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1 ҒАРЫШ АППАРАТЫН ДАЙЫНДАУ ЖӘНЕ СЫНАУ
Осы тарауда ғарыш аппаратын жасау, құрастыру және сынау мәселелері,
сондай-ақ сынақтар теориясының негіздері қамтылады. Жүйені жобалаушы бұл
процесті түсінуі керек, өйткені ғарыш аппараттарының техникалық
құралдарын (аппаратуралар мен құрылымдық элементтерді, бірақ борттық
бағдарламалық жасақтаманы емес) жасау және сынау бағдарламаның құны мен
мерзіміне әсер етеді. Сонымен қатар, сынақ технологиясы және арнайы сынақ
жабдықтарына қойылатын талаптар бағдарламаның орындалуына әсер етуі
мүмкін.
1.1-кестеде ғарыш аппаратының құрамдас бөліктерін сипаттау үшін осы
тарауда пайдаланылатын терминдер келтірілген. Мысалы, бөлшектер мен
компоненттер (ағылшын. pieces parts) – ғарыш аппаратын құрамдас бөліктерге
бөлудің ең төменгі деңгейі, оның ішінде, мысалы, электрондық –
транзисторлар, интегралдық микросхемалар, немесе механикалық-корпустар,
панельдер, мойынтіректер және механизмдер. Құрамдас бөлігі (ағылш.
component) деп аталады толық құрастыру қондырғысы немесе Таратқыш,
қабылдағыш, компьютер немесе электромеханикалық атқарушы орган сияқты
"қара" қорап. Кейде өндіріс немесе сынақ объектісі-бөлшектердің
функционалды тобы немесе құрастыру (ағылшын. assembly). Осы тарауда
қолданылатын мағынада құрастыру компоненттің құрамдас бөлігі болуы
немесе ғарыш аппараттарының құрамына тікелей кіруі мүмкін. Кіші жүйелер
(ағылш. subsystems) бірнеше компоненттерден тұрады. Олар ішкі жүйелер
ретінде жиналуы және сыналуы немесе компоненттер ретінде ғарыш
аппараттарының құрамына кіруі мүмкін.
Кесте 1.1 - Техникалық құралдардың иерархиясы және номенклатурасы
Деталь жиынтықтаушы бұйым
Ғарыш
аппаратын
құрамдас
бөліктерге бөлудің ең төменгі
деңгейі,
мысалы,
резистор,
интегралдық
микросхема,
мойынтірек, баспа платасы, корпус
компонент
толық функционалды түйін, мысалы
электрондық құрылғы
Жинау
Бөлшектердің функционалды тобы,
мысалы,
суспензия
жиынтығы,
антенна бергіші, штанганы кеңейту
механизмі
Ішкі жүйе
Ғарыш аппаратының ішкі жүйесін
құрайтын барлық компоненттер мен
жинақтар
Космостық аппарат
Жинақтағы ғарыш аппараты
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Ғарыш аппаратын және оның компоненттерін дайындау және сынау
әдістері авиациялық және электрондық өнеркәсіптен алынған. Алайда, ғарыш
аппараттарының техникалық құралдары аз және техникалық қызмет көрсету
үшін ыңғайлы емес. Ғарыш техникасын өндіруде он бірлік жабдықты жасау
үлкен партия болып саналады, ал техникалық құралдарды қайта пайдалану өте
сирек кездеседі. Бұдан басқа, шығару процесінде ғарыш аппаратының
техникалық құралдары сыртқы орта факторларының қатты әсеріне ұшырайды.
Типтік сынақтар теориясы (1.2 кестені қараңыз) бізге ғарыш
аппараттарының жабдықтарын жасау мен сынауға жүгінуге мүмкіндік береді.
Көрсетілген теория техникалық құжаттаманың (сызбалардың, техникалық
шарттар мен технологиялық процестердің) толықтығы мен дәлдігін
қамтамасыз етуді және бақылауды көздейді. Егер техникалық құжаттама
техникалық құралдардың конструктивтік орындалуын толық айқындайтын
болса, онда сол бір құжаттама бойынша дайындалған барлық бұйымдар бірдей
болады және осы құжаттама бойынша дайындалған кез келген бір бұйымның
сынақ нәтижелері барлық қалған осындай бұйымдар үшін де жарамды болады.
Атап айтқанда, егер кез-келген типтік өнім (типтік сынақтар объектісі)
біліктілік сынақтарының барлық жиынтығынан сәтті өтсе, онда сол техникалық
құжаттама бойынша жасалған барлық басқа өнімдер де осы сынақтардан сәтті
өтуі керек. Басқа сөздермен айтқанда, бұйымның конструкциясы және
жарамды болып есептеледі. Біз техникалық құжаттама мен технологиялық
процестерді бақылау арқылы өнімнің сәйкестігін оңай тексере аламыз. Содан
кейін біліктілікке қарағанда қатаң емес бағдарлама бойынша өткізілетін
қабылдау - тапсыру сынақтары қабылданған құжаттама бойынша жаңа
бұйымдарды дайындау сапасын растайды.
Кесте 1.2 - Типтік сынақтар теориясы
Негізгілер
Техникалық құжаттар толық және
тура
ережелер
Толық дайындалған техникалық
құжаттама
салдар
Бір техникалық құжаттама бойынша
дайындалған
барлық
бұйымдар
бірдей болып табылады кез келген бір
бұйымның біліктілік сынақтарының
нәтижелері барлық қалған осындай
бұйымдар үшін жарамды
1.3-кестеде ғарыш аппараттарының компоненттерін дайындау,
құрастыру және сынау кезеңдері көрсетілген. Жүйелік жобалаушылар ретінде
біз әр кезеңнің ұзақтығын, сондай-ақ осы бағдарлама үшін сыни немесе ерекше
болып табылатын сынақтар мен өндірістік қуаттарға қойылатын барлық
талаптарды анықтауымыз керек. Ең алдымен, біз ғарыш аппаратын ұшыру
алдында оның компоненттерін аттестаттау үшін біліктілік сынақтарын
жоспарлауымыз керек. Келесі бөлімдер осы кезеңдерді сипаттауға және ғарыш
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аппараттарының компоненттерін жасау, құрастыру және сынау процестерімен
байланысты жүйелік дизайнның маңызды аспектілеріне арналған.
Кесте 1.3 - Ғарыш аппараттарының компоненттерін дайындау, құрастыру
және сынау кезеңдері
Кезең
Сипаттау
Техникалық
Материалдар мен жинақтауыштарға және
құжаттаманы дайындау технологиялық процестерге арналған техникалық
шарттар сияқты сызбалар мен барлық ілеспе
құжаттарды шығару
Компоненттерді
Кезеңдері:
дайындау
1.
Өндірісті жоспарлау
2. Жинақтауыштарды сатып алу және кіріс
Компоненттердің бақылау
біліктілік сынақтары
3.
Компоненттерді құрастыру
4.
Компоненттерді
қабылдау-тапсыру
сынақтары
Ғарыш аппаратын
құрастыру және сынау
1.1 Техникалық құжаттама
Техникалық құжаттама (1.4 кестені қараңыз) – бұл сызбалар, техникалық
шарттар және технологиялық процестер. Әскери келісімшарттарға арналған
техникалық құжаттаманың форматтары мен мазмұны MIL-STD 100 (сызбалар)
және MIL-STD 490 (техникалық шарттар) стандарттарымен анықталады.
Аэроғарыштық компаниялардың көпшілігі ұқсас стандарттарды қолданады.
Техникалық құралдардың өндірісін бақылау үшін әртүрлі құжаттар
қолданылады. Әдетте әр бөлік үшін бір сызбада шығарылады, әр сурет осы
бөліктің материалдары мен өндіріс процестеріне қойылатын талаптарды
анықтайтын құжаттармен байланысты. Сурет нөмірлері тиісті бөліктердің
идентификаторлары болып табылады. Құрастыру сызбалары бөлшектерді
құрастыру қондырғыларына (иерархияның жоғары деңгейінің компоненттері)
жинауға мүмкіндік береді, ал олардың нөмірлері тиісті құрылымдардың
идентификаторлары болып табылады. Сызбалар сонымен қатар жұптасу
беттерін, өлшемдерін, пішінін және құрастыру құралдарын басқаруға
мүмкіндік береді.
Конфигурацияны басқару-бұл техникалық құжаттаманы бақылауды
қамтамасыз ететін процесс. Конфигурацияны басқару процесіне келесі ішкі
процестер кіреді техникалық құралдарды дайындау үшін қажетті техникалық
құжаттаманың құрамы мен көлемін айқындау (конфигурацияны айқындау),
жобаның техникалық құжаттамасының деректер базасын Өзгертуді бақылау
және сүйемелдеу (конфигурацияны бақылау), техникалық құжаттаманы қарау
және тексеру (конфигурация аудиті) және дайындалған техникалық
құралдардың техникалық құжаттама талаптарына сәйкестігін тексеру
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(конфигурацияны тексеру). Бұдан басқа, конфигурацияны басқару процесі
құжаттамаға енгізілетін өзгерістерді қадағалау және бақылау кіші процестерін
(техникалық құжаттаманы өзгертуге арналған өтінімдер және технологиялық
құжаттаманы өзгертуге арналған өтінімдер) қамтиды. Әскери келісімшарттар
үшін конфигурацияны басқару процесіне қойылатын талаптар MIL-STD 483,
MIL-STD 1521 және DOD-STD 1521 стандарттарымен анықталады. Аэроғарыш
өндірушілерінің көпшілігінде көрсетілген стандарттарға сәйкес келетін өндіріс
және сынақ жүйелері бар.
Кесте 1.4 - Техникалық құжаттама бойынша терминдер мен анықтамалар
Техникалық құжаттар
Сызулар,
техникалық
шарттар және технологиялық
процестер
Жобалау міндеті
Техникалық
құжаттаманы
әзірлеу
Өндіріс міндеті
Техникалық
құжаттардың
талабымен техникалық құралдарды
дайындау
Сапа міндеті
Тексеру
Техникалық
құжаттардың талабымен техникалық
құралдарды дайындау
Конфигурацияны
басқару
Техникалық
құжаттаманы
міндеті
анықтайтын,
бақылайтын
және
жауапты жүйелер мен процестер
1.2 Сенімділігі жоғары техникалық құралдарды дайындау
Ғарыш аппаратының техникалық құралдарын дайындаудың бірінші
кезеңі шығарылған техникалық құжаттамаға сәйкес технологиялық
карталарды, маршруттарды, нұсқаулықтарды, технологиялық жарақтар мен
құралдарды әзірлеу болып табылады. Бұл процестің барысы белгілі бір
дәрежеде жобаның сапасы мен ұқыптылығын сипаттайды, ал өндіріс
қызметкерлері өндіріс процесін жеңілдету үшін дизайнға әсер етуі мүмкін.
Техникалық құжаттаманы әзірлеу "жобаны сыни шолу" (ағылш. Critical Design
Review). Әдетте, өндірістік жоспарлау нәтижелерін талдау осы уақытта немесе
көп ұзамай "өндірістің дайындығы туралы қорытынды" (ағылш. Manufacturing
Readiness Review).
Өндірістік жоспарлау процесі бөлшектердің тізімін құру, егжей-тегжейлі
технологиялық құрастыру процестерін әзірлеу және бақылау мен сынақтарға
қойылатын талаптарды анықтау арқылы іріктеу деңгейінен басталады. Біз
сондай-ақ арнайы өндірістік қуаттылықты анықтауымыз керек (мысалы, таза
бөлмелер); технологиялық процестер, қауіпсіздік шаралары және бақылау
процедуралары; өндірістік персоналды даярлау және сертификаттау деңгейі.
Өндірістік жоспарларды қолдана отырып, біз өндірістің әр кезеңін егжейтегжейлі технологиялық процестер жиынтығына айналдыра аламыз.
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Технологиялық процестің көшірмесі дайындалатын техникалық құралмен бірге
ауыстырылады және дайындау процесі аяқталғаннан кейін оған тиісті белгі
қойылады. Бұл құжат өндірілген құрастыру қондырғысының ілеспе
құжаттамасының бөлігі болады. Бақылау және сынау нәтижелері ілеспе
құжаттаманың құрамына да кіреді; кейде оның құрамына құрастыру бірлігінің
және оның әрбір ішкі жинағының фотосуреттері де кіреді.
Сенімділігі жоғары техникалық құралдарды дайындау 564 / 920
Өндірушілер өндіріс үшін бастапқы материалдарды жеткізілген
материалдардың сапасын растайтын сертификатталған жеткізушілерден сатып
алуы керек. Электрондық жинақтауыштарды сатып алған жағдайда олардың
сапасы жеке техникалық шарттармен расталады. Жоғары сенімді электронды
компоненттер әдетте қоймаларда жиналмайды, бірақ тапсырыс бойынша және
жеке өндірістік бағдарламалар бойынша жасалады. Компоненттерді сатып алу
ұзақ уақытты қажет етеді, сонымен қатар компоненттердің көпшілігі оларды
компоненттерге орнатпас бұрын кеңейтілген бағдарлама бойынша сынақтан
өтеді. 1.5-кестеде электрондық компоненттерді сатып алуға тапсырыстардың
орындалу уақыты туралы мәліметтер жинақталған. Ұшуды пайдалануға
арналған техникалық құралдарды дайындау әдетте сенімділігі жоғары
жинақтауыштарды (S деңгейі) қолдану талап етіледі, алайда біліктілік
сынақтарына арналған (бірақ ғарышқа ұшу үшін емес) макеттер мен
техникалық құралдарды дайындау үшін сенімділіктің неғұрлым төмен
көрсеткіштері бар жинақтауыштар пайдаланылуы мүмкін. Жеткізушінің
тапсырысты орындау уақытынан басқа, әрбір жинақтаушы бұйым бағаны
келісуді және жеткізуге келісімшарт жасасуды талап етеді, бұл оны сатып алу
уақытын төрт – он алты аптаға арттырады. Әдетте, компоненттерді жеткізуші
әр жеткізілетін өнімнің сипаттамаларын тексереді (А тобының сынақтары)
және әр партиядан бір өнімнің шекаралық сынақтары (В және С топтарының
сынақтары). Дайындаушы үлгіге оның сипаттамаларын бақылай отырып,
жаттығу (өңдеу, ақаулықтарды күйдіру) жүргізеді, содан кейін бұзушы
физикалық бақылау (DPA сынақтары) әдістерімен үлгіні зерттейді.
Кесте 1.5 - Электрондық техниканың жинақтаушы бұйымдарын
жеткізуге тапсырысты орындаудың үлгілік уақыты (1989 жылғы деректер)
Жиынтықтаушы
сенімділік деңгейі
сенімділік деңгейі
бұйымның түрі
MILSPEC
S
Конденсатор
6…22 апта
16…46 апта
Микротолқынды
Деректер жоқ
41…56 апта
араластырғыш
Деректер жоқ
10…46 апта
Безорпусный
4…30 апта
20…48 апта
резистор
3…22 апта
48…70 апта
Транзистор
Интегралды схема

