылш. quasi-static 

load factors). 

Қарастырылып отырған құрылғы ғарыш аппараттарының корпусының 

аймағында орналасқан делік, оның корпусын есептеу қуаттың спектрлік 

тығыздығына қойылатын талаптарды ескере отырып жүргізілуі керек. Қуаттың 

спектрлік тығыздығының көзі зымыран тасығыштың іске қосылуы кезінде 

орын алатын діріл-акустикалық жүктеме болып табылады және Біз 

пайдаланатын конструкцияны жобалауға қойылатын талаптардың мысалында 

көрсетілгендей (1-51 кестені қараңыз), үдеудің тиісті орташа квадраттық мәні 

11 g-ге тең. Қазіргі уақытта көптеген ғарыштық бағдарламаларда 

қолданылатын құрылымды жобалау критерийлері шамадан тыс жүктеменің ең 

жоғары деңгейі үшке тең болуы керек екенін анықтайды, сол жерден үдеудің 

ең жоғары орташа квадраттық мәні біздің жағдайда 33 g болатындығын көруге 

болады. 

 

1.6.8 Механизмдер және ғарышта өрістетілетін конструкциялар 

Аэроғарыштық техникада қолданылатын барлық механизмдер олардың 

қолданылу саласы бойынша көп циклді және аз циклді болып бөлінуі мүмкін. 

Көп циклды механизмдер, мысалы, өткір бағытталған антенналардың 

суспензиялары немесе күн батареясының панельдерінің бағдарлау жетектері 

топсалы буындардың жиі немесе тұрақты жұмыс істеуін қажет етеді. Аз циклды 

механизмдер пайдалы жүктемені ғарыш аппаратын орбитадан шығару және 

қайтару учаскелерінде тіркейді, не пайдалы жүктемені көліктік (бүктелген) 

жағдайдан жұмыс жағдайына (өрістетілген) және кері аударады. 1 - 45 және 1-

46 суреттерде аталған екі типтегі механизмдердің мысалдары келтірілген. 

Техникалық механика принциптерін қолдану және сыртқы әсер етуші 

факторларды ескеру ғарыш аппаратын жасауға мүмкіндік берген кезде ғана 

жобалауды аяқталған деп санауға болады, сонымен қатар оны өндіруге және 

сынақтан өткізуге жарамды. Механизмдерге қойылатын ең маңызды талаптар-

дәл орналасу және ұзақ қызмет ету талаптары. 

Талаптар. Үлгілік ғарыш аппаратының бортында әдетте мынадай 

тетіктерді қолдану талап етіледі: 

Қамтамасыз ететін көп циклді механизмдер: 

- Антеннаны бағыттау және оның берілген бағытты бақылауы; 

- Күн батареясын бағыттау және оның күн бағытын бақылау; 

- Ғарыш аппаратының бағдарын басқарудың кіші жүйесіндегі 

ұшқыштардың жұмысы; 

- Аппаратурамен түрлі штангаларды ұсыну. 

Қамтамасыз ететін төмен циклді механизмдер: 

- Ғарыш аппаратын орбитаға шығару учаскесінде антеннаны көліктік 

жағдайда бекіту; 
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- Антеннаны жұмыс (жайылған) жағдайына келтіру; 

- Ғарыш аппаратын орбитаға шығару учаскесінде күн батареясын 

көліктік жағдайда бекіту; 

- Күн батареясын жұмыс (Толық) күйіне келтіру; 

- Ғарыш аппаратының аппаратурасын ластанудан қорғауды қамтамасыз 

ететін қақпақтарды ашу; 

- Ғарыш аппаратын тасымалдағыш зымыраннан бөлу. 

Маңызды техникалық нұсқаулық MIL-A-83577 жылжымалы 

механикалық құрылғылардың жалпы техникалық шарттарын ұсынады. 

Механизмдерге қойылатын функционалдық талаптар ғарыштық жобаның 

жалпы талаптары және олардың негізінде қажетті күштердің немесе 

моменттердің және механизмдердің жұмыс жылдамдығының шамаларын 

анықтау негізінде қалыптасады. Мысал 1-47 суретте көрсетілген механизмнің 

жұмыс жылдамдығының өзгеру циклограммасы жүктеме қозғалысының 

немесе ашылуының жылдамдығын анықтайды. Сол циклограмма механизмнің 

максималды бұрыштық үдеуін де анықтайды. Жүктеме инерциясының 

моментін анықтағаннан кейін, көрсетілген Инерция моментіндегі максималды 

бұрыштық үдеудің көбейтіндісіне тең механизмнің жұмыс моментін анықтай 

аламыз. Момент сипаттамаларын алдын-ала анықтау үшін үйкеліс шығынын 

есепке алу үшін оның жұмыс уақытын шамамен 20% арттыруға болады. 

Механизмнің жұмыс циклограммасының тұрақты бұрыштық жылдамдығының 

бөлігінде ол дәл қарсылық моментін (механизмдегі үйкеліс күштерінің 

моменті) дамытады, өйткені бұл аймақта бұрыштық үдеу болмайды. Белгілі екі 

жұмыс нүктесінде біз енді механизмнің моменттік сипаттамасының графигін 

құра аламыз, оның шамамен көрінісі 1-48 суретте көрсетілген 

Мұндай сызықтық моменттік сипаттама моменттің мәнін анықтауға 

мүмкіндік береді тежеу механизмі (нөлдік бұрыштық жылдамдықта) және 

механизмнің бос теориялық жылдамдығы (нөлдік жүктеме кезіндегі 

жылдамдық). Механизмнің алынған сипаттамалары редуктордың болжамды 

беріліс қатынасын ескере отырып қайта есептелгеннен кейін, біз оның жетек 

электр қозғалтқышына қойылатын негізгі талаптарды анықтайтын механизм 

сипаттамаларының жаңа мәндерін ала аламыз. Тежеу моментінің бұрын 

анықталған шамасын қолдана отырып, біз 11-49 суретте келтірілген деректерді 

қолдана отырып, механизмнің жұмыс параметрлерін бастапқы жақындата 

аламыз. 

 
Сурет 1.34 - Механизмнің жұмыс жылдамдығының типтік циклограммалары және олар 

бойынша үдеулерді анықтау тәртібі 
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Бұрыштық үдеу циклограмма арқылы бұрыштық жылдамдықтың өсуін осы өсу 

болған уақытқа бөлудің квитанциясы ретінде анықталады. Абсцисса осі бойынша уақыт 

кейінге қалдырылды, ординат осі бойынша-бұрыштық жылдамдық, циклограмманың сол 

жақ көлбеу учаскесі-тұрақты моменттің әсерінен үдеу, циклограмманың оң жақ көлбеу 

учаскесі-тұрақты моменттің әсерінен тежеу. – "жетек электр қозғалтқышына 

тұрақты ток беру қамтамасыз етіледі". 

 

 
Сурет 1.35 - Механизмнің тежеу сәтін анықтау 

Механизмнің моменттік сипаттамасындағы екі жұмыс нүктесінің сызықтық 

интерполяциясы механизмнің тежеу моментінің шамасын (нөлдік бұрыштық 

жылдамдықта) және механизмнің бос жылдамдығының теориялық жылдамдығын 

(нөлдік жүктеме моментіндегі жылдамдық) анықтауға мүмкіндік береді. Шығу моменті 

абсцисса осі бойымен, ординат осі бойымен – механизмнің шығу бұрыштық жылдамдығы. 

Момент сипаттамасының графигіндегі нүктелер (жоғарыдан төменге): механизмнің 

жұмыс істемейтін жылдамдығы, екінші жұмыс нүктесі, бірінші жұмыс нүктесі, 

механизмнің тежеу моменті. 

 

 
Сурет 1.36 - Тежеу моментінің шамасы негізінде жетек механизмінің сипаттамаларын 

анықтау 

 

Берілген қисықтар аэроғарыштық техникада қолданылатын көптеген 

әртүрлі механизмдердің сипаттамаларын жалпылау негізінде құрылған 

эмпирикалық тәуелділіктердің графигі болып табылады. Абсцисса осі бойынша 

тежеу сәті кейінге қалдырылады (Нм-де), ординат осьтері бойынша (солдан 

оңға қарай): көлемі, текше см.; массасы, кг; диаметрі, см; тұтынылатын қуат, 

Вт. Графиктегі қисық белгілер (жоғарыдан төмен): диаметрі, см; көлемі, текше 

см.; тұтынылатын қуат, Вт; салмағы, кг. 

 

Мысал ретінде, MOI инерция моменті бар күн батареясын ашу мәселесін 

қарастырамыз, оны t уақытында бүктелген күйден бекітілген жұмыс жағдайына 

ауыстыру арқылы, бұл уақыт аралығы батареяны максималды бұрыштық 

жылдамдыққа, 𝑆𝐼-ге дейін үдетуді, содан кейін оны тұрақты жұмыс күйінде 

тоқтағанға дейін тежеуді қамтиды. Осылайша, күн батареясын ашу 

механизмінің жұмыс сәті (механизмнің моменттік сипаттамасындағы бірінші 
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жұмыс нүктесі) оның Инерция моментінің көбейтіндісіне, MOI, бұрыштық 

үдеуге (𝑆𝐼 + t/2) тең болуы керек. Механизмдегі үйкеліс мөлшері туралы сенімді 

деректер болмаған жағдайда, үйкеліс моменті (механизмнің моменттік 

сипаттамасындағы екінші жұмыс нүктесі) механизмнің жұмыс моментінің 20% 

құрайды деп қабылдай аламыз. Механизмнің моменттік сипаттамасын абсцисса 

осімен қиылысқанға дейін экстраполяциялау механизмнің тежелу моментінің 

шамасын анықтауға мүмкіндік береді (ол 200 Нм-ге тең болды делік), содан 

кейін 11-49 сурет графиктерін қолданыңыз. Егер механизмнің тежеу моменті 

200 Нм болса, онда оның массасы 18 кг, ал механизм тұтынатын қуат шамамен 

80 Вт болады. Механизмді жобалау кезінде механизмдегі үйкелісті білудің дәл 

еместігіне, механизмнің пайдалы жүктемесінің Инерция моментінің ықтимал 

ұлғаюына және жылу эффектілерінің параллелизміне сүйене отырып, ол үшін 

құрылған сәтке шамамен 100% резерв ұсынған жөн. 

Масса, қуат тұтыну және алынған көлем, әдетте, ғарыш аппараттарының 

борттық жабдықтарының негізгі сипаттамалары болып табылады, бірақ біз 

механизмнің массасын қатаң шектемеуіміз керек. Механизмнің дизайны тежеу 

моменттерін жеңу үшін жеткілікті берік болуы керек және кең температура 

диапазонында жұмыс істеуді қамтамасыз ету үшін жеткілікті жоғары 

құрылымдық қаттылыққа ие болуы керек. Механизмдер сонымен қатар ғарыш 

кемесінің бортындағы электр энергиясының негізгі тұтынушылары болып 

табылмайды. Төмен циклді механизмдер ғарыш аппараттарының орбиталық 

ұшу уақытында бірнеше рет жұмыс істейді. Көп циклды механизмдер жұмыс 

циклінің үдеу / тежеу учаскелерінде ғана үлкен токты қажет етеді, олардың 

ұзақтығы әдетте механизмдердің қызмет ету мерзімінің 10% құрайды. 