8

Сенімділігі жоғары жиынтықтаушы бұйымдар (S деңгейі немесе
JANTXV) MILSPEC (B, C деңгейі, JAN немесе JANTX деңгейі) бұйымдарынан
немесе жалпы қолданыстағы бұйымдардан (D деңгейі) жасалмағанын және
бақыланатынын ескеру қажет. Барлық осы жағдайларда компоненттік өнімнің
дизайны мен оны өндіруде қолданылатын материалдар бірдей болуы мүмкін,
бірақ олардың сапасы әр түрлі болады. Мұқият экрандау Жалпы қолданылатын
жиынтықтаушы
бұйымдардың
істен
шығуының
статистикалық
қарқындылығын төмендетуі мүмкін (ғарыш кеңістігінің иондаушы
сәулеленуінің әсерінен болатын істен шығуларды білдіреді), алайда оларды
сенімділігі жоғары бұйымдар деңгейіне дейін жеткізуге болмайды.
Техникалық құралдарды дайындау жоспарларына жиынтықтаушы
бұйымдарды жеткізуге тапсырысты орындау уақытының теріс әсерін
болдырмау үшін дайындаушы техникалық құжаттаманы алғанға дейін
жиынтықтауыштарға тапсырыс беруге тиіс. Сондықтан біз жобаның құрамдас
бөліктерінің келісілген (шектеулі) тізімін қосуымыз керек (ағылш. Project
Approved Part List-PAPL)және жоба материалдарының келісілген (шектеу)
тізімі (ағылш. Project Approved Material List-PAML) техникалық құралдарды
дайындау бағдарламасының басында. Себебі дизайнер сыналған
компоненттерді қолдануы керек немесе таңдау керек және
жаңа жиынтықтауыштардың қолданылуын растау үшін көрсетілген
шектеу тізбелері қолданылатын жиынтықтауыштардың типтерінің санын
қысқартады және оларды неғұрлым бұрын сатып алуды қамтамасыз етеді.
Өндірістік қуаттар ғарыш аппаратының механикалық тораптары мен
конструкция элементтерін дайындауды, электрондық аппаратураны
дайындауды, ғарыш аппаратын тұтастай құрастыруды және сынауды және
кейбір арнайы міндеттерді шешуді қамтамасыз етеді. Ғарыштық аппараттың
механикалық тораптары мен конструкция элементтерін дайындауға арналған
өндіріс құралдарына стандартты механикалық цехтар, механикалық
тораптарды құрастыруға, жабындарды жағуға және химиялық өңдеуге,
композициялық материалдардан бөлшектер мен тораптарды дайындауға,
бөлшектерді желімдеуге және термоөңдеуге арналған үй-жайлар кіреді.
Аэроғарыштық өндірістердің көпшілігі жеткілікті таза болғанымен,
механикалық түйіндер мен ғарыш аппараттарының құрылымдық элементтерін
жасау әдетте тазалықты қамтамасыз ету үшін арнайы шараларды қажет етпейді.
Алайда, электромеханикалық және оптикалық аппаратураларды дайындау,
сондай-ақ жылудан қорғайтын қаптарды (экрандық-вакуумдық жылу
оқшаулағыш) жасау дәстүрлі механикалық өндірістен оқшауланған, тазалығы
бақыланатын өндірістік үй-жайларды пайдалануды талап етеді. 1.6-кестеде
әртүрлі операцияларды жүргізуге арналған өндірістік үй-жайлардың тазалығы
бойынша талаптар келтірілген.
Электрондық жабдықты өндіруге арналған өндірістік қуаттар мыналарды
қамтиды

9

баспа платаларын дайындауға арналған үй-жайлар және аппаратураны
жинауға және сынауға арналған таза бөлмелер. Бұл жағдайда сынақ базасына
жалпы мақсаттағы сынақ жабдықтарының әр түрлі типтері орналастырылған
эхсыз камералар мен экрандалған Үй-жайлар, сондай-ақ баспа платалары мен
компоненттерін тексеруге арналған мамандандырылған сынақ қондырғылары
кіруі мүмкін. Электрондық компоненттерді сынау сонымен қатар сыртқы
ортаның әсеріне төзімділікті тексеру үшін жабдықты қажет етеді.
Кесте 1.6 - Өндірістік бөлмелердің тазалығына қойылатын талаптар (FED
STD 209) 10000 тазалық класы ауаның бір текше футында 10000-нан аспайтын
бөлшектер болуы мүмкін дегенді білдіреді
Өндірістік қуаттар / операциялар
Жиілік
Механикалық тораптар мен элементтерді
жасау ғарыш аппараттарының конструкциялары
Электронды аппаратураны құрастыру
Электромеханикалық
аппаратураны
құрастыру
Инерциялық (гироскопиялық) аспаптарды
құрастыру
Оптикалық аппаратураны құрастыру
Жалпы ғарыш аппаратын құрастыру және
сынау

Қадағаланбайды
Класс 10000
Класс 100
Класс 100
Класс 100
Класс 100000

Ғарыш аппаратын құрастыру және сынау, әдетте, үлкен көлемдегі
ангарлар ретінде бақыланатын тазалығы бар үй-жайларда жүргізіледі. Ғарыш
аппаратын функционалдық сынау арнайы бақылау-тексеру аппаратурасын
қолдана отырып жүргізіледі. Ғарыш аппаратын сыртқы орта әсеріне
төзімділікке сынау ірі габаритті вибростендтер мен термовакуумдық
камераларды қолдануды талап етеді.
Көптеген ғарыш аппараттары сезімтал жабдықты қорғау немесе сыртқы
кедергілерді басу үшін арнайы құралдарды қолдануды қажет етеді. Оптикалық
құрылғылар ластануға өте сезімтал болғандықтан, оларды ерекше таза ұстау
керек. Аса төмен температураларды пайдалануды, магнит өрістерінің
болмауын немесе радиосәулелерден қорғауды талап ететін пайдалы жүктеме
аппаратурасы талап етеді
Сапаны қамтамасыз ету және бақылау 566 / 920 арнайы жабдықталған үйжайлар мен тиісті жабдықтарды қолдану, бұл бағдарламаның құнын және оны
іске асыру ұзақтығын арттыруы мүмкін.
1.3 Сапаны қамтамасыз ету және бақылау
Сапаны қамтамасыз ету рәсімдері ғарыш аппаратын және оның
жекелеген компоненттерін дайындау және сынау процестерінің тиісті
техникалық құжаттама талаптарына сәйкестігін қамтамасыз етуге бағытталған.
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Әскери бағдарламалар үшін сапаны қамтамасыз ету mil Q 9858a стандартымен
анықталады. 1.7 кестеде сапаны қамтамасыз етудің негізгі элементтері
көрсетілген: сапаны қамтамасыз ету Бағдарламасын басқару, құралдар мен
стандарттар, компоненттер мен материалдарды сатып алуды бақылау және
өндіріс процестерін бақылау.
Сапаны қамтамасыз ету бағдарламасының негізгі элементі
технологиялық процестегі нүктелерді анықтау болып табылады, онда біз
дайындалатын техникалық құралдардың кезекті дайындау кезеңіне өтпес
бұрын осы құралдарға арналған техникалық құжаттамаға сәйкес келетініне көз
жеткізе аламыз. Кейбір жағдайларда ағынды желідегі технологиялық процесті
бақылау техникалық құралдардың сапасын қамтамасыз етеді. Осылайша,
технологиялық процесті бақылау өндірілетін өнімге тікелей сынақ жүргізуді
алмастыра алады.
Сондай-ақ, ғарыштық аппаратты жиынтықтаушы бұйымдармен және
материалдармен қамтамасыз ететін жеткізушілердің аталған бағдарламаларды
сертификаттау және осы жеткізушілерде өндірісті мерзімді бақылау арқылы
өнім сапасын қамтамасыз етудің тиісті бағдарламалары бар екенін бақылауға
алуымыз керек.
Сынақ процесін бақылау сынақ жабдығы мен сынақ әдістемелерін
сертификаттауды, сынақ жүргізу процесін бақылауды, сынақ хаттамаларын
келісуді және олардың нәтижелерін талдауды қамтиды. Бақылау-сынау
жабдығы әдетте Құрастыру сызбаларын, жиынтықтаушы бұйымдар мен
кәбілдердің тізбелерін, басқару панельдерінің фотосуреттерін және жабдықты
калибрлеу рәсімдерінің әдістемелерін қамтитын техникалық құжаттаманың
қысқартылған көлеміне сәйкестігіне сертификатталады. Сынау процесін
бақылауға жауапты Персонал бақылау-сынау жабдығының конструкциясын
сертификаттауды және калибрлеуді жүргізеді. Бұдан басқа, көрсетілген
персонал техникалық құралдарды сынау бағдарламалары мен әдістемелерін
келіседі, сынақтар жүргізу үшін құжаттаманы дайындауға қатысады және
тексереді. Содан кейін сынақ процесін бақылауға жауапты персонал ғарыш
аппаратын дайындаудың келесі кезеңіне өтпес бұрын сынақ нәтижелерін
талдайды. Жалпы жағдайда сынақ жүргізетін адам олардың нәтижелерін талдау
жөніндегі топты басқарады, ал сынақ процесін бақылауға жауапты адам сынақ
хаттамасын дайындайды және кейіннен мұрағаттау үшін олардың нәтижелерін
құжаттайды.
Сапаны қамтамасыз ету бұл ретте тіркелген істен шығулардың
жүргізілген сынақтарының есебін жүргізуді көздейді. Көбінесе сапаны
қамтамасыз ету жөніндегі жұмысқа жауапты персонал барлық істен шыққан
элементтерді жинайды, істен шығулар мен сынаулардың аномалды
нәтижелерінің есебін жүргізеді, бұл қайталанатын істен шығуларды
сәйкестендіруге және конструкторлық құжаттамаға тиісті өзгерістер енгізуге
мүмкіндік береді. Ресми түрде, технологиялық процесс, соның ішінде өндірісте
өткізілетін сынақтардың көлемін анықтаса да, ақаулықтарды жою және жою
Технологиялық процестің талаптарынан ауытқуы мүмкін. Мұндай жағдайларда
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сапаны қамтамасыз ету жөніндегі жұмыстарға жауапты адам ақаулықты іздеу
және жою әдістемесін келіседі және барлық орындалған іс-қимылдарды егжейтегжейлі тіркейтін хаттамаларды жүргізеді.
Кесте 1.7 - Сапаны қамтамасыз ету элементтері (MIL Q 9858A)
Сапаны қамтамасыз етуді басқару
Ұйымдастыру-техникалық іс-шаралар сапаны қамтамасыз етуді алдын
ала жоспарлау
Персоналдың біліктілігіне қойылатын талаптар, персоналды даярлау
және сертификаттау, персоналдың жай-күйін есепке алу
Жұмыс нұсқаулары
Өндіріс процесін бақылау және сынақ жүргізу бағдарламасы
персоналдың біліктілігі
Көрнекі құралдар хаттамалар
Өндіріс / сынақ процесін өзгерту жөніндегі іс-шаралар шығындарды
анықтау және есепке алу
Құралдар мен стандарттар
Сызбалар, мәтіндік құжаттама, олардағы өзгерістер Өлшеу және
бақылау-сынау жабдығы
Өндірісті технологиялық дайындау сапаны бақылау ортасы ретінде
сапаны бақылауды жүргізуге арналған жабдық
Арнайы метрология
Сатып алынатын жиынтықтаушы бұйымдар мен материалдарды
бақылау өндіріс процестерін бақылау
Материалдар және олардың кіріс бақылауы дайындау мен
Құрастырудың технологиялық процестері құрастыру бірліктерінің сапасын
бақылау және сынау дайындамалар мен жартылай фабрикаттарды сақтау
және жөнелту
Техникалық
құжаттаманың
талаптарына
сәйкес
келмейтін
жиынтықтаушы бұйымдар мен материалдар
Сапаны бақылау жағдайы
1.4 Біліктілік сынақтарын жүргізу бағдарламасы
Біліктілік сынақтарын жүргізудің мақсаты ұшуға арналған барлық
техникалық құралдар мен бағдарламалық қамтамасыз етудің нысаналы
мақсаты бойынша пайдалануға жарамдылығын растау болып табылады. Осы
сынақтардың нәтижелері техникалық құралдар мен бағдарламалық қамтамасыз
етудің құжаттамаға сәйкес жұмыс істейтінін және техникалық құралдар
өздерінің сипаттамаларын сақтай алатындығын және берілген сыртқы әсер ету
жағдайында жұмыс істей алатындығын растайды. Біліктілік сынақтарының
бағдарламасы әрбір құрауышты жеке-жеке және тұтастай ғарыш аппаратын
тексеруді қамтамасыз етуге тиіс. Бұдан басқа, бағдарлама ғарыш аппаратының
жекелеген құрамалары немесе кіші жүйелері үшін сыртқы әсерлерге
төзімділікке функционалдық тексерулер мен сынақтарды қамтуы мүмкін. 12-812

кестеде құрылатын ғарыш аппараты жобасының біліктілік әдістерінің тізбесі
келтірілген.
Кесте 1.8 - Құрылатын ғарыш аппараты жобасының біліктілік әдістері
Әдіс
Сипаттама
Арнайы дайындалған біліктілік
Біліктілік
компоненттерінің
үлгілерін сынау
жеке жиынтығы дайындалады және
біліктілік деңгейлеріне сәйкестігіне
сыналады. Бұл жиынтық немесе
біліктілік компоненттерінің екінші
жиынтығы ғарыш аппараттарына
жиналып, сыналады
бұл біліктілік деңгейіне сәйкес
келеді.
Ұшуға арналған техникалық
Ұшуға
арналған
құралдардың бірінші жиынтығының компоненттердің бірінші жиынтығы
біліктілігі
біліктілік деңгейлеріне сәйкестікке
сыналады, содан кейін біліктілік
ғарыш аппаратына жиналады және
біліктілік деңгейлеріне сәйкестікке
сыналады. Содан кейін бұл ғарыш
кемесі
ұшырылады.
Бұл
ұшу
прототипінің тұжырымдамасы.