Механизмді жобалау процесі негізінен оның көлемін (немесе механизмнің 

жалпы өлшемдерін) шектеу арқылы анықталады. Алынған көлем мен 

құрылымға механизмге оның механикалық және электр интерфейстеріне 

қойылатын талаптар да әсер етеді. Сондай-ақ, механизмге күштердің немесе 

моменттердің, жұмыс жылдамдықтарының деңгейлері, конструкцияның 

қаттылығы, орбиталық пайдалану мерзімі және жұмыс циклі ішіндегі шығу 

моментінің өзгеру циклограммаларының жұмыс режимі бойынша, сондай-ақ 

қоршаған орта параметрлері бойынша талаптар қойылатын болады. Тетік 

ғарыш аппаратын орбитаға шығару учаскесіндегі және тетік 

конструкциясының беріктігі мен қаттылығы жөніндегі талаптарға әсер ететін 

тиісті сынақтар жүргізу кезінде діріл жүктемелеріне шыдауы тиіс. Тетік 

орбитада жұмыс істеуі тиіс, сондықтан материалдарды, жағармайларды және 

жабындарды таңдауға ғарыш аппаратының орбиталық ұшу процесінде 

температуралық жағдайлар мен вакуумға төзімділік жөніндегі талаптар әсер 

ететін болады. Сонымен қатар, механизмнің орбиталық жұмысы кезінде 

таңдалған құрылымдық материалдар үшін жылу кеңеюінің әртүрлі 

коэффициенттеріне байланысты жылу жүктемелері оның дизайнында пайда 

болуы мүмкін. 
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1.7 Бағыттау және навигация ішкі жүйесі 

James R. Wertz, Microcosm корпорациясы, Inc. 

Біз терминдерді қолданамыз шарлау ғарыш аппараттарының орналасуы 

мен жылдамдығын немесе уақыт функциясындағы оның орбиталық 

элементтерін анықтау міндеті мен процесінің мағынасында бір-бірін 

алмастыратын ретінде. Сол сияқты, біз орбиталық параметрлерді алдын-ала 

анықталған талаптарға сәйкестендіру үшін орбиталық параметрлерді бағыттау 

және басқару терминдерін қолданамыз. Ғарыш аппараттарына қатысты Орбита 

параметрлерін басқару міндеті екі маңызды ішкі тапсырмаға бөлінеді. Олардың 

біріншісі, орбитаны түзету немесе орбиталық маневр (ағылш. orbit maintenance) 

- бұл ғарыш аппараты берілген параметрлері бар орбитада әлі (немесе қазірдің 

өзінде) тұрған кезде орбитаның параметрлерін түзету міндеті. Екінші міндет-

орбитаны сақтау (ағылш. stationkeeping) - бұл ғарыш аппаратын Орбита 

параметрлерінің алдын-ала белгіленген диапазонында ұстап тұру міндеті, оның 

ішінде орбита бойымен аппараттың масса центрінің орналасуы және басқа 

орбиталық параметрлер. Ғарыш аппаратының ұшу биіктігін түзету-бұл ғарыш 

аппаратының аэродинамикалық тежелуінің орнын толтыруды және оның 

орбитасының спиральды төмендеуін болдырмауды қамтамасыз ете отырып, аз 

тартымды реактивті қозғалтқыштар ара-тұра іске қосылатын оның орбитасын 

түзету міндетінің ерекше жағдайы. Геостационарлық орбитаны сақтау ғарыш 

аппараттарының жер бетіндегі бір жерден жоғары болуын қамтамасыз етеді. 

Жерге жақын орбитаны ұстап тұру, әдетте, ғарыш аппараттарының орбиталық 

топтамасының тұрақты құрылымын сақтау үшін қолданылады, онда әр ғарыш 

кемесі басқа топтастыру аппараттарына қатысты қатаң белгіленген күйде 

болуы керек. 

Мұнда қолданылатын терминологияның шығу тегі бірқатар қарама-

қайшылықтардың қайнар көзі болып табылады, әсіресе ескі дереккөздерді 

немесе ғарыш техникасына қатысы жоқ көздерді оқығанда. Навигация әдетте 

көлік құралының қалаған жерге жету үшін қалай қозғалатынын анықтау 

процесін білдіреді. Бағыттау термині зымыран техникасында зымыранның 

кеңістіктің қажетті нүктесіне ұшуын қамтамасыз ету үшін қажетті басқару 

командаларының параметрлерін есептеу мағынасында енгізілді (осылайша, 

басқарылатын зымыран туралы айтылады), ал зымыран техникасындағы 

басқару термині әуе кемесіне ұшудың қажетті бағытын хабарлау мақсатында 

жоғарыда аталған командаларды орындау мағынасында қолданылады. 

Осылайша, зениттік басқарылатын зымырандар бағыттау және басқару 

жүйесімен жабдықталуы керек (ағылш. guidance and control-G & C), ал ғарыш 

кемелері немесе планетааралық ғарыш аппараттары – бағыттау, навигация 

және басқару жүйесі (ағылш. guidance, navigation and control – GN&C). Алайда, 

Автоматты ғарыш аппараттарына – Жердің жасанды жерсеріктеріне қатысты – 

біз навигация терминін орбиталық параметрлерді анықтау мағынасында, 

бағыттау термині орбиталық параметрлерді басқару мағынасында, ал басқару 

жүйесі термині ғарыштық аппаратты бағдарлау және тұрақтандыру жүйесінің 

қысқартылған атауы ретінде қолданамыз. 
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Ғарыштық аппараттың координаттары және мүмкін жылдамдығы кесте 

түрінде берілген және әдетте электронды түрде ғарыштық аппараттың 

эфемеридтері деп аталады. Ғарыш аппараттарының эфемеридтерін жердің 

орбитада қозғалуы кезінде жер мен күннің салыстырмалы жағдайын 

анықтайтын күн эфемеридтерінен, сондай-ақ Күн жүйесінің басқа денелеріне 

ұқсас мәліметтерді анықтайтын ай мен планетарлық эфемеридтерден ажырату 

маңызды. 

Ғарыш аппараттарының орбиталық параметрлерін анықтау міндеттерінің 

екі түрі бар, олар мәселе шешілетін уақытпен ерекшеленеді. Бірінші міндет, 

уақыттың нақты масштабындағы орбитаның параметрлерін анықтау қазіргі 

уақытта ғарыш аппаратының орналасқан жерін ең жақсы бағалауды 

қамтамасыз етеді және оны шешу ғарыш аппаратын пайдалану және оның 

пайдалы жүктемесі үшін маңызды болуы мүмкін, мысалы, пайдалы жүктеме 

аппаратурасын берілген бақылау объектісіне дәл бағыттау үшін. Екінші міндет, 

орбитаның параметрлерін түпкілікті анықтау, ғарыш аппараттарының 

координаттарын және оның орбиталық элементтерін белгілі бір уақыт 

аралығында жақсы бағалауға мүмкіндік береді. Бұл міндет траекториялық 

өлшеулердің барлық нәтижелерін алғаннан және өңдегеннен кейін шешіледі. 

Орбитаның параметрлерін болжау ғарыштық аппараттың қозғалыс теңдеулерін 

оның координаттарын белгілі бір уақытта анықтау үшін біріктіруге негізделген. 

Әдетте, орбиталық параметрлерді болжау траекториялық өлшеу нәтижелерін 

алу уақытынан кейінгі уақытты білдіреді және ғарыш аппаратымен жұмысты 

жоспарлау үшін қолданылады. Алайда, кейде Орбита параметрлерін болжау 

мәселесі өткен уақыт үшін де, ғарыштық аппараттың бұрынғы координаттарын 

анықтау үшін де, егер кометалардың немесе планеталардың орбиталарын 

болжау туралы болса, өткеннің астрономиялық бақылауларын талдау үшін 

шешіледі. 

Әдеттегідей, ұшуды басқару орталығы бүкіл әлемде орналасқан жер үсті 

станцияларының желілері траекториялық өлшеу деректерін алады. 

Өлшеу нәтижелерінің бүкіл массивін алғаннан кейін олардың мәндерін 

ең жақсы бағалау үшін орбиталық параметрлерді түпкілікті анықтау мәселесі 

шешіледі. Ғарыш аппараты орбитасының параметрлерін түпкілікті анықтау 

нәтижелері бақылау жобаларында немесе ғылыми жобаларда мақсатты 

ақпаратты өңдеу үшін пайдаланылады. Алынған орбиталық параметрлер 

бағалары нақты уақыт режимінде, мысалы, жұлдыз каталогын таңдау немесе 

орбиталық маневрлерді уақытша жоспарлау үшін пайдалану үшін алға қарай 

таралады және ғарыш аппаратымен жұмысты жоспарлау үшін орбиталық 

параметрлерді болжау үшін бастапқы шарттар ретінде қолданылады. 

 

Кесте 1.56 - Ғарыш аппараттарының орбитасын анықтау және басқару 

ішкі жүйесінің жобалық көрінісін анықтау процесі. 

Жобалау кезеңі 

 

Негізгі ережелер мен 

бастапқы деректер 

Сипатталған 
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1. Ғарыш аппаратының 

орбитасын басқаруға 

және навигацияға 

байланысты 

иерархияның жоғарғы 

деңгейінің 

функционалдық 

міндеттерін анықтау 

Картаға түсіру және 

бағыттау ұшу 

бағдарламасын 

жоспарлау орбиталық 

топтаманы пайдалану 

немесе орбитаның 

берілген параметрлерін 

ұстап тұру міндеттері 

жақындасу немесе 

орынға қойылатын 

талаптар 

Бөлім 1.4 (1 тарау), 

бөлім  2.1 

(2 тарау), бөлім  

4.2 (4 тарау), 

Бөлім 7.1 (7 тарау), 

 Навигациялық 

қамтамасыз етуге 

қойылатын алдын ала 

талаптарды айқындау 

кезінде картаға түсіру 

және бағыттау 

міндеттері арасындағы 

таңдау 

Қандай жүктеме 

міндеттері 

навигациялық 

нәтижелер туралы 

деректерді пайдалануды 

талап етеді? 

Пайдалы жүктеме 

аппаратурасының 

деректерін өңдеу 

(картографиялау 

міндеті) 

Пайдалы жүктеме 

аппаратурасын берілген 

бағытта бағыттау 

Бөлім 5.4 (5 тарау), 

3. Орбита параметрлерін 

түзету немесе қолдау 

мәселелерін шешу 

қажеттілігін анықтау 

Геостационарлық 

орбита параметрлерін 

қолдау 

Орбиталық топтаманы 

ұстап тұру ғарыш 

аппаратының берілген 

ұшу биіктігін ұстап тұру 

Орбитаның жеке 

параметрлерін түзету 

Аралық орбиталарды 

түзету маневрлері 

(7 тарау), параграф 

11.7.3 (төмен) 

4. Ғарыш аппаратының 

бортындағы немесе 

жердегі орбитаның 

параметрлерін басқару 

мәселелерін шешу 

арасындағы таңдау 

Навигация және ғарыш 

аппараты орбитасының 

параметрлерін басқару 

міндеттерін шешуге 

дәстүрлі емес тәсілді 

іске асыру пайдалану 

құнын және жобаны іске 

асырудың техникалық 

Параграф 2.1.2 

(2 тарау), параграф 

11.7.1, 

параграф 11.7.3 (төмен) 
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тәуекелін төмендетумен 

ұштасып жатыр ма? 

5. Навигациялық 

ақпаратты 

тұтынушылардың 

құрамын анықтау 

Ғарыштық аппаратты 

пайдалануды жоспарлау 

және ақпаратты өңдеу 

үшін навигациялық 

ақпарат тек жердегі 

станцияда қажет пе? 

Ғарыш аппаратының 

бортында навигациялық 

ақпарат қажет 

пе(орбитаны ұстап тұру, 

күндегі бағытты 

айқындау, пайдалы 

жүктемені бағыттау, 

бақылау объектілерін 

таңдау міндеттері)? 

Тікелей ақпарат ала 

алатын бірнеше соңғы 

тұтынушыларға 

навигациялық ақпарат 

қажет пе 

ғарыш аппараттарының 

борттары? 

Параграф 2.1.1 

(2 тарау), 

6. Ғарыш аппаратының 

бортында немесе жерде 

навигациялық 

қамтамасыз ету 

міндеттерін шешу 

арасындағы таңдау 

Навигация міндеттерін 

шешуге және ғарыш 

аппараты орбитасының 

параметрлерін 

басқаруға дәстүрлі емес 

тәсілді іске асыру 

пайдалану құнын 

төмендетумен 

байланысты ма және бұл 

ретте техникалық 

тәуекел қаншалықты 

үлкен? 

Нақты навигациялық 

ақпарат қажет пе 

уақыт шкаласы? 

Параграф 2.1.1 

(2 тарау), параграф 

11.7.1 

7. Шарлау әдісін таңдау 11.7.2 параграфындағы 

негізгі нұсқаларды 

қараңыз 

(төмен) 

 

Параграф 11.7.2 

(төмен) 
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Навигация және 

бағыттау ішкі жүйесіне 

қойылатын талаптарды 

анықтау 

Иерархияның жоғарғы 

деңгейінің талаптары 

оларды қалай шешу 

керек емес, қандай 

міндеттерді шешу керек 

(картаға түсіру, 

жүктемені бағыттау, 

орбиталық 

топтастыруды қолдау, 

автономия деңгейі) 

түрінде тұжырымдалуы 

керек 

Параграф 11.7.1, 

параграф 11.7.4 (төмен) 

 

Навигациялық қамтамасыз ету әдетте екі негізгі мақсатқа ие. Навигация 

бізге ғарыш аппараттарының орбитасын түзетуге және қолдауға мүмкіндік 

береді, сонымен қатар ғарыш аппараттарының бұрыштық күйін анықтау 

нәтижелері оның бағытын басқару үшін қолданылады. Демек, ғарыш 

аппараттарының орбитасын басқару жөніндегі кез келген талап, әдетте, 

навигациялық қамтамасыз етуге қойылатын тиісті талаптарға негізделетін 

болады. Навигациялық ақпаратты пайдалану бізге ғарыш аппаратының 

пайдалы жүктемесі туралы ақпаратты өңдеу міндеттерін шешу кезінде де талап 

етілуі мүмкін. Ғарыш аппараттарының орналасуы туралы деректер ғылыми 

мақсаттағы кейбір ғарыш жобаларында тікелей пайдаланылуы мүмкін 

(мысалы, Жердің магнит өрісінің карталарын жасау немесе жер маңындағы 

кеңістіктегі зарядталған бөлшектер ағындарының тығыздығын өлшеу), бірақ 

олар әдетте картографиялау және пайдалы жүктеме аппаратурасын бағыттау 

міндеттерін ақпараттық қамтамасыз етудің бір бөлігін ғана құрайды. Орбитаны 

басқарудың кез-келген міндеттеріне қарамастан, біз көбінесе антеннаны немесе 

жүктеме сенсорын бағыттауды қамтамасыз етуіміз керек немесе жүктеме 

құралдарымен жер бетінің көріну сызығының орнын анықтауымыз керек. 

Әдетте, бұл мәселелерді шешу ғарыш аппараттарының жұмысын қамтамасыз 

етуден гөрі навигациялық қамтамасыз етуге қатаң талаптар қояды. 

Екінші кезең-картаграфияға түсіру және бағыттау міндеттерін таңдау. 

Бұл тапсырмалар навигациялық қамтамасыз етудің ең қатаң талаптарын 

қоятындықтан, бөлімде сипатталған картаға түсіру және бағыттау міндеттерін 

таңдау керек 5.5 (5-тарау), осылайша навигациялық қамтамасыз етудің 

дәлдігіне қойылатын алдын ала талаптарды айқындай отырып. Көп жағдайда 

картографиялау мен бағыттау дәлдігі жөніндегі талапты навигация мен 

бағдарлау дәлдігі арасындағы ымыралы таңдау жолымен анықтауға болады 

(4.3-суретті қараңыз), сондықтан картографиялау мен бағыттау міндеттері 

арасындағы таңдауды ғарыш аппаратының бағдарын бақылау мен басқарудың 

кіші жүйесін жобалау кезінде таңдаумен бірге жүргізу қажет. 

Үшінші кезең-ғарыш аппараттарының орбитасын басқару қажеттілігін 

анықтау. Жобалаудың жүйелі деңгейінде біз ғарыш аппаратының орбитасын 
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түзету немесе қолдау мәселелерін шешу қажет пе, жоқ па, соны шешуіміз керек. 

Егер бұл міндеттерді шешу талап етілмесе, біз ғарыш аппаратын жасақтауға 

жұмсалатын қаражатты үнемдеп, оның құрамынан қозғалтқыш қондырғысын 

шығару есебінен оның массасын азайта аламыз. Алайда, егер бізге кез келген 

жағдайда ғарыш аппаратының бортында қозғалтқыш қондырғысының болуы 

талап етілсе, Оның көмегімен біз ғарыш аппаратының орбитасын түзету және 

қолдау міндеттерін оңай шеше аламыз. Сонымен бірге, ғарыш аппаратының 

орбитасын ұстап тұру ғарыш жобасын іске асырудың орбиталық фазасының 

ұзақтығын едәуір арттыруы және сол арқылы ғарыш аппаратының ұшу жылына 

есептегенде жобаның құнын төмендетуі мүмкін. 

Төртінші кезең-ғарыш аппараты орбитасының параметрлерін басқару 

мәселесін шешу нұсқасын таңдау. Егер бізге ғарыш аппараты орбитасының 

параметрлерін басқару міндеттерін шешу қажет болса, онда осы фактіден осы 

параметрлерді анықтау қажеттілігі автоматты түрде туындайды, яғни бұл 

міндет жерде немесе ғарыш аппаратының бортында дербес шешілетініне 

қарамастан, навигациялық есепті шешу қажет болады. Әдеттегідей, ғарыш 

аппараттарының орбиталық параметрлерін анықтау мәселесін шешу жер үсті 

станциясының көмегімен шешіледі. Көп жағдайда мұндай тәсіл ең жақсы 

болып қалады, әсіресе егер ғарыш аппараты орбитасының параметрлерін 

басқару міндеттері эпизодтық түрде шешілуі тиіс болса, ал ғарыш аппаратымен 

байланыс геостационарлық орбитаға ұшу процесінде орын алғандай тікелей 

режимде орнатылуы мүмкін. Бұл жағдайда орбитаны басқаруға қойылатын 

талаптар нақты анықталған, оларды шешу үшін дәстүрлі жер үсті құралдары 

қол жетімді, ал орбитаның параметрлерін анықтау шектеулі уақытқа ғана қажет 

– көрсетілген ұшу кезінде. Бұл жағдайда борттық, автономды навигациялық 

жүйе жердегі станцияны пайдалану шығындарын азайтуға мүмкіндік 

бергеннен гөрі қымбатқа түсуі мүмкін. Алайда, көптеген ғарыштық жобалар 

үшін ғарыш аппараттарының орбитасын анықтау мен басқарудың автономды 

құралдарын қолдану жобаның бүкіл өмірлік цикліне есептегендегі 

шығындарды азайтып, оларды іске асыру тәуекелін төмендетуі мүмкін (бұл 

мәселе 1.7.3-параграфта төменде толығырақ қамтылады). Келесі онжылдықта 

ғарыш аппараттарының орбитасын анықтау мен басқарудың автономды 

құралдарын қолдану қазіргі ғарыш аппараттарының бортында автономды 

бағдарлы басқару жүйелерін қолдану сияқты кең таралған болады деп 

үміттенемін. 

Бесінші кезең-навигациялық ақпаратты тұтынушылардың құрамын 

анықтау. 1.1.1-параграфта (2-тарау) ақпарат көздері мен тұтынушыларды 

айқындау мақсатында деректер ағынына талдау жүргізу процесі сипатталған. 

Егер біз байланыстар мен деректер ағындарын азайту үшін кез-келген жүйені 

жасамауды шешсек, онда мұндай шешім негізделуі керек. Мысалы, Біз 

деректер қалыптасатын жерде деректерді өңдеуді ұйымдастыру арқылы 

қайталанбайтын шығындарды болдырмауға шешім қабылдай аламыз. Шекті 

жағдай LightSat платформасындағы шағын ғарыш аппараты болуы мүмкін, ол 

үшін бір жерүсті станциясы деректерді өңдеудің, ғарыш аппаратының ұшуын 
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басқарудың және оны пайдалануды жоспарлаудың барлық рәсімдерін іске 

асыратын болады. Бұл жағдайда жердегі станцияда орнатылған шағын 

компьютерде навигациялық мәселені шешу оңайырақ болады. Тағы бір шекті 

жағдай спутниктік байланыс жүйесінің ғарыш кемесі болуы мүмкін, ол 

көптеген таратылған тұтынушылармен жұмыс істейді, олардың әрқайсысына 

бастапқы навигациялық ақпарат қажет- ғарыш аппаратының координаттары 

немесе қайталама баллистика есептерін шешу нәтижелері- мысалы, жердегі 

станцияның антеннасын бағыттау параметрлері. Бұл жағдайда навигациялық 

ақпарат ғарыш аппараттарының ботына қажет болып көрінеді, дегенмен 

жердегі навигациялық мәселелерді шешуге болады, содан кейін оны шешу 

нәтижелерін "жоғары"радиолиниясы арқылы ғарыш аппараттарының бортына 

жүктеуге болады. Навигациялық ақпараттың үшінші ықтимал тұтынушысы 

ғарыш аппараттарының өзі болуы мүмкін, мысалы, пайдалы жүктемені 

пайдалану мәселелерін шешу – бақылау объектілерін бағыттау немесе таңдау 

және оларды нақты уақыт режимінде анықтау. Сондай-ақ, біз навигациялық 

ақпаратты ғарыш аппараттарының ұшуды басқару мәселелерін шешу үшін де 

қолдана аламыз, мысалы, оның орбитасын сақтау, жұлдыздар каталогын таңдау 

немесе оның бағытын дәл анықтау үшін ғарыштық аппаратпен байланысты 

координаттар жүйесіндегі күннің орнын анықтау. 