Ұқсастық әдісімен біліктілік

Сынақтар
ғарыштық
компоненттер екенін дәлелдейді
аппараттар мен сыртқы орта
параметрлері
бұрын
білікті
техникалық құралдармен бірдей

Сурет 1.1 - Компонент үшін біліктілік сынақтарының реттілігі
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Компонент зымыран-тасығыштың қозғалтқыштарының жұмысы кезінде
туындайтын және компонентті орнату орнында әрекет ететін дірілге төзуі тиіс.
Діріл 20 Гц-тен 2000 Гц-ке дейінгі жиілік диапазонындағы кездейсоқ сигнал
спектрімен (соққы спектрі) беріледі. 18-тарауда қолданыстағы зымыран
тасығыштарға арналған тербелістер туралы мәліметтер келтірілген. 1.2-суретте
Atlas-Centaur зымыран тасығышына арналған діріл деңгейі, сондай-ақ біліктілік
және қабылдау-тапсыру сынақтарына арналған діріл деңгейлері көрсетілген
[General Dynamics Space Systems Division, 1988]. Қабылдау-тапсыру
сынақтарын жүргізу кезінде пайдаланылатын діріл спектрі әсер етудің
күтілетін деңгейін және зымыран-тасығышты дайындаушы белгілеген діріл
деңгейінен жоғары қамтиды; бұл асып кету конструкциядағы резонанстық
әсерлерді және акустикалық шу әсерін есепке алу үшін қажет. Өз кезегінде,
біліктілік сынақтарын өткізу кезінде пайдаланылатын діріл спектрі қабылдаутапсыру сынақтарын жүргізу кезінде пайдаланылатын діріл спектріне
қарағанда тағы 6 дБ жоғары. Компоненттің дірілін жасау үшін
электромеханикалық вибростенд қолданылады, ол сыналған компоненттің
орнында үдеудің белгілі бір деңгейін жасайды.

1-қуат тығыздығы, G2 / Гц; 2 – жиілік, Гц; 3 – ғарыш аппараты
компонентінің біліктілік сынақтары үшін діріл деңгейі, 20.74 g, жиынтық
орташа шаршы мәні; 4-ғарыш аппараты компонентінің қабылдау – тапсыру
сынақтары үшін діріл деңгейі, 10.37 g, жиынтық орташа шаршы мәні; 5ғарыш аппаратының тасымалдағыш зымыранмен түйіскен жеріндегі діріл
деңгейі, 2.7 g, жиынтық орташа шаршы мәні.
Сурет 1.2 - Atlas-Centaur зымыран тасығышымен шығарылатын ғарыш
аппаратының құрамдауышы үшін тербелістердің сынақ деңгейлері
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Шығару учаскесіндегі ғарыш аппаратының құрамдауышы зымыран
тасығыштың бас ағытқышын лақтыру құрылғысы немесе ғарыш аппаратын
бөлу құрылғысы сияқты пиротехникалық құрылғылар іске қосылған кезде
туындайтын соққы әсеріне ұшырайды. Соққы импульсі-кең жиілік
диапазонында механикалық реакцияны тудыратын күрделі (комбинациялық)
толқын. Бұл импульс механикалық жүйеде механикалық жүйенің резонанстық
жиілігі функциясына бес пайыздық демпфермен қозғалатын үдеу реакциясы
арқылы анықталады. 1.8-тарауда әртүрлі зымыран-тасығыштардың көмегімен
ғарыш аппаратын шығару учаскесінде туындайтын түрлі жағдайларға арналған
соққы спектрлері келтірілген. 1.3-суретте Atlas-Centaur з арнайы сынақ
конструкциясындағы компонент, содан кейін калибрленген барабанмен соққы
беріледі.

1-ең жоғары жауап, g; 2-жиілік, Гц; 3 – ғарыш аппараты компоненттерінің
біліктілік сынақтарына арналған жауап спектрі; 4-ғарыш аппараты
компоненттерінің қабылдау-тапсыру сынақтарына арналған жауап спектрі.
Сурет 1.3 - Atlas-Centaur зымыран тасығышы шығаратын ғарыш аппаратының
құрамдауышы үшін соққының сынақ деңгейлері
Компоненттің жұмысының температуралық режимі бойынша талаптар
ғарыш аппаратының жылу схемасына байланысты. Компоненттің
термовакуумдық сынақтарын жүргізу үшін біз оны температурасы реттелетін
негіз плитасына вакуумдық камераға орнатамыз. Вакуумдық камераның
қабырғаларында қыздыру немесе салқындату үшін жылу корпусы бар.
Компоненттің өткізгіш жылу алмасуын негіз плитасымен және вакуумдық
камераның қабырғаларымен радиациялық жылу алмасуды қолдана отырып,
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компоненттің температурасын белгілі бір температура диапазонында циклдік
түрде өзгерте аламыз. Бұл жағдайда компонент шекті (максималды және
минималды) температурада да, температураның бір шекті мәннен екіншісіне
өзгеруі кезінде де жұмыс істеуі керек. Температураның шекті мәндері күтілетін
температуралар диапазонына тең немесе бірнеше және күтілетін температура
диапазонынан асатын (әдетте 11 оС-қа тең) біліктілік сынақтарына арналған.
Кейде термовакуумдық біліктілік сынақтарының бағдарламасы сыналатын
компоненттің төмен температура әсеріне төзімділігін көрсету үшін суық
камерада ұсталуын қамтуы мүмкін. 1.4-суретте температураның өзгеруінің
типтік циклі көрсетілген.

1 – температура, оС; 2 – уақыт, сағат; 3 – сыналатын компонентті қосу; 4компонентті максималды, минималды температурада және температура 8
оС/сағ жылдамдықпен өзгерген кезде функционалдық сынау.
Сурет 1.4 - Компоненттің термовакуумдық сынақтары үшін температураның
өзгеруінің үлгілік циклі
Біз ғарыш аппараттарының "құрамдас бөлігі" деген не екенін әрдайым
нақты айта алмаймыз. Мысалы, біз күн батареясын және әрбір борттық
антеннаны жеке компоненттер деп санап, олардың біліктілік сынақтарын жекежеке жүргізе аламыз немесе ғарыш аппараттарының құрамында сыртқы
әсерлерге төзімділікке сынақтар жүргізе аламыз. Ғарыш аппаратының
конструкциясы статикалық жүктемелерге автономды түрде сыналады, ал оның
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сыртқы әсерлерге төзімділігіне сынақтары ғарыш аппаратының құрамында
жүргізіледі. Ғарыш аппараты конструкциясының элементтерін ілу немесе ашу
тетіктері сияқты механикалық тораптар жеке-жеке немесе ғарыш аппаратының
құрамында бірлесіп біліктілік сынақтарынан өтуі мүмкін.
Біліктілік сынақтарының бағдарламасы ғарыш аппаратының әрбір
функциясын (жұмыс режимін) тексеруді көздеуге және барлық сыртқы әсер
етуші факторларды ескеруге тиіс. 1.9-кестеде біліктілік сынақтарының
бағдарламасын әзірлеу кезеңдері көрсетілген. Ең алдымен, біз ғарыш
аппаратының барлық функцияларының және оның пайдалы жүктемесінің,
барлық борттық жабдық функцияларының (резервке қоюды қоса алғанда),
ғарыш аппаратын пайдаланудың барлық режимдерінің (авариялық режимдер
мен қалпына келтіру режимдерін қоса алғанда) және борттық бағдарламалық
жасақтаманың барлық функцияларының тізбесін жасауға тиіспіз-алгоритмдік
қамтамасыз ету. Көрсетілген тізбені жасау үшін ақпарат көзі ғарыш
аппаратының жүйелері мен кіші жүйелеріне арналған техникалық шарттар
болып табылады. Екіншіден, біз барлық сыртқы әсер етуші факторларды,
соның ішінде шығару учаскесіндегі (акустикалық жүктемелер, тербелістер мен
соққылар) және орбиталық ұшу учаскесіндегі (температура, вакуум, ғарыш
кеңістігінің иондаушы сәулеленуі) әсерлерді анықтауымыз керек. Үшіншіден,
біз функциялар тізбесінде олардың қайсысын сыртқы ортаның қандай да бір
факторының әсер етуі жағдайында тексеру керектігін атап өтуге тиіспіз.
Төртіншіден, біз шығару учаскесі үшін конфигурацияны және орбиталық ұшу
учаскесі үшін бір немесе бірнеше конфигурацияны қоса алғанда, біліктілік
сынақтарын
жүргізуді
талап
ететін
ғарыш
аппараттарының
конфигурацияларын анықтауымыз керек. Бесіншіден, біз алдыңғы кезеңде
таңдап алынған конфигурациялардың әрқайсысы үшін ғарыш аппаратының
дұрыс жұмыс істеуін толық айқындайтын функционалдық сынақтар
бағдарламаларын әзірлеуге тиіспіз. Алтыншыдан, біз сыртқы әсерлерге
төзімділікке функционалдық сынақтар мен сынақтар жүргізу реттілігін
жоспарлауымыз керек. Сонымен, біз біліктілік сынақтарының ұзақтығын және
бақылау-сынақ жабдықтарына қойылатын талаптарды анықтауымыз керек.
Кесте 1.9 - Ғарыш аппаратының біліктілік сынақтарының бағдарламасын
әзірлеу кезеңдері
Барлық функциялардың тізбесі ғарыш аппаратының және оның
пайдалы ғарыш аппаратының әрбір функциясын және оның жүктемесін іске
асырудың дұрыстығына тексеру. Техникалық құралдардан ғарыш
аппаратына қойылатын функционалдық талаптардың негізгі пайдалы
жүктемесін анықтау
ғарыш жүйесіне арналған техникалық шарттардан ғарыш
аппаратының кіші жүйелерінің функциялары.
2. Тасымалдау, сақтау, шығару және орбиталық ұшудың әсер етуші
факторлары жағдайлары үшін сыртқы әсер етуші факторлардың тізбесін
айқындау,
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оның ішінде діріл, соққы, температура, вакуум, ғарыш кеңістігінің
иондаушы сәулеленуі.
3. Функциялар тізімінің байланыстырылуы және тасымалдау
барысында ғарыш аппаратының сыртқы әсер етушілердегі жабдықтары
негізінен ажыратылған, бірақ кейбір компоненттер кернеу факторларының
астында болуы мүмкін. Шығару процесінде жабдықтың бір бөлігі кезекшіде,
ал бір бөлігі жұмыс режимінде болуы мүмкін.
Тербелістер әсер еткен кезде жұмыс істеп тұрған жабдықты тексеру
және орбиталық ұшудың барлық режимдерін тексеру көзделеді.
4. Негізгі анықтау тізімде шығару конфигурациясы үшін
конфигурацияны және сайт үшін бір немесе бірнеше конфигурацияны қосу
керек
орбиталық ұшу.
5. Бағдарламаларды әзірлеу борттық жабдықтың функцияларын және
аппараттың ғарыштық аппаратын борттық бағдарламалық-алгоритмдік
қамтамасыз етудің негізгі конфигурацияларының әрқайсысының
функцияларын
қоса
алғанда,
конфигурацияға
арналған
әрбір
функционалдық сынақтар үшін көзделген әрбір функцияны тексеру.
6. Ретті жоспарлау - функционалдық сынақтар жүргізудің және сыртқы
әсерлерге төзімділікке функ-сынақтар жүргізудің үлгілік жүйелілігі ұлттық
сынақтар мен 12-5-суретте көрсетілген.
сыртқы әсерлерге төзімділікке сынау
7. Біліктілік сынақтарын жүргізу ұзақтығын айқындау және бақылау ға қойылатын талаптар-сынау аппаратурасында
Ғарыш
аппараттарының
кейбір
функцияларын
көрсетуді
мамандандырылған бақылау-тексеру және имитациялық жабдықтарды
пайдалана отырып, компоненттер тобын немесе құрастырмаларды бірлесіп
сынақтан өткізу арқылы орындау ыңғайлы болуы мүмкін. Мұндай жобаны
тексеру сынақтары (1.10 кестені қараңыз) кейде мүмкін жалпы ғарыш
аппараттарының функционалдық сынақтарын жүргізуді жеңілдету. Мысалы,
жабық тізбектегі бақылауды тексеру антеннаны басқару жүйесінің
сипаттамаларын бағалауға көмектеседі. Ғарыш аппаратын сынау процесінде
антенна фидері тұйық контурда бақылау тексерулерін жүргізу кезінде
пайдаланылған жоғары жиілікті сигналдармен қозғалуы мүмкін, бұл ғарыш
аппаратын сынауды дайындау мен жүргізуді оңайлатуға мүмкіндік береді.
Кесте 1.10 - Жобаны тексеру бойынша типтік сынақтар
Құрылымдық сынау құрылымдық сынау бөлім жүйесін сынау
статикалық жүктемені сынау Антенналарды сынау
Модальді талдау диаграмманы тексерусти
Ашу механизмдерін сынау жабық күйде бақылауды тексеру
құрылымдық элементтер: контур
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Күн батареялары; Orient басқару жүйесін сынауАнтенналар;
Датчиктері бар штангалар және т. б. тұйық
функционалдық тексерулер