Алтыншы кезең-ғарыш кемесінің бортында немесе жерде навигациялық 

қамтамасыз ету мәселелерін шешу арасындағы таңдау. Ұзақ мерзімді 

қайталанатын операциялық шығындарды үнемдеу автономды навигациялық 

құралдарды құру шығындарынан асып түсетінін анықтауымыз керек. Дәстүрлі 

тәсіл навигациялық қамтамасыз етуді ұйымдастыру үшін тек жер үсті 

құралдарын пайдалануды қарастырады. Бұл кейбір пайдаланушылар мен соңғы 

тұтынушылар үшін ыңғайлылықтың үлкен деңгейін қамтамасыз етеді, бұл 

бұрын жұмыс істеген жұмыс процедураларының сабақтастығын сақтау үшін 

маңызды. Техникалық тәсілдерге қарамастан, белгілі бір бағдарламалық 

тәуекел дәстүрлі емес шешімдерді қолданумен байланысты. Автономды 

құралдар мен навигациялық әдістерді қолдану тек көрсетілген жағдайға 

қатысты, дегенмен TDRSS немесе GPS жүйелері сияқты жартылай автономды 

навигациялық құралдар әлдеқайда қолайлы. 

Таңдау мәселесін шешудегі басты мәселе-ғарыш аппараттарының борты 

немесе оның ақпаратын түпкілікті тұтынушылар туралы айтылғанына 

қарамастан, нақты уақыт режимінде навигациялық ақпараттың болуы немесе 

болмауы. Егер біз тұтынушыға навигациялық ақпаратпен бір уақытта жүктеме 

туралы ақпарат беруіміз керек болса, онда қолдану ең қолайлы болады 

автономды навигациялық жүйе. Бұл жағдайда балама жердегі навигациялық 

міндеттерді шешу, оны шешу нәтижелерін кейіннен борттағы навигациялық 

деректерді пайдалану үшін немесе кейіннен түпкі тұтынушыларға беру үшін 

"жоғары" радиолиниясы арқылы ғарыш аппаратының бортына жүктеу болады. 

Бұл тәсіл Байланыс ішкі жүйесінің сенімділігін ғарыш жобасының сыни 

параметрлері санатына аударады. Егер навигациялық мәселе жер бетінде 

шешілсе, онда оны шешуді ұйымдастырудың екі балама тәсілі де бар. Мәселені 
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нақты уақыт шкаласында, өлшеу нәтижелерін қолдана отырып шешуге болады 

немесе бұрын жасалған өлшеу нәтижелерін қолдана отырып шешуге болады, 

бірақ содан кейін ғарыштық аппараттың эфемеридтерін нақты уақыт 

режимінде алу үшін баллистикалық болжам мәселесін шешу қажет болады. 

Бұрын біз ғарыш аппараттарының ағымдағы навигациялық параметрлерінің 

бұрын жасалған өлшемдерінің нәтижелерін, егер оларды нақты уақыт 

ауқымында алу мүмкін болмаса, пайдаландық. Tdrss немесе GPS жүйесінің 

құралдарын навигациялық-баллистикалық контурда қолдану немесе ғарыш 

аппаратын кез - келген автономды навигациялық жүйемен жабдықтау бізге 

навигациялық анықтамалардың нәтижелерін нақты уақыт режимінде 

пайдалануға мүмкіндік береді, олардың дәлдігі өлшеу дәлдігінен төмен болуы 

мүмкін, содан кейін баллистикалық есепті шешуде бастапқы шарттар ретінде 

қолданылады.болжам. 

Жетінші кезең-навигациялық есепті шешу әдісін таңдау. 1.7.2-

параграфта ғарыш аппараттарын навигациялаудың әртүрлі әдістері бойынша 

мәліметтер қорытылады, әртүрлі әдістердің артықшылықтары мен 

кемшіліктері талқыланады. 

 

Кесте 1.57 - Навигациялық қамтамасыз етудің әртүрлі әдістерінің 

артықшылықтары мен кемшіліктері.  

Жүйе Ерекшеліктері Кемшіліктері 

Жер үсті 

станцияларынан өлшеу 

Дәстүрлі тәсіл Өлшеулердің дәлдігі 

жер үсті 

станцияларының саны 

мен орналасуына 

байланысты бұл әдісті 

қолдану ғарыш 

аппараттарын 

пайдалану 

шығындарының өсуіне 

әкелуі мүмкін 

Tdrss жүйесінің ғарыш 

аппараттарынан 

өлшеулер 

Өлшеу әдістері мен 

құралдары жақсы 

зерттелген және 

пысықталған NASA 

ғарыш аппараттарын 

навигациялық 

қамтамасыз етудің 

стандартты әдісі 

Жоғары дәлдіктегі 

өлшеу траекториялық 

өлшеу және беру үшін 

борттық жабдықтың бір 

жиынтығын пайдалану 

Автономды емес 

навигация әдісі қолдану 

негізінен NASA 

ғарыштық 

бағдарламалары 

аясында мүмкін TDRS 

спутнигіне бағытталған 

борттық антенна қажет 



221 
 

деректер 

Navstar Ғаламдық 

жерсеріктік 

радионавигациялық 

жүйесі (Global 

Positioning System-GPS 

ретінде де белгілі) 

Ғарыштық аппараттың 

координаттарын 

анықтаудан басқа 

өлшеулердің жоғары 

дәлдігі мыналарды 

қамтамасыз етеді 

сондай-ақ дәл уақыт 

сигналдарын 

қалыптастыру 

Навигацияның 

жартылай автономды 

әдісі дәлдік NAVSTAR 

жүйесінің орбиталық 

топтамасының 

құрылымына және оның 

ұзақ мерзімді жұмыс 

режиміне байланысты, 

тек ғарыш 

аппараттарының 

орбиталық параметрлері 

анықталады (мәтінде 

төменде қараңыз) 

инициализация қажет 

(тапсырма 

бастапқы шарттар) 

Microcosm, Inc 

корпорациясының 

автономды 

навигациялық жүйесі. 

(ағыл. Microcosm 

Autonomous Navigation 

System – MANS) 

Толық автономды 

өлшеулер қолданылады 

ғарыш аппараттарының 

бағдарларын анықтау 

датчиктері орбитаның 

параметрлерін, 

бағдарлауды, спутник 

нүктесінің 

координаттарын және 

күн бағытын анықтауды 

қамтамасыз етеді әр 

түрлі сенсорлардың 

бастапқы ақпаратын 

қолдануға болады 

жылдам өзін-өзі 

индукциялау немесе 

қалпына келтіру 

Алғашқы ұшу 

сынақтары 1993 жылға 

жоспарланған 

Ғарыш аппараты 

орбитасының 

параметрлерін анықтау 

мәселесінің 

инициализациясы және 

конвергенциясы 

геометрияға 

байланысты 

Ғарыштық сектант Толық офлайн 

режимінде жұмыс істей 

алады 

 

Ұшу сынақтары 

жүргізілді, бірақ 

сериялық өндіріс 

салыстырмалы түрде 

үлкен жабдықтар мен 

қуатты тұтыну үшін 

ұйымдастырылмаған 

Жұлдыздардың 

рефракциясын өлшеу 

бойынша Навигация 

Толық офлайн 

режимінде жұмыс істей 

алады 

Жүйе жобалау және 

эксперименттік өңдеу 

сатысында 
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жер атмосферасында Анықтау датчиктері 

қолданылады 

ғарыш аппараттарының 

бағдарлары 

Жердегі бағдарлар 

бойынша Навигация 

Ғарыштан жер бетін 

бақылау жүйелерінде 

пайдалы жүктеме 

аппаратурасының 

деректері 

пайдаланылуы мүмкін 

Жүйе жобалау 

сатысында 

Жер бағдарларын 

анықтауда қиындықтар 

туындауы мүмкін 

Геометрияда ерекше 

нүктелер болуы мүмкін 

Жер серікаралық 

байланыс арналары 

Өзге міндеттерді шешу 

үшін ғарыш 

аппаратының бортына 

орналастырылатын 

спутникаралық 

байланыс арналарының 

жабдығын пайдалана 

алады 

Жүйе әр орбиталық 

топтау үшін ерекше 

Ғарыш аппаратының 

абсолютті 

координаттарын 

анықтауды қамтамасыз 

етпейді жекелеген 

ғарыш аппараттары 

істен шыққан кезде  

толық ашылмаған 

топтау кезінде 

аппараттардың 

проблемалар туындауы 

мүмкін 

 

 

TDRSS жүйесінің ғарыш аппараттарын пайдалану 

 

TDRSS жүйесінің ғарыш аппараттары (ағылш. Tracking and Data Relay 

Satellite System 

- TDRSS) қазіргі уақытта NASA жердегі өлшеу пункттерінің 

Бүкіләлемдік желісін алмастыруда. Бұл жүйенің басты артықшылығы-оның екі 

ғарыш кемесі Жердің төменгі орбиталарында ғарыш аппараттарының ұшу 

уақытының 80...100% - ы үшін траекториялық өлшеулер жүргізуді қамтамасыз 

етеді (алайда геостационарлық орбиталарға шығарылған ғарыш аппараттары 

үшін траекториялық өлшеулер TDRSS жүйесі қамтамасыз етпейді). Навигация 

жүйесі негізінен жүйенің ғарыш аппараттарынан қызмет көрсетілетін ғарыш 

аппараттарына дейінгі қашықтық пен радиалды жылдамдықты өлшеуге 

негізделген. Ғарыш аппараттарының бұрыштық қозғалыс параметрлерін өлшеу 

(әдетте Азимут және орын бұрышы) мүмкін, бірақ әдетте олар қашықтық пен 

радиалды жылдамдықты өлшеуге қарағанда айтарлықтай аз дәлдік береді. Егер 

аэродинамикалық тежеудің ғарыш аппараттарының орбитасына әсері аз болса, 

TDRSS жүйесі оның орбитасын 50 метрге дейінгі дәлдікпен (3 Гц деңгейінде) 
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анықтауды қамтамасыз етеді. Бұл дәлдік траекториялық өлшеулердің көптеген 

жер үсті жүйелерінің мүмкіндіктерінен едәуір асып түседі. Ғарыштан 

траекториялық өлшеудің тағы бір мүмкін әдісі-спутникаралық байланыс 

арналарын пайдалану. Бұл әдіс кейінірек қарастырылады. 

 

Кесте 1.58 - Ғарыш аппараттарын автономды навигация әдістері. 

Әр әдістің сипаттамасы және тиісті әдебиетке сілтемелер мәтін бойынша 

келтірілген, әдістердің артықшылықтары мен кемшіліктері жоғарыдағы 1-59 

кестеде келтірілген. Leo аббревиатурасы жерге жақын жерді білдіреді, ал GEO 

аббревиатурасы геостационарлық орбитаны білдіреді. 
Жүйе Навигацияның 

негізгі әдісі 

жағдайы Анықталат

ын 

параметрле

р 

типті

к 

дәлді

к 

3 

деңге

й) 

 

Пікір 

 

Дай

ынд

ауш

ы 

Navstar 

(GPS) 

Топтастыру 

навигациялық 

ғарыштық 

аппараттардың 

 

Пайдалануда 

 

 

 

 

Координат

тары 

масса 

центрінің 

жылдамд

ығы* 

15…1

00 м  

LEO 

үшін 

 

 

 

Жартылай 

автономды 

әдіс 

 

 

 

Mot

orol

a, 

Roc

kwe

ll 

 

MANS 

 

Жерді , Күн мен 

Ай бақылау, 

 

Әзірлеуде, 

ұшу сынақтары 

жоспарланған 

1993 жыл 

Орбита 

параметрле

рі, 

бағдар, жер 

асты 

нүктесінің 

координатт

ары 

100…

400 м 

LEO  

үшін 

(тек 

Жер, 

Күн 

бақыл

аулар

ын 

пайда

ланға

н 

кезде 

және 

ай) 

LEO, GEO, 

ай 

спутниктері 

мен күн 

планеталары

ның 

орбиталары 

жүйесі 

Mic

roco

sm, 

Inc 

Косми- 

калық 

сектант 

 

 

 

 

Жұлдыздар 

бағыты мен 

жұлдыздар 

арасындағы 

бұрыштарды 

өлшеу  және 

айдың 

Ұшу 

сынақтары 

өткізілді 

 

 

 

 

Орбита 

параметрі 

бағдар 

250 м 

 

 

 

 

 

 

LEO, GEO 

 

 

 

 

 

 

Mar

tin 

Mar

ietta 
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жарықтандырыл

ған шетімен 

Жобада жер 

бетінің кейбір 

сынақтар 

түрлері 

ккелтірілген 

Жұлдызд

ы 

рефракци

я 

Жер 

Атмосферадан 

өтетін 

жұлдыздардың 

жарығы 

 

Жобада жер 

бетінің кейбір 

сынақтар 

түрлері 

ккелтірілген 

Орбита 

параметрі 

бағдар 

150 м 

… 1 

км 

 

Негізінен тек 

LEO 

 

Жердегі 

бағдарлар

ды 

қадағалау 

 

Спутника

ралық 

байланыс 

Жердегі 

бағдарларға 

бағыттарды 

айқындау. 

 

Жобада 

бақылау 

шарттары 

анықталмаған 

Орбита 

параметрле

рі, бағдар 

 

 

 

Бірне

ше км 

Негізінен тек 

LEO 

 

Спутника

ралық 

байланыс 

Қашықтықты 

өлшеу және 

радиалды 

жылдамдық 

немесе  

орбиталық 

топтамадағы 

ғарыш 

аппараттары 

арасындағы  

бұрышты өлшеу 

Жобада Орбита 

параметрле

рі** 

Теори

ялық 

50 м-

ден 

кем 

емес 

Негізінен тек 

LEO 

 

 

Қазіргі уақытта GPS жүйесінің қабылдағыштарын қолдана отырып, жер 

үсті жүйелері үшін объектінің бағытын анықтау әдісі ұсынылған және қол 

жетімді. Алайда ғарыш аппараттарының бортында қолдану үшін ұқсас әдіс әлі 

әзірленбеген. 

** Негізінде ғарыш аппараттарының бағытын анықтау үшін де қолдануға 

болады. 

Ғарыш аппараттарының автономды навигациясы 1-60-кестедегі 

деректерден көрініп тұрғандай, қазіргі уақытта ғарыш аппараттары үшін 

бірқатар автономды навигациялық жүйелер әзірленді. Жоғары деңгейлі 

алгоритмдік тілдер негізінде қуатты борттық компьютерлер мен олар үшін 

бағдарламалау жүйелерінің пайда болуымен ғарыш аппараттарының бортында 

тікелей орбитаның параметрлерін анықтау техникалық тұрғыдан жеңілдетілді. 

Ғарыш аппараты орбитасының параметрлерін автономды анықтау процесіне 

қолданылатын жабдықтың құны тұрғысынан да, оның массасы тұрғысынан да 

сенімділік, тұрақтылық және тиімділік қасиеттерін беру маңызды мәселе болып 

табылады. Бүгінгі таңда осы талаптарды қанағаттандыратын бірқатар 

автономды навигациялық жүйелер бар-орбитаның параметрлерін автономды 
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анықтау қолдануға дайын және жақсы жұмыс істейді. Chory, Hoffmann және 

LeMay [1986] жұмысында ғарыш аппараттарында навигацияның бірқатар 

әдістері сипатталған, бірақ олар бірнеше заманауи жүйелерге әсер етпейді. 

Жоғарыдағы 1-59 кестеде автономды навигациялық қолдаудың бірнеше негізгі 

нұсқаларының артықшылықтары мен кемшіліктері келтірілген. 

Автономды навигация-бұл нақты уақыттағы навигация. Осылайша, 

орбитаның параметрлерін анықтау мәселесін шешу және пайдалы жүктеме 

жабдықтары арқылы мәліметтерді қалыптастыру бір уақытта жүреді, 

сондықтан біз жер асты нүктесінің координаттарын немесе бақылау 

объектісінің координаттарын құра аламыз және осы координаттарды жүктеме 

жабдықтарының деректерімен дереу байланыстыра аламыз. Сонымен қатар, 

автономды навигациялық жүйенің өлшеу дәлдігі өлшеулерді жинақтауға және 

орбиталық параметрлерді болжауға негізделген жүйеге қарағанда төмен болуы 

мүмкін, өйткені соңғы жағдайда қозғалысты болжау мәселесін шешу дәлдіктің 

жоғалуына әкеледі. Мысалы, дәл орбиталық маневрді жүргізу үшін бізге ескі 

өлшемдер мен олардың қазіргі уақытқа дейінгі болжамдары бойынша 

жүргізілетін орбитаны анықтаудың дәлдігі қажет. Нақты уақыттағы 

навигациялық жүйелерде орбиталық параметрлерді болжаудың жоғары дәлдігі 

онша маңызды емес, дегенмен бізге ғарыш аппараттарымен жұмысты 

жоспарлау үшін қозғалыс болжамы қажет. 

 

1.7.1 Ғаламдық жерсеріктік радионавигациялық жүйе GPS 

GPS жүйесі, әйтпесе Navstar деп аталады, навигациялық ғарыш 

аппараттарын топтау болып табылады және тек навигациялық ғарыш 

аппараттарының кішкентай сигнал қабылдағышымен жабдықталған 

объектілердің жер бетіндегі кез-келген жерде немесе жерге жақын ғарыш 

кеңістігінде орналасқан жерін анықтауға арналған. Навигациялық GPS 

қабылдағыштары қазіргі уақытта коммерциялық қол жетімді және оларды 

қолдану ұшақтарда, кемелерде, жер үсті көліктерінде және әскери техникада 

кеңінен таралуда. Жүйе жалпы пайдаланымдағы навигация үшін орташа 

дәлдіктегі (50 ... 100 метр) навигациялық радиосигналдарды және әскери 

қолдануға арналған жоғары дәлдіктегі (15 метр) кодталған сигналдарды 

қалыптастырады. Қазіргі уақытта коммерциялық навигациялық GPS 

қабылдағыштары ғарыштық қолдануға да қол жетімді, бірақ олар әлі де кең 

таралмаған (сонымен қатар Chory және басқа авторлардың шығармаларын 

қараңыз [1986], Антониу [1992], Паркинсон және Гилберт [1983], Портер және 

Хит [1984]). 

Навигациялық GPS-қабылдағыштар GPS жүйесінің төрт түрлі ғарыш 

аппараттарынан радиосигналдарды қабылдауды қамтамасыз етеді және 

алынған ақпаратты объектінің жағдайы мен уақытын сипаттайтын үш 

координатты бір мезгілде анықтау үшін пайдаланады. Бұл мәселені бірнеше рет 

шешуге болады, нәтижесінде координаттар мен жылдамдық мәндерінің 

массиві пайда болады, содан кейін GPS қабылдағышының тасымалдаушы 

ғарыш аппараттарының орбиталық параметрлерін анықтау үшін қолданылады. 
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GPS жүйесінің навигациялық ғарыш аппараттары айналыс кезеңі 12 сағатқа 

тең, геостационарлық орбитаның шамамен жартысына тең биіктіктегі 

орбиталарда айналыста болады. GPS жаһандық жерсеріктік 

радионавигациялық жүйесін пайдалана отырып Навигация негізінен жер 

маңындағы төмен орбиталардағы ғарыш аппараттары үшін жүзеге асырылады. 

GPS жүйесінің мәліметтер жиынтығы бастапқыда координаталарды, 

демек орбитаның параметрлерін анықтауға арналған. GPS навигациялық 

қабылдағыштарының алғашқы модельдерін тек осы мәселені шешу үшін 

пайдалануға болады. Алайда, бірнеше жылдар бойы мұндай қабылдағыштарды 

бұрыштық позицияны, яғни объектінің бағытын анықтау үшін пайдалану 

жоспарланған. Бірнеше қабылдағыш антенналар (кем дегенде үш антенна 

қажет) интерферометр режимінде жұмыс істеу арқылы бағдарлауды анықтау 

үшін ақпарат алуды қамтамасыз етеді. Навигациялық GPS қабылдағыштары 

бағдарды жердің Горизонт датчигінің өлшемдері бойынша анықтау дәлдігімен 

салыстыруға болатын дәлдікпен анықтауға мүмкіндік береді, алайда жұлдызды 

датчиктің ақпаратына қарағанда өрескел. GPS жүйесінің ақпараты бойынша 

ғарыш аппараттарының бағдарын анықтаудың нақты аппаратурасын әзірлеуге 

бірқатар практикалық қиындықтар кедергі келтіреді. Мәселелердің бірі – 

Антенналарды тасымалдаушы ғарыш аппараттарының конфигурациясына 

белгілі шектеулер қоятын қабылдағыш антенналар мен навигациялық ғарыш 

аппараттарының кейбір геометриялық конфигурацияларында бағдарды 

анықтаудың ықтимал белгісіздігінің болуы. Орбитаның параметрлерін өз 

табиғаты бойынша анықтау процесі кейде басқару функционалдығын 

төмендетпестен жүзеге асырылуы мүмкін, бірақ егер біз үлкен апаттан аулақ 

болғымыз келсе, бағытты анықтау үздіксіз болуы керек. Демек, геометриялық 

жағдайларға немесе GPS жүйесінің бір немесе бірнеше навигациялық ғарыш 

аппараттарының істен шығуына байланысты қысқа уақыт ішінде де қабылдау 

антенналарының шолу аймағында төрт навигациялық ғарыш аппараттарының 

болмауының ықтимал мүмкіндігі ғарыш аппараты үшін елеулі шектеу болып 

табылады, оның бағытын анықтау көрсетілген жүйеге байланысты болады. 

Бағдарлаудың GPS - жүйелері, егер олар жасалса, бағдарлаудың резервтік 

тізбегі ретінде түбегейлі пайдаланылуы мүмкін немесе ғарыш аппараттарының 

бортында ұқсас ауытқуларды теңестіру үшін бағдарлаудың балама 

құралдарының болуын талап етеді. 