контурдағы

1.5 Ғарыш аппаратының біліктілік сынақтарын жүргізу кезектілігі
Ғарыш аппараттарының біліктілік сынақтары ұзақ және көп уақытты
қажет ететін процесс болып табылады. Жобалау нәтижелерін бағалаудан басқа,
біліктілік сынақтары ғарыш аппараттарының жұмысын тұтастай бағалауға
алғашқы мүмкіндік береді. Біліктілік сынақтары бағдарламасының кейбір
кезеңдері техникалық жобалау нәтижелерін растау және ғарыш аппаратының
борттық жабдығының өзара іс-қимылының дұрыстығын тексеру үшін ақпарат
беруі мүмкін. Бірінші үлгіні құрастыру көбінесе компоненттердің құрастыруға
дұрыс ретпен сирек түсетіндігімен қиындайды, сонымен қатар күтпеген
асқынулар мен тексерулердің күтпеген нәтижелері әрдайым дерлік болады.
Біліктілік сынақтары бағдарламасының барлық операциялары сапаны
қамтамасыз ету қызметінің бақылауымен жоспарлануы және жүргізілуі тиіс.
Сынақтардың нәтижелерін есепке алу ұйымдастырылуы тиіс, ал ғарыш
аппаратын құрастырудың немесе сынаудың әрбір кезеңінің нәтижелерін талдау
келесі кезең басталғанға дейін орындалуы тиіс. Әдетте, ғарыш аппараттарының
біліктілік сынақтары бір жылдан астам уақытқа созылады.
Ғарыш аппаратын құрастыру әдетте жиналған құрылымды (ферманы)
жеткізгеннен кейін басталады. Біріншіден, сұйық қозғалтқыш қондырғысының
компоненттері фермаға орнатылады, өйткені оларды дәнекерлеу немесе
дәнекерлеу арқылы біріктіру электронды компоненттерді орнатпас бұрын
жүргізілуі керек. Ғарыш аппаратының борттық кәбілдік желісінің бұрамаларын
монтаждау сұйық қозғалтқыш қондырғысының компоненттерін орнатқанға
дейін де, орнатқаннан кейін де жүргізілуі мүмкін.
Ғарыш аппараттарының электронды жабдықтарының компоненттерін
жинау, әдетте, электрмен жабдықтау ішкі жүйесін және басқару және
деректерді өңдеу ішкі жүйесін орнатудан басталады. Қалған борттық ішкі
жүйелерді құрастыру тәртібі көбінесе нақты жобаның ерекшеліктеріне
байланысты болады. Ғарыш аппараттарының борттық ішкі жүйелері алдын-ала
жиналуы және жұмыс істеуі үшін дербес тексерілуі мүмкін, бірақ ғарыш
аппараттарының бортында ішкі жүйелер компоненттерін орнату, содан кейін
жиналған ішкі жүйелерді тексеру жиі кездеседі.
Ғарыш аппараттарын тексеру үшін тестерлер Тобы әдетте орталық
басқару пультін және Индикацияны пайдаланады, оның құрамына
командаларды қалыптастыруды, телеметриялық ақпаратты шифрлауды, сынақ
есептерін қалыптастыруды, олардың барысын көрсетуді және жоспарланған
тексеру бағдарламасын автоматты түрде орындауды қамтамасыз ететін
компьютер
кіреді.
Тестерлер
борттық
жабдықты
компьютердің
пернетақтасынан пәрмендер беру арқылы басқарады және бір немесе бірнеше
мониторларда индикаторды бақылау арқылы сынақ барысын бақылайды.
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Мониторларға әдетте қандай да бір сигналдардың өтуін көрсететін сигналдық
табло және ғарыш аппаратының қандай да бір борттық кіші жүйесі
параметрлерінің мәндері шығарылатын беттік табло шығарылады. Бақылаусынау аппаратурасына сондай-ақ Имитациялық сигналдарды қалыптастыруға
арналған жабдық және ғарыш аппаратын және оның пайдалы жүктемесін толық
тексеру үшін қажетті әртүрлі өлшеу аспаптары кіреді. Ғарыш аппаратын толық
тексеру бірнеше күнді алуы мүмкін, ал оның бағдарламасы әрбір борттық кіші
жүйені немесе борттық жабдықтың функционалдық тобын тексеруге арналған
бірқатар кіші бағдарламаларды қамтиды. Мұндай тексеру жиналған жүйені
сынау деп аталады (ағылш. Integrated system test-IST), немесе жүйенің кешенді
сынақтары (ағылш. Comprehensive system test – CST). Жоғарыда айтылғандай,
ғарыштық аппаратты тексеру бағдарламасы әр борттық ішкі жүйені немесе
борттық жабдықтың функционалды тобын тексеруге арналған ішкі
бағдарламалардан тұрады, сондықтан кез-келген ішкі жүйені тексерудің
штаттан тыс нәтижесі болған жағдайда бізге тек тиісті ішкі бағдарламаны
қайталау жеткілікті. Сонымен қатар, біз ғарыш аппараттарының функционалды
тексеру бағдарламасының қысқартылған нұсқаларын оны құрастырудың жеке
кезеңдерінде қолдана аламыз.
Біліктілік сынақтарының реттілігі әдетте сәйкес келеді
ғарыш аппаратын ұшуды пайдаланудың болжамды реттілігі – алдымен
дірілге, содан кейін соққыға, содан кейін термовакуумдық сынақтарға сынақтар
жүргізіледі. Сондай-ақ, біз ұшудың белгілі бір кезеңіндегі оның
конфигурациясына сәйкес келетін ғарыш аппараттарының конфигурациясын
таңдауымыз керек, яғни діріл сынақтарын жүргізу кезінде Күн батареяларын
және басқа да ашылатын құрылымдық элементтерді (шығару аймағындағы
конфигурацияға сәйкес келеді) жинап, оларды орбиталық конфигурацияға
сәйкес келетін жерге орналастыруымыз керек. Кейде сынақ жабдықтары
сыналатын бұйымдардың көлеміне немесе сынақтардың жекелеген түрлерін
жүргізу мүмкіндігіне шектеулер қояды. 1.5-суретте пайдаланылатын арнайы
сынақ жабдығын көрсете отырып, біліктілік сынақтарын жүргізудің үлгі
бірізділігі көрсетілген [Reeves, 1979]. Ең алдымен, механикалық жиналған
ғарыш аппараттары құрастырудың дұрыстығын тексеру үшін жылу цикліне
ұшырайды. Содан кейін жүйенің кешенді сынақтары және арнайы бақылаусынау жабдығын пайдалана отырып, пайдалы жүктеменің сипаттамаларын
тексеру жүргізіледі (телекоммуникациялық ғарыш аппараттары үшін мұндай
жабдық ретінде эхсіз камера немесе экрандалған үй-жай пайдаланылуы
мүмкін). Күн батареяларын ғарыш аппаратының бортына орнату алдында
олардың шығу параметрлерін айқындай отырып, дербес сынақтары жүргізіледі.
Діріл сынақтарына акустикалық әсерге төзімділік сынақтары және төмен
жиілікті синусоидальды діріл әсеріне төзімділік сынақтары кіреді. Сондай-ақ
жүйе ғарыштық аппарат конструкциясының жылжымалы элементтерін
ашудың пиротехникалық құрылғылары іске қосылған кезде ұшуда туындайтын
соққылардың әсеріне төзімділікке сынақтардан және тетіктерді сынаудан өтуі
тиіс. Ғарыш аппараты конструкциясының жылжымалы элементтерінің
20

ашылуын тексергеннен кейін бұл элементтер қайта жиналады және орбитаға
шығару учаскесіне сәйкес келетін конфигурацияда термовакуумдық сынақтар
жүргізіледі. Содан кейін конструкцияның жылжымалы элементтері ғарыш
аппаратынан бөлшектеледі, ол термовакуумдық камераға орналастырылады
және орбиталық ұшу учаскесіне сәйкес келетін конфигурацияда
термовакуумдық сынақтар жүргізіледі. Ғарыш аппаратын сынаумен қатар оның
конструкциясының жылжымалы элементтерін дербес сынау жүргізіледі.
Жиналған жүйені сынау (қысқартылған бағдарлама бойынша ғарыш
аппаратының борттық жабдығының жұмыс істеуін тексеру) сыртқы әсерлерге
төзімділікке әрбір жұп тексеру арасында және термовакуумдық сынақтар
жүргізу процесінде жүргізіледі.

Сурет 1.5 - Біліктілік сынақтарының үлгілік дәйектілігі
Біліктілік сынақтарының бағдарламасын орындау процесінде
сынаушылар тобы нәтижелері техникалық құжаттамада белгіленген
рұқсаттамадан тыс шығатын барлық аномалды нәтижелерді немесе өлшемдерді
тіркейді және құжаттамадан ауытқудың барлық жағдайлары бойынша шешім
қабылдайды. Оператордың қателіктерінен немесе Бақылау-сынау жабдығының
ғарыш аппаратының зақымдануына әкеп соқпайтын ақауларынан туындаған
ауытқулар салыстырмалы түрде оңай шешіледі. Алайда, ғарыш
аппараттарының ақаулары егжей-тегжейлі зерттеулерді қажет етеді. Егер
проблемалардың себебі дизайн қателері болса, дизайн құжаттамасы түзетіліп,
сынақтар қайта жүргізілуі керек. Сынақ жүргізу ережелері, әдетте, егер оларды
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жою процесінде кез келген электр кабельдерін, пневматикалық немесе
гидравликалық желілерді ажырату және қайта қосу жүргізілген болса,
жиналған жүйені қайта тексеруді (немесе жойылатын ақаулыққа қатысы бар
барлық кіші бағдарламалар бойынша тексерулерді) талап етеді.
1.6 Ұшыру полигонында ғарыш аппаратын пайдалану
Ғарыш кемесі әуе көлігімен немесе әуе жастықшасының тіркемесімен
тасымалданады. Ғарыш аппаратымен бірге жүретін мамандар тобы тасымалдау
кезінде әрекет ететін тербелістерді және ғарыш аппараты қаптамасының
тасымалдаудың нақты жағдайларына сәйкестігін тіркейді. Іске қосу
полигонындағы жұмыстар Бақылау - сынау жабдығын монтаждау мен
пайдалануға беруді қамтиды (ағылш. EAGE), ғарыш аппаратын
функционалдық тексеру, қозғалтқыш қондырғысын орнату (ағылш. AKM),
оның компоненттеріне отын құю, ғарыш аппаратын тасымалдағыш зымыранға
түйістіру, пиротехникалық құрылғыларды орнату және жүргізілген
операцияларды бақылау. Сондай-ақ ғарыш аппаратының технологиялық
аккумуляторлық батареяларын штаттық батареяларға ауыстыру бойынша
жұмыстар жүргізілуі мүмкін. 1.6-суретте оны полигонда ұшыруға дайындау
процесінде ғарыш аппаратымен жүргізілетін операциялардың үлгілік бірізділігі
көрсетілген.

Сурет 1.6 - Іске қосу полигонындағы операциялардың типтік реттілігі
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Әдетте ғарыш аппаратының бақылау-сынау жабдығы ұшыру
полигонының монтаждау-сынау корпустарының бірінде орналастырылады.
Қозғалтқыш қондырғысын орнатуды пиротехникалық құрылғылар орнатылған
жерде қорғалған аймақта мамандар тобы жүргізеді. Содан кейін мамандар
ғарыш аппаратын тасымалдаушы-зымыранға түйістіруді, қозғалтқыш
қондырғысын отын компоненттерімен толтыруды және пиротехникалық
құрылғыларды орнатуды орындайды. Аталған қауіпті операцияларды тиісті
жабдықты пайдалана отырып және тиісті қауіпсіздік шараларын сақтай
отырып, арнайы дайындалған персонал жүргізеді. Ғарыш аппаратының кейбір
компоненттерін тікелей ұшыру полигонында ауыстыруға болады, алайда
ғарыштық аппаратқа шектеулі қол жеткізу әдетте мұндай операцияларды
жүргізуді айтарлықтай қиындатады. Ұшыру полигонындағы жұмыстардың
негізгі уақытын кабельдік байланыс желілерін пайдалана отырып, ғарыш
аппаратының жай-күйін бақылау немесе радиоарналарды пайдалана отырып,
жиналған жүйеге кейбір тексерулер жүргізу кезінде алады. Ғарыш
аппаратының бортына командалар беру қатаң бақылауға жатады. Ғарыш
аппаратын ұшыруға дайындау операцияларына сондай-ақ оны шығару
учаскесіне сәйкес келетін конфигурацияға келтіру (Күн батареяларын
жинақтау және қаттау және т.б.) және технологиялық кабельдік байланыс
желілерін ажырату жатады.
Қолданылған әдебиеттер тізімі
1
Ракета-носитель Министерства обороны США Atlas II. Руководство
пользователя по планированию полета. – General Dynamics Space Systems
Division. – San Diego, Калифорния. – 1988.
2
Emery I. Reeves. Проектирование космического аппарата на
примере спутника FLTSATCOM // Серия профессиональных исследований
Американского института аэронавтики и астронавтики. Отчет компании TRW
№26700-100-054-01. – 1979.
3
Прогнозирование надежности электронного оборудования //
Справочник Министерства обороны США №217Е. – Центр авиационных
разработок Военно-воздушных сил США. – Военно-воздушная база Griffiss,
штат Нью-Йорк. – 1986.
4
Технический анализ и контроль систем, оборудования и
программного обеспечения электронно-вычислительных машин // Стандарт
Министерства обороны США MIL Std 1521B. – Управление стандартизации
Военно-воздушных сил США. – Военно-воздушная база Hanscomb, штат
Массачусетс. – 1985.
5
Контроль конфигурации – технические изменения, отклонения и
разрешение исключений
6
// Стандарт Министерства обороны США MIL Std 480А. – Центр
исследований и разработок вооружения Армии США. – Арсенал Picatinny, штат
Нью-Йорк. – 1978.
23

7
Правила выполнения технических чертежей // Стандарт
Министерства обороны США DoD Std 100C. – Центр исследований и
разработок вооружения Армии США. – Арсенал Picatinny, штат Нью-Йорк. –
1983.
8
Требования к программе обеспечения качества // Стандарт
Министерства обороны США MIL Q 9858A. – Центр исследований и
разработок вооружения Армии США. – Арсенал Picatinny, штат Нью-Йорк. –
1985.
9
Порядок управления конфигурацией систем, оборудования,
снаряжения и программного обеспечения электронно-вычислительных машин
// Стандарт Министерства обороны США MIL Std 483A. – Центр исследований
и разработок вооружения Армии США. – Арсенал Picatinny, штат Нью-Йорк. –
1985.
10
Правила составления технических условий // Стандарт
Министерства обороны США MIL Std 490. – Центр исследований и разработок
вооружения Армии США. – Арсенал Picatinny, штат Нью-Йорк. – 1985.
11
Федеральный стандарт. Чистые комнаты и рабочие места:
требования и контроль параметров среды // Федеральный стандарт FED Std
209C. – Ракетное командование Армии США. – Арсенал Redstone, штат
Алабама. – 1987.