Ресейде ұқсас GPS ғаламдық навигациялық спутниктік жүйесі 

(ГЛОНАСС) бар, оның ғарыш аппараттары геостационарлық орбитаның 

биіктігінің жартысына тең биіктікте орбиталарға шығарылады. Ғаламдық екі 

өлшемді навигацияны қамтамасыз ететін 12 спутниктен тұратын орбиталық 

топтау, яғни объектінің екі координатын анықтау (биіктігі белгілі) 1987 жылы 

пайдалануға берілді. 1995 жылға қарай Ресей топты орналастыруды аяқтап, оны 

24 жерсерікке жеткізуді жоспарлап отыр, бұл тұтынушылардың 

координаттарын жаһандық үш өлшемді анықтауға мүмкіндік береді. 

Ғарыштық сектант 
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Ғарыштық сектант 1970 жылдардың аяғында автономды навигация 

құралы ретінде әзірленді және ұшу сынақтарынан өтті. Құрылғының жұмыс 

принципі Жұлдыз мен Айдың жарықтандырылған дискісінің шеті (лимб) 

арасындағы бұрышты дәл өлшеуге негізделген (қараңыз, мысалы, Мартин 

Мариетта [1977], Кітапер [1978]). Ғарыштық сектант орбитаның параметрлерін 

де, ғарыш аппараттарының бағытын да анықтайды және геостационарлықты 

қоса алғанда, әртүрлі орбиталарда жұмыс істей алады. Аспап орбиталық ұшу 

процесінде пысықтаудан өтті, алайда дәлдігі жоғары өлшеу телескоптарын 

пайдалану қажеттілігі аспапты салыстырмалы түрде ауыр етеді, бұл оның 

көптеген ғарыш бағдарламаларында қолдану мүмкіндігін шектейді. 

Microcosm, Inc корпорациясының автономды навигациялық жүйесі. 

Microcosm, Inc корпорациясының автономды навигациялық жүйесі. 

(MANS) ғарыштық аппараттың координаттары мен бағдары туралы нақты 

уақыт режимінде ақпарат алу үшін бір сенсорды қолдана отырып, жерді, күнді 

және айды бақылау негізінде салынған (мысалы, Тай және Ноердлингер [1989], 

Энтони [1992] қараңыз). Бұл аспан денелері тірек ретінде таңдалды, өйткені 

оларды жоғары сенімділік пен төмен шығындармен біркелкі анықтауға болады, 

ал бақылаулар көптеген ғарыш аппараттарында жұмыс істейтін бағдарлау 

сенсорларын қолдану арқылы жүзеге асырылуы мүмкін. Microcosm, Inc 

корпорациясының дербес навигациялық жүйесінің штаттық бағдарламалық 

жасақтамасы. Сондай-ақ, GPS навигациялық қабылдағыштардан, жұлдыз 

датчиктерінен, гироскопиялық құрылғылардан және акселерометрлерден 

ақпаратты пайдалана алады. Өлшеу ақпаратының қосымша көздерін енгізу 

анықтамалардың дәлдігін арттыруға мүмкіндік береді, бірақ MANS жүйесі 

үшін қажет емес. Ғарыштық аппараттың Орбита параметрлерін және бағдарын 

анықтаумен қатар, MANS жүйесі жерсерік асты нүктесінің координаттарын 

және күндегі бағытты анықтауға мүмкіндік береді, соңғысы датчиктің көру 

аймағында күн болмаған кезде де анықталады. Microcosm, Inc 

корпорациясының автономды навигациялық жүйесі. Мүмкін пайдаланылатын 

кез-келген орбитада қоса алғанда, геостационарную. Жүйенің ұшу сынақтары 

1993 жылға жоспарланған. 

 

 
 

Сурет 1.37 - Орбиталық топтаманы сақтау әр ғарыш аппаратын кеңістікте қозғалатын 

"аймақта" барлық топтаумен бірге  ұстауды қамтиды. 

1-орбиталық топтаманың бірінші ғарыш аппаратын ұстап қалу аймағы; 2 – орбиталық 

топтаманың қозғалыс бағыты; 3 – орбиталық топтаманың бесінші ғарыш аппаратын 

ұстап қалу аймағы; 4 – орбиталық топтаманың екінші Ғарыш аппаратын ұстап қалу 
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аймағы; 5 – инерциялық кеңістіктегі тірек бағыты; 6 – күндегі бағыт векторы; 7 – 

орбиталық топтаманың төртінші ғарыш аппаратын ұстап қалу аймағы; 8-орбиталық 

топтаманың үшінші ғарыш аппаратын ұстап қалу аймағы. 

 

Орбиталық бұзылуларға әкелетін күштердің табиғаты төмен жер 

орбиталары мен геостационарлық орбиталар үшін әр түрлі болғанымен, 

орбиталық топтың кеңістіктік құрылымын сақтау технологиясы 

геостационарлық орбитада белгілі бір тұру нүктесінде ғарыш аппаратын ұстап 

тұру технологиясына ұқсас. Жер маңындағы төмен орбитада ғарыш 

аппаратының ұшу бағыты бойынша және осы бағытқа перпендикуляр жүзеге 

асырылатын орбитаны ұстап тұру маневрлері тиісінше геостационарлық 

орбитада шығыс – батыс және Солтүстік – Оңтүстік бағыттарында орбитаны 

ұстап тұру маневрлеріне сәйкес келеді. Алайда, орбитаның бұзылуына әкелетін 

күштердің әр түрлі сипатына байланысты, бұл сәйкестік толығымен дәл емес. 

Төмен жер маңындағы орбитаның биіктігін ұстап тұру маневрлері 

аэродинамикалық тежелу әсерін теңдестіру үшін қажет. Геостационарлық 

орбитада маневрлер, ең алдымен, жер бетіне қатысты ғарыш аппараттарының 

орташа жылдамдығын нөлге тең ұстап тұру үшін жүзеге асырылады, сондықтан 

геостационарлық орбитадағы ғарыш аппараттарының сақталу аймағы жер 

бетіне қатысты тұрақты болып қалады. Төменжерге жақын орбитада бұл ғарыш 

аппараттарының сақталу аймағын топтау құрылымындағы басқа ғарыш 

аппараттарының сақталу аймақтарына қатысты тұрақты күйде ұстауға сәйкес 

келеді, дегенмен барлық сақтау аймақтары жер бетіне қатысты қозғалады. 

 

1.7.2  Жерден орбитаны басқару және орбитаны автономды басқару 

Дәстүрлі түрде ғарыш аппараттарының орбиталарын қолдау және түзету 

жердегі командалар бойынша жүзеге асырылады. Орбитаның қажетті өзгерісі 

жер үсті станциясында есептеледі, ғарыш аппаратының бортына "жоғары" 

радиолиниясы бойынша жүктелетін, содан кейін кері тексеру үшін жер үсті 

станциясына "төмен" радиолиниясы бойынша оқылатын командалар сериясы 

қалыптастырылады. Ақыр соңында, жер үсті станциясы бортқа бұрын берілген 

командалар сериясын орындауға рұқсат беретін команда жібереді және ғарыш 

аппараты қабылданған командалар сериясын борт уақытына байланыстырып 

пысықтайды. Мұндай технология ғарыш аппаратын байланыс кіші жүйесінің 

жұмысындағы ықтимал қателіктерден қорғайды және ғарыш аппараты жерүсті 

станциясының көріну аймағында болған кезде орбиталық маневрлер жүргізуді 

қамтамасыз етеді. Алайда, ғарыш кемесі көбінесе жер үсті станциясының көру 

аймағынан тыс жерде болады, өйткені орбиталық маневрлер әдетте қажетті 

нәтижеден 180 градусқа фазалық ығысумен жүзеге асырылады. Мысалы, 

Айдың бетіне қонған жағдайда қозғалтқыштардың негізгі қосындылары айдың 

көрінетін жағына ай кемесінің қонуын және ғарышкерлердің Жерге оралуын 

қамтамасыз етеді. Екі қосылым да жерден көрінбейтін айдың үстінде және, 

тиісінше, жер үсті станциясының көріну аймағынан тыс жерде жасалады. 
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Ғарыш аппаратының берілген тұру нүктесін ұстап тұрудың үлгілік 

технологиясы геостационарлық орбитада біз ғарыш аппараттарының оған 

бөлінген сақтау аймағының бір жағына қарай жылжуына мүмкіндік береміз деп 

болжайды. Содан кейін маневр көмегімен ғарыш аппараттарының 

жылдамдығы Жаңа маневр жасау қажеттілігі туындағанға дейін ол аймақ 

арқылы және кері қарай ауытқып кететін етіп өзгереді. Бұл допты ауада ұстап 

тұру сияқты, оны үнемі соққылармен лақтырады. Бұл технологияны 

қолданудың басты себебі-бұл орбитаны ұстап тұрудың екі қатарлы маневрлері 

арасындағы уақытты барынша көбейтуге және сәйкесінше есептеуде немесе 

командаларды бортқа жіберуде мүмкін болатын қателіктермен байланысты 

жердегі басқару операцияларының санын азайтуға мүмкіндік береді. 

Бұрын жерден командалар бойынша орбиталық маневр жасаудың нақты 

баламасы болған жоқ. Қазіргі уақытта автономды навигациялық жүйелердің 

дамуы орбитаны автономды түрде ұстап тұруға мүмкіндік берді, экономикалық 

тұрғыдан тиімді және қауіпсіз. Орбитаны автономды ұстап тұру ұшуды басқару 

жөніндегі жұмыстардың едәуір бөлігін ғарыш аппаратының бортына көшіру 

есебінен ғарыш жобасын іске асыру құны мен тәуекелінің төмендеуін 

қамтамасыз етеді. 1.1.2-параграфта көрсетілгендей, орбитаның параметрлерін 

автономды қолдау ғарыш аппаратының толық автономды платформасы 

тұжырымдамасының негізгі компоненті болып табылады, оны іске асыру 

кейіннен ғарыш жобасын іске асыру құнын төмендетуге мүмкіндік береді. 

Ғарыш аппараттарының орбитасы мен бағытын басқару процестері 

негізінен ұқсас, бірақ олардың айтарлықтай айырмашылықтары бар. Әдетте біз 

ғарыш аппараттарының бағытын жиі немесе тіпті үздіксіз басқаруымыз керек, 

егер біз ауыр зардаптардан аулақ болғымыз келсе. Бағытты басқарусыз ғарыш 

кемесі, әдетте, пайдалы жүктеме жабдықтарын пайдалану мүмкіндігін, күн 

панельдерімен электр энергиясын өндіру мүмкіндігін, кейде жермен 

радиобайланыс мүмкіндігін жоғалтады. Бағдарлауды басқаруды жоғалтқан 

жағдайда, осы сезімтал құрылғылардың күн сәулесі немесе жылу режимін 

қамтамасыз етуде маңызды проблемалар туындауы мүмкін. Тіпті ғарыш 

аппараттарының бағдарын басқарудың қысқа мерзімді жоғалуы тұтастай 

алғанда жоба міндеттерінің орындалмауына әкелуі мүмкін. Керісінше, 

орбитаны басқару маневрлерін жүргізу жиі емес, кез-келген борттық 

автономды навигация мәселелерін шеше алатын компьютер мұндай 

маневрлердің параметрлерін есептеу үшін аз қосымша жүктемені оңай жеңе 

алады. Біз ғарыш аппараттарының орбитасын төмен реактивті 

қозғалтқыштармен басқарғанға дейін, басқарудың қысқа мерзімді жоғалуы 

айтарлықтай проблемаларға әкелмейді. Егер ғарыш аппараттарының масса 

орталығының қозғалысын басқару жүйесі істен шықса, жер үсті немесе 

борттық навигация жүйесі ғарыш аппараттарының өзіне тағайындалған 

аймақтан баяу ауытқып кететінін анықтайды және бұл туралы ескерту 

ақаулықты жою немесе теріс салдарлар пайда болғанға дейін балама шаралар 

қабылдау үшін жеткілікті уақыт алады. 
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Ғарыш аппараттарының масса орталығының қозғалысын автономды 

басқару технологиясының көмегімен біз орбиталық маневрлер арасындағы 

уақытты ғана емес, сонымен қатар, мысалы, ғарыш аппараттарының сақталу 

аймағының көлемін де оңтайландыра аламыз. Біз әдетте атқарушы органдарды 

қосуға арналған командалар санын азайтуды қамтамасыз ететін бағдарды 

басқару алгоритмін жүзеге асыра алмайтындықтан (мысалы, шыбындар), 

жұмыс циклінің параметрлері қозғалтқыштардың мүмкіндіктері шегінде 

болған кезде және қозғалтқышты импульсті қосу ұзақтығы олардың жоғары 

тарту тиімділігіне қол жеткізу үшін жеткілікті болған кезде аз реактивті 

қозғалтқыштарды қосу санын азайта алмаймыз. Бұл әдетте үлкен проблема 

емес, өйткені төмен реактивті қозғалтқыштар көбінесе ғарыш аппараттарының 

бағытын басқару үшін қолданылады және тиімділігін жоғалтпай көптеген 

позитивтерге арналған. 