24

2 БАЙЛАНЫС ЖҮЙЕСІНІҢ АРХИТЕКТУРАСЫ
Бірнеше қол жеткізу: байланыс арналарын бірлесіп пайдалану; ғарыш
аппаратының бортындағы ақпаратты өңдеумен байланыстың кіші жүйелері;
кедергілерден қорғау технологиялары; ғарыштық байланыс арналарын
санкцияланбаған қол жеткізуден қорғау; радиосигналдарды таратылған
қабылдау технологиялары; оптикалық байланыс арналары.
Байланыс жүйесінің архитектурасы (ағылш. communications architecture)
- ғарыш жүйесінің құрамында ғарыш аппараттары мен жер үсті станцияларын
кеңістікте орналастыру немесе конфигурациялау және олардың арасында
ақпарат беруді қамтамасыз ететін байланыс арналарының желісі. Осы тарау
байланыс арналарын кеңістікте орналастыру, оларды пайдалану және байланыс
арналарының ғарыш жүйесінің жобасына әсері мәселелерін талқылауға
арналған. Спутниктік байланыс туралы қосымша ақпаратты Morgan және
Gordon [1989], сондай-ақ Sklar [1988] жұмысынан табуға болады.
2.1-кестеде байланыс жүйесінің архитектурасын анықтау үшін
орындалуы қажет кезеңдер тізбегі келтірілген. Бұл жолдағы бірінші қадамғарыштық жобаның мақсаттарын және байланыс жүйесіне қойылатын
талаптарды байланыс жүйесінің архитектурасының балама нұсқаларын бағалау
және салыстыру үшін жеткілікті егжей-тегжейлі деңгейде анықтау. Жүйенің
балама конфигурациялары және қолайлы нұсқаны таңдау үшін қолданылатын
өлшемдер осы тараудың 2.1-бөлімінде қарастырылған.
Екінші кезең-бірінші кезеңде анықталған байланыс арналарының
әрқайсысында деректерді беру жылдамдығын анықтау. Бұл міндетті шешу
үшін алдымен деректерді беру процесінде жол берілетін қателер саны
анықталуы, сондай-ақ ғарыш аппаратының бортындағы ақпаратты өңдеу
қажеттілігі туралы сұраққа жауап алынуы қажет. Осы тараудың 2.2-бөлімі
Байланыс арналарында деректерді беру жылдамдығын айқындау мәселелеріне
арналған.
Үшінші кезең тәртібі осы тараудың 2.3-бөлімінде қаралатын деректерді
беру желісіне кіретін байланыс арналарының әрқайсысын жобалау болып
табылады. Бұл мәселедегі қағидатты сәттер жиілік диапазондарының
қолжетімділігі, ғарыш аппаратының борттық антеннасына қызмет көрсету
аймағы және ғарыш аппараты мен жерүсті станциясы арасындағы
радиобайланыс қашықтығы болып табылады. Бұл факторлар, өз кезек
антеннаның қажетті мөлшерін және таратқыштың қуатын анықтайды-ғарыш
жүйесінің құнына айтарлықтай әсер ететін ең маңызды параметрлер.
Осы тараудың 2.4-бөліміне арналған төртінші кезең оқырманға ғарыш
аппараттарының бор антенналарының габариттік өлшемдері мен массасын,
қуат тұтынуын және оның борттық таратқыштарының массасын бағалау үшін
қажетті ақпаратты қамтиды. Бұл параметрлер 10-тарауда қарастырылған ғарыш
аппаратын жобалау процесі үшін және 15-тарауға арналған ғарыш жүйесінің
жер сегментін жобалау үшін бастапқы деректер болып табылады.
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Кесте 2.1 - Байланыс жүйесінің архитектурасын анықтау
Байланыс
жүйесінің
архитектурасының
балама
нұсқаларын
салыстырмалы бағалау байланыс арналарын алдын-ала жобалауды және
төменде 2.3 кестеде көрсетілгендей жүктеме сипаттамаларын бағалауды қажет
етуі мүмкін.
Жобалау кезеңі
Кезеңнің толық сипаттамасы
1.
Байланыс
Ғарыш жүйесіндегі ақпараттық ағындардың
жүйесіне қойылатын құрылымдық диаграммасын оған қойылатын
талаптарды анықтау
талаптарға сүйене отырып жасаңыз.
Анықтаңыз:
Деректер көздері, ақпаратты түпкілікті
тұтынушылар және оларды кеңістікте орналастыру
жүйеде берілетін ақпарат Саны
Кіру уақыты
Ақпаратты берудегі рұқсат етілген кідірістер
2.
Анықтама қол жетімділік және сенімділік
байланыс жүйесінің
А. байланыс арналарын және жер үсті
архитектурасының
станциясының (станциялардың) орналасқан жерін
балама нұсқалары
анықтаңыз)
В. спутник-ретранслятор және / немесе
жердегі ретрансляциялық станция жүйесінде
.
Байланыс пайдаланудың орындылығын бағалаңыз
арналарының
Б. деректерді өңдеу қай жерде жүзеге
әрқайсысында
асырылатынын анықтаңыз (ғарыш кемесінің
деректерді
беру бортында немесе жерде)
жылдамдығын
A. сигналдардың іріктеу жиілігін және
анықтау
кванттау деңгейлерін анықтаңыз
4.
Байланыс
арналарын жобалау
B. бір сілтемені кодтау үшін екілік биттердің
және
олардың санын анықтаңыз
сипаттамаларын
Балама нұсқаларды анықтаңыз және оларды
анықтау
салыстырмалы түрде талдаңыз
5.
Таңдау
себептерін
көрсете
отырып,
жобалау
нәтижелерін құжаттау
балама нұсқалар
2.1 Байланыс жүйесінің архитектурасы
Байланыс жүйесінің архитектурасы-бұл радиобайланыс арналарымен
өзара байланысқан ғарыш аппараттары мен жер үсті станцияларының желісі.
Жердегі станция термині (ағылш. ground station) және оған балама терминдер
жер станциясы (ағылш. Earth station), жер үсті терминалы (ағылш. ground
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terminal) және жер терминалы (ағылш. Earth terminal) стационарлық, сонымен
қатар Жердегі, авиациялық және теңіздегі жылжымалы терминалдарды
қамтиды. Барлық осы атаулар, шын мәнінде, бірдей-жиынтық ғарыш
аппаратымен радиобайланысты қамтамасыз ететін антенналар, таратқыштар,
қабылдағыштар және басқару аппаратуралары.
Радиобайланыс арналары ғарыш жүйесін пайдалану процесін
траекториялық өлшеулермен, жүйе элементтері арасында телеметриялық,
командалық-бағдарламалық мақсатты ақпаратты берумен қамтамасыз етеді.
2.1-суретте "жоғары" (ағылш. uplinks-жер үсті станциясынан ғарыш
аппаратына бағытта ақпарат беру), "Төмен" сызығы (ағылш. downlinks-ғарыш
аппаратынан жер үсті станциясына қарай бағытта ақпарат беру),
спутникаралық байланыс желісі (ағылш. cross-links немесе intersatellite linksақпаратты бір ғарыш аппаратынан екіншісіне беру). Алайда, бұл суретте жер
үсті станцияларынан ғарыш жүйесін басқару орталығына немесе жүйенің
соңғы пайдаланушыларына ақпарат беру үшін қажет болуы мүмкін қосымша
байланыс арналары көрсетілмеген. Мысалы, АҚШ Әскери-әуе күштерінің
ғарыш аппараттарын басқару желісі Dscs-III байланыс спутнигін қамтиды, ол
қашықтағы өлшеу пункттері мен Калифорния штатында орналасқан байланыс
спутнигін басқару пункті арасындағы мәліметтерді таратуды қамтамасыз етеді.
Ғарыш жүйелерінде байланыс арнасын құрайтын таратқыш пен
қабылдағыш бір-бірінің тікелей көрінісінде болуы тиіс, бұл ретте олар
радиосигналдардың жер ионосферасы арқылы өтуін жеңілдету үшін жеткілікті
жоғары жиілікте (100 МГц-тен жоғары) жұмыс істеуі тиіс. Ғарыш аппараты,
егер ол геостационарлық орбитаға шығарылмаса, көбінесе оны
пайдаланушының жер үсті станциясының көру аймағында болмайды. Бұл
жағдайда ғарыш аппараты мен жер үсті станциясы арасындағы ақпаратты
тарату үшін басқа Ғарыш аппаратын – әдетте геостационарлық орбитаға
шығарылатын спутник-қайталағышты пайдалануға болады. Ғарыштық
аппаратқа спутник-ретранслятор арқылы жер үсті станциясынан бағытта
ақпарат беруді қамтамасыз ететін байланыс арнасы тікелей байланыс арнасы
(ағылш. forward link), ал ғарыштық аппараттан спутник-ретранслятор арқылы
жердегі станцияға қарай ақпарат беруді қамтамасыз ететін байланыс арнасы –
кері байланыс арнасы (ағылш. return link). 2.1 суреттен көрініп тұрғандай,
тікелей және кері байланыс арнасына "жоғары" сызықтар, "төмен" сызықтар
және спутникаралық байланыс сызықтары кіреді.
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Суреттегі қолдар: 1 – шығару учаскесі; 2 – траекториялық өлшеулер,
телеметриялық бақылау және басқару командалары; 3 – орбитадағы ғарыш
аппараты; 4 – "жоғары" сызығы; 5 – "төмен" сызығы; 6 – ғарыш аппараты
– нысаналы ақпарат көзі (сенсор); 7 – пайдалы жүктеме аппаратурасынан
нысаналы ақпарат; 8 – кері байланыс арнасы; 9 – тікелей байланыс арнасы;
10-спутник – ретранслятор; 11 – спутникаралық байланыс желілері; 12жерүсті станциялары.
Сурет 2.1 - Байланыс жүйесінің архитектурасы радиобайланыс арналарымен
өзара байланысқан ғарыш аппараттары мен жер үсті станциялары желісінен
тұрады
2.1.1 Ғарыш аппараттары мен жерүсті станцияларының өзара орналасу
геометриясына сүйене отырып, байланыс жүйесінің архитектурасын айқындау
Байланыс жүйелері архитектурасының базалық нұсқалары ғарыш
аппараттары мен жерүсті станцияларының орбиталары қалыптастыратын
геометриялық факторлармен айқындалады, 2.2-суретте келтірілген. 2.2-кестеде
байланыс жүйелері архитектурасының негізгі нұсқаларының әрқайсысының
негізгі артықшылықтары мен кемшіліктері көрсетілген.
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Суреттегі қолдар: 1 – Ақпаратты қабылдау және есте сақтау; 2ақпаратты беру. А. аралық жинақтаумен деректерді беру
В, геостационарлық ғарыш аппараттары негізіндегі байланыс жүйесі с,
"найзағай" үлгісіндегі ғарыш аппараттары негізіндегі байланыс жүйесі»
D, спутникаралық байланыс желілерін пайдалана отырып геостационарлық
ғарыш аппараттары негізіндегі байланыс жүйесі
Е. спутникаралық байланыс желілерін пайдалана отырып, төмен орбиталық
ғарыш аппараттары негізіндегі байланыс жүйесі
Сурет 2.2 - Ғарыштық жобалардың әртүрлі талаптарын орындау үшін
қолданылатын байланыс жүйелері архитектурасының типтік нұсқалары
Байланыс жүйесінің архитектурасының
ерекшеліктері 13-2 кестеде жүйеленген.

әр

нұсқасының

негізгі

Кесте 2.2 - Байланыс жүйелері архитектурасының бес нұсқасының
салыстырмалы сипаттамалары
Сәулет
Архитектураның
архитектураның
артықшылықтары
кемшіліктері
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А.

төмен Жер
Орбитаға
маңы орбитасы, бір шығарудың төмен құны
ғарыш
аппараты,
*
Ғарыш
аралық
сақтаумен аппараттарының төмен
деректерді беру
құны
*
Орбиталық
жазықтықтың
нөлдік
емес қисаюымен жердің
полярлық
аймақтары
қызмет
көрсету
аймағына түседі
В.
Геостационарлық

*
Ғарыш
аппараттары арасында
ауысуды қажет етпейді
* Көбінесе ғарыш
аппараттарының
артындағы
жер
станциясының
антеннасын бақылауды
қажет етпейді

Берілген
хабарламаға
қол
жеткізудің ұзақ уақыты
және
деректерді
жіберудің
кешігуі
(бірнеше сағатқа жетуі
мүмкін)

*
Орбитаға
шығарудың
жоғары
құны
*
Ғарыш
аппараттарының
жоғары құны
*
Орбита
параметрлерін
сақтау
қажет
* Сигнал тарату
уақытының кешігуі
*
Жердің
полярлық
аймақтары
қызмет
көрсету
*
Жердің аймағына кірмейді
С. Орбита типті
полярлық аймақтарына
"Молния»
қызмет көрсетеді
*
Бір
ғарыш
* Бір жарты шарға
аппаратына есептегенде үздіксіз қызмет көрсету
орбитаға
шығарудың үшін бірнеше ғарыш
төмен құны
аппараттары қажет
*
Антеннаны
бағыттауды және ғарыш
аппараттары арасында
ауысуды талап етеді
*
Байланыс
жүйесін
неғұрлым
күрделі басқару
*
Орбита
D.
жер
*
Жердегі параметрлерін
сақтау
серікаралық байланыс ретрансляциялық
қажет
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желілерімен
геостационарлық

Е, спутникаралық
байланыс желілері бар
төмен орбиталық ғарыш
аппараттарының жүйесі

станцияның
қажеттілігінсіз
үлкен
қашықтықта байланыс
орнатады
* Сигнал тарату
уақыт кідірісін азайтады
* Шетелде жер
үсті станциялары қажет
емес:
байланыс
қауіпсіздігі артады
- жүйені құру және
пайдалану
құны
төмендейді

*
Ғарыш
аппараттарының үлкен
күрделілігі мен құны

*
Орбита
параметрлерін
сақтау
қажет
*
Спутникретрансляторды
құру
және
іске
қосу
шығындары
*
Жердің
полярлық
аймақтары
қызмет
көрсету
*
Жоғары аймағына кірмейді
сенімділік есебінен
деректерді
беру
жолдарының саны
* Жердің көріну
* Арналарға қол
аймағын
шектеу жеткізудің
күрделі
есебінен кедергілерге аз регламенті
сезімталдық
байланыс
*
Орбитаның (антеннаны
бағыттау,
төменгі
биіктігіне жиілігі, уақыты)
байланысты
борттық
*
Ғарыш
таратқыштың қуаты аз
аппараттарының
*
Бір
ғарыш орбиталық топталуын
аппаратына есептегенде және жалпы байланыс
орбитаға
шығарудың жүйесін
күрделі
төмен құны
динамикалық басқару
*
Орбиталық
*
Байланыс
жазықтықтың
нөлдік арналарының
жоғары
емес қисаюымен жердің қолжетімділігін
полярлық
аймақтары қамтамасыз ету үшін
қызмет
көрсету көптеген
ғарыш
аймағына түседі
аппараттары қажет

Аралық жинақтаумен деректерді беру (2.2а сурет). Ғарыш аппараты
арқылы ақпарат беру архитектурасы 1960 жылы АҚШ армиясы Courier ғарыш
аппаратын іске қосқан кезде енгізілді (Толығырақ Mottley [1960] кітабын
қараңыз). Бұл конфигурацияда ғарыш кемесі жерді төмен (биіктігі 1000 км-ге
дейін) орбитаға айналдырып, жерден ақпарат алады және оны борттық сақтау
құрылғысында сақтайды. Ғарыш кемесі орбитада жүріп, қабылдау
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станциясының көру аймағына кіргенде, ол бұрын есте қалған ақпаратты Жерге
жібереді. Қарастырылып отырған байланыс жүйесінің архитектурасы ғарыш
аппараттарының орбитасының төмен биіктігіне байланысты арзан
зымырандарды пайдалануға мүмкіндік береді. Бұл жағдайда ғарыш
аппараттарының өзіндік құны басқа нұсқаларға қарағанда төмен, өйткені
антеннаның көлемін азайтып, ғарыш аппараттарының тұрақтандыру сапасына
қойылатын талаптарды әлсірететін жердің барлық көрінетін бөлігін
жарықтандыруды қамтамасыз ететін борттық антеннаның кең диаграммасын
қолдануға болады. Әдетте, байланыс жүйесінің қарастырылған нұсқасында
ғарыш аппараттарының орбиталық параметрлерін сақтау талаптары жоқ.
Аралық жинақталған деректерді беру архитектурасының негізгі кемшілігі - қол
жетімділіктің үлкен уақыты және хабарламаларды жіберудегі үлкен кідірістер,
бірнеше сағатқа жетеді және байланыс жүйесін пайдаланушының жердегі
қабылдау станциясының көру аймағына ғарыш аппараттарының кіруін күту
уақытымен анықталады.
Геостационарлық орбитадағы байланыс жүйесі (2.2В сурет). Барлық
дерлік спутник-қайталағыш жүйелер және көптеген метеорологиялық ғарыш
аппараттары байланыс жүйесінің дәл осы архитектурасын қолданады.
Қарастырылып отырған Сәулет ғарыштық аппаратты биіктігі 35786 км
орбитаға шығаруды және нөлге жақын бейімділікті қамтиды. Мұндай
орбитадағы ғарыш аппараттарының айналым кезеңі жердің меншікті айналу
кезеңіне дәл тең, сондықтан ғарыш аппараты Жер бетіндегі бақылаушының
көзқарасы бойынша іс жүзінде қозғалыссыз болып табылады (бұл мәселе 6.1бөлімде, 6-тарауда толығырақ қарастырылған). Геостационарлық орбитада
ғарыш аппаратын қолданатын байланыс жүйесінің архитектурасы жер үсті
станциясының құнын төмендетуді қамтамасыз етеді, өйткені оған ғарыш
аппараттарына антеннаны бағыттау үшін аз талаптар қойылады немесе антенна
әдетте қозғалмайды. Мұндай стационарлық байланыс жүйесі стационарлық
емес (жер бетіндегі бақылаушыға қатысты) ғарыш аппараттарын қолданатын
динамикалық байланыс жүйесімен салыстырғанда оны ұйымдастыру, бақылау
және басқару тұрғысынан әлдеқайда қарапайым. Ол бір ғарыш аппаратынан
екіншісіне ауысуды талап етпейді, өйткені ғарыш аппараты Жер үсті
станциясының көру аймағында үнемі болады. Геостационарлық орбитада
ғарыш аппаратын пайдалану арқылы байланыс жүйесі архитектурасының
негізгі кемшіліктері-бұл 70-тен кейінгі тұтынушыларға қызмет көрсетпеуі
экватордан ендік бұрылыстары және ғарыш аппаратын геостационарлық
орбитаға шығару құны өте жоғары. Бұдан басқа, жер үсті станциясынан
геостационарлық орбитадағы ғарыш аппаратына радиосигналдың таралуының
кідіріс уақыты 0.25 секундқа жетеді, бұл кейбір жағдайларда спутниктік
байланыс жүйесінде проблемалар (мысалы, шағылысқан сигналдар,
қабылдауды растау хаттамалары) тудыруы мүмкін.
"Найзағай" типті байланыс жүйесі (2.2с сурет). Ресейдің ғарыштық
бағдарламасында бұл сәулет солтүстік аймақтарға қызмет көрсету үшін
қолданылады. Ғарыш аппараттары биіктігі 40000 км апогейде, перигейде 500
32

км экватор жазықтығына көлбеу бұрышы 63.4 (бұл мәселе 6.1-бөлімде, 6тарауда
толығырақ
қарастырылған)жоғары
эллиптикалық
орбитаға
шығарылады. Жүйенің ғарыш аппараттары орбитасының апогейі Солтүстік
полюстің үстінде орналасқан, бұл Солтүстік ендіктерге қызмет көрсетеді.
Ғарыш аппараттарының орбиталық кезеңі 12 сағатқа тең, бірақ орбитаның
үлкен эксцентриктілігіне байланысты 8 сағатқа дейін ғарыш кемесі Жердің
солтүстік жарты шарының үстінде орналасқан. Жүйе әр түрлі жазықтықтар
бойынша айналатын екі немесе одан да көп ғарыш аппараттарын қамтиды,
олардың кем дегенде біреуі солтүстік өңірлердің көру аймағында (бойлығына
қарамастан) тұрақты болады. Өкінішке орай,"найзағай" типті ғарыш
аппаратының орбитасы жер үсті станциясының антеннасын үнемі бағыттауды
және станцияны бір ғарыш аппаратынан екіншісіне ауыстыруды талап етеді,
өйткені олар жер үсті станциясының көру аймағына кіреді және шығады.
Жерсерікаралық
байланыс
желілерін
пайдалана
отырып
геостационарлық орбитадағы байланыс жүйесі (2.2D сурет). Қарастырылып
отырған Сәулет геостационарлық орбитада ғарыш аппаратын жер үсті
станциясы мен геостационарлық орбитада орналасқан басқа ғарыш
аппараттары арасында мәліметтерді тарату үшін пайдалануды қамтиды.
Қайталағыш спутникті пайдалану екі жақын жердегі станцияны қолдана
отырып, сигналды екі рет қайта тарату үшін байланыс арнасын
ұйымдастырудан гөрі жақсырақ (мысалы, геостационарлық орбитадағы
классикалық байланыс жүйесі үшін 2.2В суретте көрсетілгендей). Жердегі
ретрансляциялық станциялар көбінесе шет мемлекеттердің аумағында
орналасуы керек, бұл байланыс жүйесін құру және пайдалану құнын
арттырады, оның қауіпсіздігі мен өміршеңдігін төмендетеді. Қарастырылып
отырған байланыс жүйесінің архитектурасының айқын кемшілігі-байланыс
жүйесінің күрделілігін, оны құру мен пайдалану құнын арттыратын және оның
сенімділігін төмендететін қосымша спутникті және тиісті спутникаралық
байланыс желілерін пайдалану қажеттілігі.
Жерсерікаралық байланыс желілерін пайдалана отырып, төмен Жер маңы
орбитасындағы байланыс жүйесі (2.2Е-сурет). Қарастырылып отырған
архитектура жиырма немесе одан да көп ғарыш аппараттарын төмен (биіктігі
500 км-ден 3000 км-ге дейін) жер орбиталарында аппараттар арасындағы
спутникаралық байланыс желілерін ұйымдастырумен пайдалануды көздейді.
Жүйе кіріс сандық хабарламаларды әрқайсысы бірнеше жүзден бірнеше мың
битке дейінгі пакеттерге бөледі, әр пакетке жүйенің бірыңғай шкаласы
бойынша уақытты және пакеттің тағайындалған мекен-жайын қамтитын
тақырып қосады, содан кейін оны қысқа импульстар пакеті ретінде жібереді.
Пакеттер хабар беру сәтінде ғарыш аппараты мен жер үсті станциясының өзара
жағдайына байланысты радиосигналдың таралу уақыты әртүрлі бағыттармен
межелі жерге жеткізілуі мүмкін. Қабылдаушы жерүсті станциясы бастапқы
хабарламаны қалпына келтіру мақсатында қабылданған пакеттерді олардың
тақырыптарымен берілген ретпен сұрыптауға және қайта реттеуге тиіс. Жүйеде
бір уақытта пакеттерді берудің көптеген балама бағыттары бар болғандықтан,
33

мұндай архитектураның өміршеңдігі жоғары. Жерге жақын орбиталарды
пайдалану жер бетіндегі радио кедергілерінің әсеріне төзімділікті арттырады,
өйткені ғарыш аппараттарының борттық антеннасы жер бетінің кішкене бөлігін
ғана көреді. Сонымен, жердегі радиотаратқыштың "жоғары" сызықтағы қуаты
жердегі станциядан ғарыштық аппаратқа дейінгі аз қашықтықты ескере
отырып, аз болуы мүмкін, бұл рұқсатсыз қабылдау мүмкіндігін азайтады.
Екінші жағынан, қарастырылып отырған архитектура оны басқарудың күрделі
байланыс желісін күрделі синхрондауды қажет етеді, өйткені ғарыш
аппараттары жүйенің жер үсті станцияларына қатысты үздіксіз қозғалады.
Сонымен қатар, бұл жағдайда ғарыш аппараттарының орбиталарының
параметрлерін сақтау қажет, өйткені әйтпесе олар дрейф нәтижесінде топтарға
жиналып, жер бетінде қызмет көрсетілмейтін аймақтарды қалдыруы мүмкін,
бұл тұтынушыларға байланыс қызметтерін ұсынуда айтарлықтай үзілістерге
әкелуі мүмкін.
Нақты ғарыштық жобалардың талаптарын қанағаттандыру үшін
байланыс жүйесінің архитектурасының басқа нұсқалары қолданылады.
Мысалы, Chapell жұмысында [1977] жер маңындағы және геостационарлық
орбитада ғарыш аппараттарын қолданудың артықшылықтарын біріктіретін
гибридті сәулет ұсынылды. Lee [1988] жұмысында Америка Құрама
Штаттарының континентальды бөлігіне қызмет көрсететін спутниктік
байланыс жүйесінің архитектурасының үш нұсқасы салыстырылды.
Ұсынылған архитектураларға геостационарлық орбитадағы төрт ғарыш
аппараты кірді, олар бір нұсқада тәуелсіз жұмыс істеді, ал екінші нұсқада жер
үсті станциялары – қайталағыштар арқылы сигналды екі рет тарату әдісімен
қосылды, ал үшінші нұсқада спутникаралық байланыс желілерімен қосылды.
2.1.2 Байланыс жүйесінің функционалдық мақсатына қарай оның
архитектурасын анықтау
2.3-суретте жүйенің функционалдық мақсаты бойынша ерекшеленетін
байланыс жүйесі архитектурасының үш негізгі түрі ұсынылған: траекториялық
өлшеулер, телеметриялық бақылау және командалық басқару; ақпарат жинау;
деректерді ретрансляциялау. Бір жердегі станциямен байланысты қамтамасыз
ету үшін екі нүктелі байланыс желісі ("нүкте-нүкте"типті желі) пайдаланылады.
Хабар тарату архитектурасы ("нүкте - көп нүкте" түріндегі желі) бір ақпаратты
бір уақытта әртүрлі жерлерде орналасқан көптеген жер үсті станцияларына
беруді қамтамасыз етеді. Архитектураның соңғы нұсқасы ғарыш аппаратының
бортында не аз бағытталған антеннаны, не жерүсті станциялары арасында
жылдам ауыстырып қосу мүмкіндігі бар өткір бағытталған антеннаны, не көп
сәулелі антеннаны қолдануды талап етеді (бұл мәселе осы тараудың 13.4бөлімінде толығырақ қарастырылған). Спутниктік байланыс міндеттерінде
ғарыш аппараттарының желісі көбінесе мыңдаған немесе тіпті миллиондаған
қолданушылары бар үлкен телекоммуникация желісінің бөлігі болып
табылады. Бұл ретте ғарыш аппараттарын көп станциялы қол жеткізу әдістерін
пайдалана отырып, бір мезгілде жұмыс істемейтін көптеген пайдаланушылар
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арасында бөлуге болады. Олардың сипаттамасы осы тараудың 2.5-бөлімінде
келтірілген, толығырақ ақпарат Morgan және Gordon кітаптарының 2тарауында берілген.
Байланыс
Ақпаратты тарату желісінің архитектурасы
жүйесінің
Екі
нүктелі
("нүкте-Широковещательная
функциялары нүкте")
көп нүкте»)