Кейбір ғарыштық жобалар үшін ғарыш аппараттарының масса 

орталығының қозғалысын автономды басқару қажеттілігі жобаның сипатынан 

туындайды. Бұл, мысалы, Күн жүйесінің планеталарына жақын ұшу 

траекториясында шығарылатын немесе айдың артқы жағына қонуға арналған 

ғарыш аппараттарының жобаларына тән, егер ғарыш кемесі жер үсті 

станциясының көру аймағынан тыс болса немесе радио сигналдарының 

таралуының кешігуі жерден ұшуды қалыпты басқару үшін тым үлкен болса. 

Әдетте, жер үсті станциясы орбиталық маневр параметрлерін есептейді, содан 

кейін кейінірек орындау үшін ғарыш аппараттарының бортына тиісті 

командаларды жібереді. Ғарыш аппаратының масса орталығының қозғалысын 

басқаруды ұйымдастырудың мұндай жартылай автономды тәсілі жерден 

басқаруды сақтай отырып, жоба міндеттерінің орындалуын қамтамасыз ете 

алады. 

Ғарыш аппаратын геостационарлық орбитада белгіленген тұру 

нүктесінде ұстап тұру міндетінде ғарыш аппараты массалары орталығының 

қозғалысын автономды басқару технологиясын енгізу үшін негізгі себеп қандай 

да бір ерекше техникалық талаптар*емес, пайдалану құны мен тәуекелінің 

төмендеуі болып табылады. Орбиталық топтастыру үшін ғарыш аппараттары 

орбитасының биіктігіне қарамастан, олардың орбиталарының параметрлерін 

анықтауға және басқаруға арналған шығындар топтаманы пайдалануға 

арналған шығындардың негізгі бөлігін құрайды. Орбитаны ұстап тұру 

операцияларын ғарыш аппаратының бортында тартымы аз реактивті 

қозғалтқыштарды қосу жолымен жүргізу қажет. 1.7.3-параграфта егжей-

тегжейлі көрсетілгендей, ғарыш аппаратының бортындағы орбиталық 

маневрлердің параметрлерін есептеу пайдалану шығындары мен тәуекелді 

төмендетуі мүмкін. Біріншіден, бұл қайталанатын операцияларды орындау 

кезінде мүмкін болатын оператордың қателіктерін жояды. Екіншіден, бұл 

командаларды беру кезінде қателіктер жіберу мүмкіндігін жоққа шығарады 

жерден ғарыш аппаратының бортына басқару, көбінесе Жерден басқару кезінде 

пайда болады. 
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Ғарыш аппараттарының массалық орталығының автономды қозғалысын 

басқарудың қауіпсіздігі туралы мәлімдемелерді жоққа шығаратын дәлел 

оператордың қатысуынсыз орбитаны басқару бұл процесті басқа ғарыш 

аппараттары немесе адамдар үшін қауіпті етеді деген тұжырымға негізделген. 

Алайда, мұндай мәлімдеме тек үлкен реактивті қозғалтқыштарды қолдануға 

негіз болады, олардың әрқайсысы ғарыш аппараттарының жылдамдығының 

айтарлықтай өзгеруін қамтамасыз етеді. Алайда, төмен реактивті 

қозғалтқыштарды пайдалану кезінде мұндай проблема туындамайды. Күзет 

таймерінің көмегімен қозғалтқышты қосу ұзақтығын бақылауды қамтамасыз 

ету оңай, оның мөлшері аз. Күзет таймері істен шыққан жағдайда да, басқа 

ғарыш аппараттарына немесе жердегі адамдарға қауіп төндіретін аз реактивті 

жүйелердегі жанармай қоры әдетте тым аз. 

Болашақ ғарыштық жобаларда орбитаның параметрлерін анықтаудың 

және ғарыш аппараттарының масса орталығының қозғалысын басқарудың 

автономды әдістерінің рөлін түсінбеудің басты себебі-дәстүрлерді ұстану. Бұл 

ретте дәстүрлі тәсілдер үлкен пайдалану шығындарын талап ететіні 

ескерілмейді. Автономды басқарудың ықтимал тәуекелін жеңу механизмі-

бақыланатын автономия тұжырымдамасы (ағылш. supervised autonomy), ол 

ғарыш аппаратының бортында орбитаны ұстап тұру маневрі параметрлерін 

есептеуді және маневр жүргізу алдында оларды жерде тексеруді көздейді. Бұл 

жер үсті басқару персоналына толық автономды басқаруға көшпес бұрын 

борттық есептеулерге деген сенімін арттыруға мүмкіндік береді. 

Екінші балама-жерден "орбитаны автономды қолдауды" енгізу. Бұл 

жағдайда есептеулер өздігінен жүргізілуі мүмкін, бірақ жер үсті станциясының 

құралдарында, содан кейін олардың нәтижелері ғарыш аппараттарының 

бортына орындау үшін жіберіледі. Бұл тәсіл ғарыш аппараттарының борттық 

жабдықтарының санын азайту кезінде ғарыш аппараттарының орбиталарын 

ұстап тұруды дәстүрлі басқарудың кейбір сипаттамаларын сақтаудың 

артықшылықтарына ие. Өкінішке орай, бұл тәсіл ғарыштық жобаға қосымша 

күрделілік пен қауіп төндіреді. Егер навигациялық өлшеулер ғарыш 

аппаратының бортында жүргізілсе, олардың нәтижелерін радиолиния арқылы 

жерге өңдеу үшін беру қажет. Содан кейін есептеулердің нәтижелері мен 

басқару командалары ғарыш аппаратының бортына берілуі, маневр жасау 

туралы шешім қабылдау үшін оқылуы және тексерілуі тиіс. Осының барлығы 

осындай тәсілді барынша күрделі етеді және байланысты қателердің әлеуетті 

тәуекелін және олар арналған ғарыш аппаратының бортына қате ақпаратты 

беру тәуекелін арттырады. Бұл кемшіліктер жер бетінде жұмыс істейтін 

командалардың аз санына байланысты кез-келген артықшылықтан асып түсуі 

мүмкін. Егер ғарыш аппараттарында жеткілікті есептеу ресурстары болса, оның 

бортындағы орбиталық маневр параметрлерін есептеу және тиісті басқару 

командаларын нақты орындау алдында бақылау және растау үшін жерге 

есептеу нәтижелерін беру орынды балама болып табылады. Бұл ретте бортта 

есептелген маневрді жою мүмкіндігі Жер бетінде сақталады. Сонымен қатар, 

ғарыш аппараттарының масса орталығының қозғалысын басқару жүйесі 
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борттағы деректерді өңдеуді қолданады, бұл шығындар мен жоғары 

сенімділікті төмендетеді, ал жердегі басқару персоналы оның дұрыс жұмыс 

істеуін бақылайды. 

Егер ғарыш аппаратын навигациялық қамтамасыз ету 

дәстүрлі жолмен, жердегі өлшеу пункттерін қолдана отырып, содан кейін 

ғарыш аппараттарының бортына жүктелген орбиталық маневр жасау 

командаларын жер бетінде есептеу мүмкін болатын байланыс мәселелерін 

азайтудың тиімді баламасы болып табылады. Бұл жағдайда дәстүрлі түрде 

жоғары шығындар мен процестің күрделілігі ғарыш аппараттарының 

орбиталарын жер үсті құралдарының көмегімен ұстап тұру сақталады, бірақ 

олар сипатталған процестерді автоматтандыру деңгейін жоғарылату арқылы 

төмендетілуі мүмкін. 

Автономды навигация және ғарыш аппаратының масса орталығының 

қозғалысын басқару ғарыш жобасын пайдалану құнын айтарлықтай төмендетуі 

мүмкін. Көптеген жобалар үшін бұл негізінен жобаның құнын анықтайтын 

операциялық шығындар. Дербестікті арттыру сондай-ақ жобаны іске асыру 

тәуекелін төмендетуі тиіс, өйткені жерүсті персоналының қатысуымен немесе 

толығымен жерүсті ұшуды басқару құралдарының базасында іске асырылатын 

басқарудың бірнеше авариялық режимдері көзделуі мүмкін. Қазіргі заманғы 

ғарыш аппараттары үшін аппаратты жерден бағдарлауды анықтау және басқару 

туралы ешкім ойламайды, дегенмен бұл міндет салыстырмалы түрде күрделі 

және оны шешудегі қателіктердің салдары ғарыш аппараттарының масса 

орталығының қозғалысын басқару міндетінен әлдеқайда ауыр болуы мүмкін. 

Болашақ ғарыштық жобаларда орбитаның параметрлерін анықтаудың және 

ғарыш аппараттарының масса орталығының қозғалысын басқарудың 

автономды әдістерінің рөлін түсінбеудің басты себебі дәстүрлерді ұстану 

болып табылады-біз бұрын бұл жолмен жүрмедік, сондықтан болашақта оған 

бармауымыз керек. 

 

1.7.3 Автономды бағыттау және навигация жүйесінің жобалық көрінісін 

анықтау 

Тек жер үсті құралдарын пайдалануға негізделген ғарыш аппараттарын 

бағыттау және навигация жүйесін іске асыру қарапайым және қымбат. Бұл 

дәстүрлі тәсіл және ол 14-тарауда егжей-тегжейлі сипатталған. Жерүсті 

навигациялық қамтамасыз ету және қозғалысты басқару технологиясы жер 

маңындағы және геостационарлық орбиталардағы ғарыш аппараттары үшін, 

сондай-ақ планетааралық ғарыш аппараттары үшін жақсы пысықталған. 