("нүкте-

Траекториялық
өлшеулер,
телеметриялық
бақылау және
командалық
Траекториялық өлшеулер,
басқару
телеметриялық
бақылау
және командалық басқару
деректері ғарыш аппараты
мен жер үсті станциясы
арасында не тікелей, не
ретранслятор
спутнигі
арқылы беріледі

Спутник-ретранслятор бір мезгілде
бірнеше ғарыш аппараттары үшін
траекториялық
өлшеулер,
телеметриялық
бақылау
және
командалық басқару қызметтерін
кең тарату режимінде ұсына алады
немесе
Ақпарат жинау

Ғарыш аппараты ақпарат жинауды
Ғарыш аппараты ақпарат
және оны хабар тарату режимінде
жинауды және оны тікелей
көптеген жерүсті станцияларына
немесе
ретранслятор
беруді қамтамасыз етеді
спутнигі арқылы жалғыз
жер үсті станциясына беруді
қамтамасыз етеді
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немесе
Деректерді
қайта тарату

Спутник-ретранслятор деректерді
Спутник-ретранслятор
жер үсті станциясынан немесе
деректерді
жердегі ғарыш аппаратынан кең тарату
станциялар
арасында режимінде көптеген жер үсті
немесе ғарыш аппаратынан станцияларына беруді қамтамасыз
жалғыз жердегі станцияға етеді
беруді қамтамасыз етеді
Суреттегі белгілер: қара шеңбер – ғарыш аппараты, ақ шеңбер – спутникқайталағыш, Үшбұрыш – жер үсті станциясы, көрсеткілер – ақпарат беру
бағыты.
Сурет 2.3 - Байланыс жүйесінің архитектурасы оның функционалдық
мақсатына қарай анықталуы мүмкін

Ғарыштық байланыс жүйесінің архитектурасына ғарыш аппаратының
бортында ақпаратты өңдеудің болуы немесе болмауы да әсер етуі мүмкін.
Әдетте ғарыш аппаратының пайдалы жүктемесінің аппаратурасымен
жиналатын ақпарат тікелей пайдаланушыға "төмен"сызығы арқылы беріледі.
Алайда, жиналған ақпарат көбінесе оның пайдалы болуын қамтамасыз ету үшін
қосымша өңдеуді қажет етеді. Егер ғарыш жүйесінде көптеген жерүсті
қабылдау станциялары болса, онда ғарыш аппаратының бортында нысаналы
ақпаратты өңдеу және жерге өңделген ақпаратты беру жүйенің әрбір
пайдаланушысының бастапқы нысаналы ақпаратты өңдеуіне қарағанда
тиімдірек болуы мүмкін. Бұдан басқа, ғарыш аппаратының бортындағы
нысаналы ақпаратты өңдеу көбінесе "төмен" сызығындағы беру
жылдамдығына қойылатын талаптарды төмендетуге мүмкіндік береді, бұл
қаражатты қосымша үнемдеуді қамтамасыз етеді (бұл мәселе осы тараудың 2.2бөлімінде толығырақ қарастырылған). Ғарыш кемесінің бортында мақсатты
ақпаратты өңдеуді қолданатын ғарыш жүйесінің мысалы-Еуропалық Meteosat
метеорологиялық қамтамасыз ету жүйесі. Ол бірнеше жер үсті станцияларына
берілмес бұрын жердің бұлт қабатын сканерлеу туралы ақпаратты есте
сақтауды және пішімдеуді қамтамасыз етеді, ал беру жылдамдығы төмендейді.
Жер бетіндегі операторлар (жер бетіндегі операторлар, бұрынғыдай,
терминалдарды да қамтиды авиациялық және теңіз базалары) станциялары
әдетте ғарыш аппараттарының ұшуын оның бортына нақты (немесе оған
жақын) уақыт ауқымында басқару командаларын беру арқылы басқарады. Егер
ғарыш аппараты орамның бір бөлігі ішінде жерүсті басқару пунктінің көру
аймағында болмаса, командалар алдын ала қабылданады және оның бортында
есте сақталады, содан кейін борт таймерінің сигналдары бойынша белгіленген
уақытта орындалады. Бұл тәсілдің артықшылығы-ұшуды басқару
талаптарының өзгеруіне бейімделудің қарапайымдылығы, үлкен сенімділік
және сонымен бірге ғарыш аппараттарының күрделілігі мен құны аз. Негізгі
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кемшілік-ұшуды басқару процесінің оператордың қателіктеріне немесе жердегі
басқару құралдарының істен шығуына осалдығы. Сонымен қатар, ғарыш
аппараттарының ұшуды басқарудың жер үсті сегментінің құны, әсіресе оны
пайдалану құны өте жоғары болуы мүмкін.
Екінші жағынан, ғарыш кемесінің өзі ғарыш жобасының бағдарламасын
оның бортында мақсатты ақпаратты өңдеу процестерін және алдын-ала
бағдарламаланған шешім қабылдау процестерін жүзеге асыру арқылы жүзеге
асыра алады. Мұндай конфигурация жерден басқаруды алмастырады, жоғары
өміршеңдікті қамтамасыз етеді, жауап беру уақыты аз (өйткені байланыс
арналарында сигналдардың таралуына кідірістер болмайды), адамоператордың жұмысына байланысты қателерді жояды және ғарыш
аппаратының ұшуды басқарудың жерүсті сегментінің құнын, әсіресе оны
пайдалану құнын төмендетуді қамтамасыз етеді. Алайда, бұл тәсіл ұшуды
басқару талаптарының өзгеруіне бейімделудің төмен мүмкіндіктеріне ие, бұл
жағдайда ғарыш аппараттарының өзі күрделене түседі, бұл сөзсіз оның құнын
арттыруға және сенімділіктің төмендеуіне әкеледі. Ғарыш аппаратының ұшуды
автономды басқару архитектурасын пайдаланғанның өзінде, жалпы жағдайда
жерүсті станциясы ол жинаған ақпаратты қабылдау үшін, сондай-ақ ұшуды
басқарудың борттық жүйесінің функционалдық резерві ретінде әлі де талап
етіледі.
Әдетте жер үсті станциялары Автоматты (ұшқышсыз) ғарыш
аппараттарының ұшуын басқару үшін қолданылады, бұл құрылғы жобасын
жеңілдетеді. Болашақта біз ғарыш аппаратының бортында ұшуды басқарудың
көптеген міндеттері шешіледі деп күтеміз, бұл процестің тәуелділігін азайтуға
мүмкіндік береді жердегі басқару пунктінен басқару (бұл мәселе толығырақ
бөлімде қарастырылған 5.1.16-тарау).
Ғарыш жүйесін пайдалану процесінде байланыс арналарын қайта
конфигурациялау немесе оларды өзгеретін талаптарға сәйкес келтіру үшін
таратқыштың қуаты немесе жиілік белдеуі сияқты олардың параметрлерін
өзгерту қажеттілігі туындауы мүмкін. Осындай мәселелерді шешу процесі
байланыс желісін басқару деп аталады. Байланыс жүйесінің архитектурасының
әртүрлі нұсқалары байланыс желісін басқарудың әртүрлі мәселелерін шешуді
қажет етуі мүмкін. Байланыс желісін басқару есептерінің функционалдық
құрамының нұсқалары 2.3-кестеде келтірілген. Спутник сияқты алғашқы
ғарыш аппараттары мұндай мәселелерді шешуді қажет етпеді, өйткені олардың
байланыс жүйелері тек бір ғарыш аппаратымен жұмыс істеді, жалғыз байланыс
арнасы-желіні пайдаланды "төмен" және кең бағытталған антенна. Екінші
жағынан, NASA acts ғарыш кемесі сияқты спутниктік байланыс жүйесі (ол
туралы мәліметтер Naderi [1988] жұмысында келтірілген) ғарыш кемесінің
бортында
көптеген
өткір
бағытталған
Антенналарды,
сондай-ақ
демодуляторлар мен коммутация схемаларын қамтиды. Байланыс жүйесінің
мұндай архитектурасы желіні басқарудың дамыған жүйесін қажет етеді. Бұл
ретте желілік басқару міндеттері Бір жерүсті станциясын немесе бір ғарыш
аппаратын пайдалана отырып, орталықтандырылған түрде немесе ол үшін
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бірнеше жерүсті станцияларын немесе бірнеше ғарыш аппараттарын пайдалана
отырып, бөлінген схема бойынша шешілуі мүмкін. Таратылған
конфигурациялар басқару иерархиясының принципін немесе байланыс
жүйесіндегі ықтимал қақтығыстарды шешуді қамтамасыз ететін басымдық
жүйесін қолданады. Таратылған басқару орталықтандырылған басқару
жағдайындағыдай жалғыз басқару органының істен шығуына желінің аз
осалдығын қамтамасыз етеді (бұл мәселелер 3-тарауда толығырақ
қарастырылады).
Кесте 2.3 - Байланыс желісін басқарудың функционалдық міндеттері
Функция
Іске асыру мысалы
Ресурстарды бөлу
Байланыс
арналары
үшін
жиілік диапазондарын және әрбір
арна үшін жиілік белдеулерін бөлу
Уақыт
аралықтарын
бөлу
деректерді
беру
жылдамдығын
тағайындау
Байланыс
арналарында
сигналдарды модуляциялау және
кодтау тәсілдерін тағайындау антенна
сәулелерін бөлу
Таратушы құрылғының қуатын
басқару
Жер серікаралық байланыс
желілерін бөлу
Байланысқа кіру
Антеннаны бағыттау
Шығарылған
сигналдың
тасымалдаушы жиілігін анықтау
уақыт кодтарын синхрондау
Байланыс
жүйесіне
кіру
хаттамалары
Байланыс
арнасындағы
ақпаратты шифрлау құралдарын
синхрондау
Резервтің
жұмыс
істеуін
Байланыс
арнасындағы
бақылау және басқару
сигналдар спектрін талдау
Сигнал/шу
арақатынасының
уақытша нашарлауының әлсіреуі
(мысалы,
жерүсті
станциясы
ауданындағы
метеорологиялық
жағдайлардың
нашарлығынанжаңбыр және т. б.) интерфейстерді
сәйкестендіру
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Уақыт стандарты /жиіліктер

Траекториялық
телеметриялық
бақылау
командалық басқару

Орбитаны сақтау

Бас тартуды сәйкестендіру
резервтерді басқару
Ресурстарды қайта бөлу
Байланыс жүйесінің бірыңғай
уақыт
және
жиілік
қызметін
қалыптастыру және қолдау

өлшеу,
Қашықтық
пен
радиалды
және жылдамдықты өлшеу
Командалық
сигналдарды
пішімдеу, дұрыстығын бақылау және
орындау
(хабарламалар)
Телеметриялық
ақпарат
ағынын
демультиплекстеу,
телеметрияны
өңдеу
және
визуализациялау
Ғарыш аппараты орбитасының
параметрлерін болжау
Ғарыш аппаратының борттық
қозғалтқыш
қондырғысының
жұмысын басқару