Орбитаның параметрлерін анықтаудың және ғарыш аппаратының масса 

орталығының қозғалысын басқарудың автономды әдістерін енгізудің негізгі 

себебі ғарыш жобасын іске асыру құны мен тәуекелінің төмендеуі болып 

табылады. Алайда, сонымен бір мезгілде біз ғарыш аппаратының орбиталық 

ұшу ұзақтығының ұлғаюын қамтамасыз ете аламыз, аппараттардың көп санын 

геостационарлық орбитада бір тұру нүктесінде орналастыра аламыз немесе 
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ұшуды басқарудың белгілі бір дербестік деңгейін қамтамасыз етпей іс жүзінде 

іске асыру мүмкін болмайтын ғарыш жобаларын іске асыра аламыз. 

Ғарыш аппараттарының масса центрінің қозғалысын және оның масса 

центрінің айналасындағы қозғалысын бақылау және басқару қатаң өзара 

байланысты. Көптеген жағдайларда олар бірдей сенсорлар мен атқарушы 

органдарды пайдаланады. Орбиталық маневрлерді жүргізу кезінде ғарыштық 

аппаратты тұрақтандыру үшін командалық құрылғылар мен бағдарлауды 

басқарудың ішкі жүйелері қажет болады, бұл аппараттың орбиталық ұшуы 

кезінде негізгі қоздырғыш көзі болып көрінеді. Сонымен қатар, ғарыш 

аппараттарының орбиталық және бағдарлық басқару бюджеттері көбінесе 

ғарыш жобасының талаптарын қанағаттандыратын объектілерді бағыттау және 

бақылау бюджеттерін алу үшін біріктіріледі (4-3 суретті, 4-тарауды және 5.4-

бөлімді, 5-тарауды қараңыз). Біздің мақсатымыз ғарыш аппаратының масса 

орталығының қозғалысын және оның масса орталығының айналасындағы 

қозғалысын бақылау және басқару міндеттерін шешудің жалпы құны мен 

тәуекелін төмендету болуы тиіс. 

Көп жағдайда біз бағдарлауды бақылау және басқару ішкі жүйесінің және 

бағыттау және навигация ішкі жүйесінің элементтерін біріктіру арқылы 

ғарыштық жобаның құнын, массасын және тәуекелін азайту мақсатымызға қол 

жеткізе аламыз. Өкінішке орай, мұндай бірлестікті іс жүзінде жүзеге асыру өте 

қиын. Әдеттегідей, бағдарлауды бақылау және басқару мәселелерін шешу үшін 

жауапкершілік ғарыш аппаратын басқару жүйесін құратын ұйымға жүктеледі, 

ал тиісті ішкі жүйе ғарыш аппараты платформасының жақсы зерттелген 

элементі болып табылады. Орбитаның параметрлерін анықтау және ғарыштық 

массалар орталығының қозғалысын басқару міндеттерін шешуге 

жауапкершілік аппарат-тек жер үсті құралдарының көмегімен оларды шешуді 

талап ететін жүйелік дизайнмен айналысатын ұйым. Дәлдеу және 

навигациялық қамтамасыз ету функциялары әдетте ғарыш аппаратының 

борттық жабдығының массасын немесе тұтынатын қуатын айқындау кезінде 

ескерілмейді және аппараттың жұмыс істеуінің штаттық режимін айқындауға 

енгізілмейді. Бұл тарауда бағдарлауды басқару және басқарудың ішкі 

жүйелеріне және бағыттау және навигацияның ішкі жүйелеріне арналған жеке 

бөлімдер бар, өйткені бұл функционалды міндеттерді ыдыратудың кең 

таралған тәжірибесі. Функционалды міндеттердің осы екі тобын бірлесіп 

жүзеге асыруды ұйымдастыру автономды навигация мен орбитаны 

басқарудағы, демек, толық автономды ғарыш аппаратын құрудағы жалғыз және 

ең үлкен кедергі болып табылады. 

Бағдарлауды басқару мен басқарудың ішкі жүйесін және бағыттау мен 

навигацияның ішкі жүйесін біріктіру мәселесі автономды навигациялық 

жүйелердің әртүрлі нұсқаларының жабдықтарының көлемін, массасын және 

қуатын тұтынатын 1-61 кестесіндегі мәліметтермен суреттелген. Мұндай 

жүйелердің кейбіреулері, мысалы, навигациялық GPS қабылдағыштары тек 

ғарыш аппараттарының орбиталық параметрлерін анықтауға мүмкіндік береді, 

дегенмен болашақта олардың функциялары бағытты анықтау міндеттерімен 
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толықтырылуы мүмкін. MANS немесе ғарыштық сектант сияқты басқа жүйелер 

орбитаның параметрлерін де, ғарыш аппараттарының бағытын да анықтауға 

мүмкіндік береді. Мұндай жағдайларда біз тек бағытты анықтау үшін қажет 

жабдықтан навигация үшін қажетті жабдықтың массасы мен тұтынылатын 

қуатының айырмашылығына назар аударуымыз керек. Алайда, мұндай 

бағалауды алу өте қиын, өйткені ғарыш аппараттарының орбиталық 

параметрлерін анықтау процесі бағдарлы басқарудың ішкі жүйесінің, 

навигациялық ішкі жүйенің, басқару және деректерді өңдеудің ішкі жүйесінің 

немесе ғарыш аппараттарының орталық борттық компьютерінің бөлігі ретінде 

қарастырылуы мүмкін есептеу ресурстарын тартуды қажет етеді. Көптеген 

автономды навигациялық жүйелер үшін, мысалы, жердегі навигациялық жүйе 

немесе MANS, компьютер автономды навигацияның және ғарыш 

аппараттарының масса орталығының қозғалысын басқарудың маңызды 

элементі болып табылады. Мұнда ең маңыздысы-навигациялық және 

нұсқаулық міндеттеріне қажетті компоненттерді есепке алу кезінде "қос 

бухгалтерлік есепті" алып тастау және бағдарлауды басқару және басқару ішкі 

жүйесін және жалпы ғарыштық жобаның сипаттамаларын оңтайландыруға 

көшу кезінде бағыттау және навигация ішкі жүйесін бірлесіп жүзеге асыру. 

Автономды навигация және ғарыш аппаратының масса орталығының 

қозғалысын басқару тиісті есептеулер жүргізілетін орынды анықтау бөлігінде 

оларды іске асыру стандарттарының болуы үшін тым жаңа міндеттер болып 

табылады. Алайда, есептеулердің табиғаты және пайдаланылған бастапқы 

деректердің табиғаты бізді табиғи шешімге әкеледі-сол борттық компьютерді 

бағдарлауды басқару және басқару ішкі жүйесінің де, ғарыш аппараттарының 

бағыттау және навигация ішкі жүйесінің де мәселелерін шешу үшін пайдалану. 

Бұл ішкі жүйелер бірдей немесе ұқсас сенсорларды қолдануы мүмкін және 

бірдей атқарушы органдарды қолдана алады. Ғарыш аппараттарының 

бортындағы есептеу операцияларының көпшілігі жүктеме датчиктерін өлшеуді 

өңдеумен, телеметриялық ақпаратты өңдеумен, сондай-ақ аномальды 

жағдайларды шешумен байланысты. Бағдарлауды бақылау және басқару ішкі 

жүйесінің және ғарыш аппаратын бағыттау және навигация ішкі жүйелерінің 

міндеттеріне байланысты есептеулер әдетте айтарлықтай аз есептеу 

ресурстарын қажет етеді. Ғарыштық аппараттың массалық центрінің бағыты 

мен қозғалысын басқару алгоритмдерін енгізу компьютерлік жүйенің өткізу 

қабілетіне немесе жұмысына одан да аз талаптар қояды. Сондықтан басқару 

міндеттері навигация мен бағытты анықтау мәселелерін шешуді қамтамасыз 

ететін компьютер үшін өте аз қосымша жүктеме болады. 

Жобаны әзірлеу кезінде алғашқы жақындау ретінде бағдарлауды бақылау 

және басқару кіші жүйесінің және ғарыш аппаратын бірыңғай борттық 

компьютер құралдарында бағыттау және навигация кіші жүйесінің барлық 

функционалдық міндеттерін іске асыруды көздеу орынды. Нақты іске асыру 

ішкі жүйелер қолданатын жабдық пен бағдарламалық жасақтаманың 

сипаттамаларына байланысты осы тұжырымдамадан өзгеше болуы мүмкін. 

Мысалы, жұлдыз сенсорының ақпаратын өңдеуді сенсорға салынған 
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процессорда немесе ғарыш аппараттарының бағдарын басқару және басқару 

және бағыттау және навигация ішкі жүйелерінің барлық басқа мәселелерін 

шешуді қамтамасыз ететін компьютерде жүзеге асыруға болады. Алайда, кез-

келген жағдайда, басты мақсат жалпы ғарыштық жоба үшін орбитаны және 

бағдарлауды бақылау мен басқарудың құны мен тәуекелін төмендету болып 

қалуы керек. 

 

Кесте 1.59 - Автономды навигациялық жүйелердің әртүрлі нұсқаларының 

жабдықтарының көлемі, массасы және тұтынатын қуаты. Қарастырылып 

отырған барлық жүйелер жетілдіруді жалғастыруда, сондықтан болашақта 

олардың жабдықтарының көлемі, массасы және қуаты азаяды. 

Жүйе  Дайындау

шы 

Анықталғ

ан 

параметр

лер 

көле

м, 

куб. 

см. 

Масс

а, кг 

Қолданыл

ған қуат, 

Вт 

Басқа 

талаптар, 

түсініктеме

лер 

GPS Honeywell Орбита 4000 4 35  

GPS Rockwell 

Internation

al 

 Орбита 4700 4 12  

MANS Microcosm Орбита 

бағдар 

(1) (1) (1) Ғарыштық 

аппараттың 

уақыт 

қызметі 

мен 

борттық 

компьютері

н 

пайдаланад

ы 

 

Космостық 

секстант 

Martin 

Marietta 

Орбита 

бағдар 

4000

0 

25 50 Басқа 

сенсорларс

ыз жасауға 

мүмкіндік 

береді 

бағдарлау 

Жұлдыздар

дың сынуы 

бойынша 

Навигация 

анықталма

ған 

Орбита 

бағдар 

(1) (1) (1) (4) 

Жердегі 

бағдарлар 

бойынша 

Навигация 

анықталма

ған 

Орбита 

бағдар 

(2) (2) (2) (4) 



236 
 

Спутникара

лық 

байланыс 

анықталма

ған 

орбита (3) (3) (3) (4) 

(1) әдетте тек бағдарлауды анықтау үшін қолданылатын сенсорлық 

өлшеулерді қолданады. Навигациялық өлшеулерге арналған қосымша 

жабдықтың өте аз массасы мен қуат тұтынуы (немесе мұндай жабдық мүлдем 

қажет емес). 

(2) Жер бетін бақылаудың пайдалы жүктемесі датчиктерінің ақпаратын 

пайдалану болжанады. 

(3) спутникаралық байланыс арналарының борттық жабдығын 

пайдаланады. Орбиталық топтау ғарыш аппараттарының жеткілікті санына 

жеткенше қосымша навигация жүйесі қажет болуы мүмкін. 

(4) әзірге бұл тек тұжырымдамалық жоба. Ғарыш аппараттарының 

борттық компьютерінің ресурстарын пайдаланатын сияқты. 
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