2.1.3 Байланыс жүйесінің архитектурасын таңдау критерийлері
Нақты пайдаланушылар байланыс жүйесінің архитектурасын таңдау
критерийлеріне
әртүрлі
басымдықтарды
тағайындайды.
Мысалы,
коммерциялық компания байланыс жүйесін құру құны мен тәуекелін
төмендетуге тырысады, ал әскери күштер үшін жүйенің өміршеңдігі бірінші
кезектегі міндет болуы мүмкін. Төменде байланыс жүйесінің архитектурасын
таңдау критерийлеріне әсер ететін негізгі факторлар қарастырылған.
Ғарыш аппараттарының орбитасы. Ғарыш аппараты орбитасының
параметрлері оның жер үсті станциясының көру аймағында қанша уақыт
болатындығын анықтайды, сондай-ақ спутникаралық байланыс желілерін
пайдаланудың әлеуетті қажеттілігін анықтайды. Ғарыш аппаратының ұшу
биіктігі жер бетінің жабынын, ал оның орбитасының параметрлерін – нақты
жер үсті станциясының көру аймағы арқылы ғарыш аппаратының жүйелі өтуі
арасындағы кідірістерді анықтайды. Ғарыш аппараты орбитасының
параметрлері сондай-ақ жер бетін жабудың үздіксіздігі бойынша берілген
талаптарды орындау үшін қажетті жүйедегі аппараттардың санын анықтайды
таратқыштың қуаты мен антеннаның өлшемдері ғарыш аппаратынан жер үсті
станциясына дейінгі қашықтыққа байланысты (бұл мәселе осы тараудың 2.3бөлімінде толығырақ қарастырылған). Жер үсті станциясының көру аймағында
ғарыш аппаратының болу ұзақтығы ғарыш аппаратының байланысқа кіру және
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Ұшуды басқару алгоритмдерінің күрделілігін айқындайды (бұл мәселе
толығырақ 3-тарауда қарастырылған).
Радиожиілік спектрі. Радиосигналдың тасымалдаушы жиілігін таңдау
ғарыш аппараты мен жер үсті станциясының таратқыштарының қуатына
қойылатын
талаптарға,
антеннаның
бағыттылық
диаграммасының
геометриялық өлшемдері мен еніне және ғарыш аппаратын тұрақтандыру
дәлдігіне қойылатын талаптарға әсер етеді. Өз кезегінде бұл факторлар ғарыш
аппараттарының көлеміне, күрделілігіне және құнына әсер етеді. Сигналдың
тасымалдаушы жиілігі сондай-ақ жаңбырда радиотолқындардың сөнуін өтеу
үшін қажетті таратқыштың қуат қорына әсер етеді (бұл мәселе осы тараудың
13.3-бөлімінде толығырақ қарастырылған). Сонымен, халықаралық
телекоммуникация Одағы, АҚШ федералды байланыс комиссиясы немесе
АҚШ Қорғаныс министрлігінің салааралық радиобайланыс жөніндегі
консультативтік комитеті сияқты реттеуші органдардан жиілік өтінімін беру
және жиілікті пайдалануға рұқсат алу қажет. Дәл осы ұйымдар
геостационарлық орбитада ғарыш аппараттарының тұру нүктелерін бөлуді
жүргізеді (бұл мәселе 10-тарауда толығырақ қарастырылған).
Деректерді беру жылдамдығы. Деректерді беру жылдамдығы ғарыш
аппараты мен жерүсті станциясы арасындағы уақыт бірлігіне берілетін ақпарат
санына пропорционалды (бұл мәселе осы тараудың 2.2-бөлімінде толығырақ
қарастырылған). Деректерді беру жылдамдығы неғұрлым жоғары болса,
таратқыштың қажетті қуаты мен антеннаның геометриялық өлшемдері
соғұрлым үлкен болады (бұл мәселе осы тараудың 2.3-бөлімінде толығырақ
қарастырылған). Ғарыш аппаратының бортындағы ақпаратты өңдеу маңызды
ақпаратты жоғалтпай деректерді берудің талап етілетін жылдамдығын
азайтады, алайда бір мезгілде ғарыш аппаратының борт жабдығының
күрделілігін арттырады (бұл мәселе осы тараудың 2.2-бөлімінде толығырақ
қаралған).
Жұмыспен қамту коэффициенті. Ғарыш аппаратымен байланыс арнасын
пайдалану үшін қажетті уақыт үлесі Жұмыспен қамту коэффициенті (ағылш.
duty factor). Бұл коэффициенттің шамасы ғарыш жобасының сипатына және
ғарыш аппараты орбитасының параметрлеріне байланысты. Жұмыспен қамту
коэффициентінің аз мөлшері бір жердегі станцияны бірнеше ғарыштық
аппаратқа қызмет көрсету үшін пайдалануға мүмкіндік береді (бұл тәжірибе
әдетте жердегі телеметриялық бақылау және командалық басқару станциялары
үшін). Баламалы нұсқа ғарыш аппаратымен бір байланыс арнасын бірнеше
пайдаланушымен бөлу болып табылады (бұл мәселе осы тараудың 2.5бөлімінде толығырақ қарастырылған).
Байланыс
арнасының
қолжетімділігі.
Байланыс
арнасының
қолжетімділігі (ағылш. link availability) - байланыс арнасы пайдаланушы үшін
қол жетімді болатын уақыттың арнаның жалпы жұмыс уақытына қатынасы.
Қолжетімділік шамасы пайдаланылатын жабдықтың сенімділігіне, резервтік
жабдықтың болуына, істен шыққаннан кейін жабдықтың жұмысқа
қабілеттілігін қалпына келтіру үшін қажетті уақытқа, жерүсті станциясы
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орналасқан аудандағы қолайсыз метеорологиялық жағдайларға (мысалы,
жаңбыр) байланысты арна жұмысындағы үзілістер шамасына және баламалы
байланыс желілерінің болуына байланысты болады. Байланыс арнасының қол
жетімділік коэффициентінің типтік мәндері 0.99-дан 0.9999-ға дейін, ал үлкен
мән телефон байланысының коммерциялық желілеріне тән (сенімділік
мәселелері 8-тарауда толығырақ қарастырылады).
Байланыс арнасына кіру уақыты. Байланыс арнасына рұқсат етілген ең
ұзақ уақыт (ағылш. link access time) немесе пайдаланушылардың арналарына
қол жеткізер алдында күту уақыты ғарыштық жобаның сипатына байланысты.
Мысалы, біз әдетте бірнеше секунд ішінде дауыстық байланыс арналарына
кіруді талап етеміз. Ауа-райын болжау мәселелерін шешу үшін
метеорологиялық мәліметтер бір сағаттан аз уақыт ішінде қажет. Екінші
жағынан, ғылыми ғарыш аппараты жинаған ғарыш кеңістігіндегі рентген
сәулелері туралы мәліметтер оның бортында есте сақталып, кейінірек жерге
жіберілуі мүмкін. Траекториялық өлшеу, телеметриялық бақылау және
командалық басқару арналары көбінесе нақты уақытқа жақын режимде қол
жетімді болуы керек, әсіресе егер басқару міндеті ғарыш аппараттарының
ұшуын басқаратын жердегі станция операторының жедел реакциясын қажет
етсе. Байланыс арнасына кіру уақыты ғарыш аппараты орбитасының таңдалған
параметрлеріне байланысты болады, олар оның жер үсті станциясының көріну
аймағында болу уақытын анықтайды. Планетааралық ғарыш аппараттарының
жобалары үшін нақты уақыт режимі мүмкін емес екенін ескеріңіз, өйткені
мұндай қашықтықта радиотолқындардың таралу уақыты минуттармен немесе
тіпті сағаттармен есептеледі.
Қауіптер. Байланыс жүйесінің жобасына әртүрлі ықтимал қауіптер әсер
етуі мүмкін. Мысалы, әскери спутниктік байланыс жүйелерін жобалау кезінде
тасымалдаушы жиілікті, антеннаны, модуляция түрін және байланыс
арнасының энергетикалық қорын таңдау радио қарама-қайшылыққа төзімділік
талаптарын ескеруі керек. Сонымен қатар, биіктіктегі ядролық жарылыс радио
сигналдарының таралу процесіне наразылық тудыруы мүмкін. Ғарыш
аппаратына физикалық қауіп-қатер жүйеде бірнеше аппараттарды
пайдалануды немесе оның құрылымының қорғалуын арттыруды талап етуі
мүмкін (бұл мәселелер 8-тарауда толығырақ қарастырылады). Жер үсті
станциясына физикалық қауіп-қатер байланыс жүйесіне спутниктіретрансляторды және жер аралық байланыс желілерін енгізуді талап етуі
мүмкін, бұл жер үсті станциясын қауіпсіз аумаққа көшіруге мүмкіндік береді.
FireSat ғарыш жобасының қарастырылып отырған мысалында олардың
әрқайсысының қызмет көрсету аймағы шектеулі төмен орбиталық ғарыш
аппараттарын пайдалану қарастырылған. Егер сіз жердегі станцияны FireSat
жүйесінің бақылауына жататын орманды жерге жақын орналастырсаңыз, онда
бұл ақпаратты аралық сақтаумен немесе спутникаралық байланыс желілерін
қолдана отырып, сәулет нұсқаларынан бас тартуға мүмкіндік береді. Бұл
жағдайда байланыс жүйесінің архитектурасы жер үсті станциясының көру
аймағында болған кезде жалғыз ғарыш аппаратымен байланыс сеанстарын
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өткізуге дейін азаяды. FireSat жүйесі бақылайтын жер бетінің әрбір ауданы
үшін жеке жер үсті станциясы қажет.
2.2 Деректерді беру жылдамдығы
Ғарыштық бағдарлама үшін байланыс жүйесінің архитектурасын
жобалау кезінде біз бірқатар сұрақтар қоюымыз керек: байланыс арналары
арқылы қандай ақпарат беріледі? Беріліс жылдамдығы қаншалықты жоғары
болуы керек? Деректерді берудің жоғары жылдамдығы байланыс жүйесінің
үлкен құнын білдіретінін ескере отырып, біз пайдаланушыға ақпаратты қалай
жеткізетінімізді шешуіміз керек.
Спутниктік байланыстың алғашқы арналары аналогтық модуляция
әдістерін кейіннен арна арқылы беру үшін тасымалдаушы жиілікке ақпарат
беру үшін қолданды. Алайда, 1980 жылдан бастап ғарыш аппараттарының жер
үсті станцияларымен байланыс арналарының көпшілігі сандық модуляция
әдістерін қолдана бастады. Сандық байланыс жүйесін құру үшін, ең алдымен,
аналогтық сигналдың амплитудасын іріктеу жылдамдығымен, берілетін сигнал
спектрінің максималды жиілігінен кемінде екі есе жоғары, 𝑓𝑚 -ді таңдау керек.
1928 жылы Nyquist * көрсетілген талапты орындау кезінде біз бастапқы
аналогтық сигналды дискретті үлгілерден теориялық түрде қалпына келтіре
алатынымызды көрсетті(Толығырақ іріктеу теориясы Sklar жұмысының 2.4
бөлімінде келтірілген [1988]). Мысалы, адамның қалыпты дауысы шамамен 3.5
кГц жиілік диапазонын алады. Сондықтан оны сандық түрде көбейту үшін
іріктеу жылдамдығы секундына кемінде 7000 санақты құрауы керек. Алайда,
практикалық тәжірибе көрсеткендей, бірқатар шектеулердің болуы, мысалы,
сүзгілердің орындалуы, іріктеу жиілігін бастапқы сигналдың жиілігінен кем
дегенде 2.2 есе жоғары болуын талап етеді (бұл сұрақ Sklar жұмысында
толығырақ сипатталған [1988]):
(2.1)
2.1 теңдеуіне сүйене отырып, біздің дауыстық сигналымыз секундына 7.7
мың санаққа тең болатын іріктеу жиілігімен таңдалуы керек деген қорытынды
жасауға болады. Шын мәнінде, сандық коммерциялық дауыстық байланыс
жүйелеріндегі іріктеу жылдамдығы секундына 8 мың санақты құрайды. Тағы
бір мысал-аудио ықшам дискілерді жазу кезінде іріктеу жиілігі секундына 44.1
мың санаққа тең – жоғары сапалы музыка әуесқойлары талап ететін сигнал
көзінің максималды жиілігіне қарағанда шамамен 2.2 есе жоғары.
Сіз (мысалы, Panter [1965] жұмысын қараңыз), іріктеуге байланысты шу
қуатының стандартты мәні ∆𝑉 2 / 12 жиынына тең екенін көрсете аласыз.
Сигналдың кванттау шуының қуатына қатынасы (ағылш. signal-to-quantization
noise power ratio) тең (𝑀2 -1), немесе, шамамен, 𝑀2 немесе 22𝑛 *, кіріс
сигналының амплитудасының кіріс сигналының кернеуінің толық өзгеру
диапазоны шегінде біркелкі таралуын болжайды. Іріктеудің максималды
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қатесіне және сигналдың кванттау Шу қуатына қатынасына байланысты
анықтамалық кодты кодтау үшін қажетті биттер саны 2.4 кестеде келтірілген.

Абсцисса осі бойынша вольттағы кіріс кернеуі кейінге қалдырылады,
ординаттың оң осі бойынша – вольттағы шығыс кернеуі, ординаттың сол
осі бойынша – Шығыс кернеуінің сандық көрінісі. Суреттегі қолтаңбалар: 1
– кванттау қадамының шамасы; 2 – кіріс кернеуі үшін іріктеу қателігі 6.3 В;
3-кіріс сигналының кернеуінің өзгеру диапазоны.
Сурет 2.4 - Кванттаудың сегіз деңгейі үшін аналогты-сандық түрлендірудің
мысалы (сандық сөздің ұзындығы-3 екілік сан)
Кесте 2.4 - Кері санақты кодтау үшін қажетті биттер саны.
Кері санақты кодтау үшін қажетті биттер саны рұқсат етілген
максималды іріктеу қатесіне және сигнал қуатының кванттау Шу қуатына
қатынасына байланысты
Кері
санақты
Максималды
Сигнал қуатының
кодтауға
арналған іріктеу қатесі, %
кванттау шу қуатына
биттер саны
қатынасы, дБ*
3
6,25
18
4
3,13
24
5
1,56
30
6
0,79
36
7
0,39
42
8
0,20
48
9
0,10
54
10
0,05
60
11
0,02
66
12
0,01
72
Кванттау шуының әсерін кванттау қадамдарының шамасын олардың
жалпы санын өзгертпестен өзгерту арқылы азайтуға болады, осылайша әлсіз
сигнал кванттаудың кіші сатысына сәйкес келеді. Кванттау деңгейлерінің
берілген саны үшін сигнал амплитудасының максимумының айналасында
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қатаң кванттауға рұқсат етіледі, мұнда абсолютті шамада іріктеу қатесінің
жоғарылауы рұқсат етіледі, өйткені ол үлкен сигнал амплитудасымен
салыстырғанда аз болады. Бұл технология, әдетте, дауыс беру кезінде
қолданылады, онда цифрландырудан бұрын таратқышта сөйлеу сигналының
формасы қысылып, қабылдағышқа орналастырылады. Біріктірілген,
компрессор және сигнал кеңейткіші компандер немесе күшейткіш - компрессор
(ағылш. compandor).
Анықтамалық кодтауға арналған биттердің саны ғарыш жобасының
талаптарына байланысты. Мысалы, NASA-ның реактивті қозғалыс зертханасы
әдетте борттық сканерлеу жабдықтары алған суреттерді цифрлау үшін 256 сұр
градацияны қолданады (басқаша айтқанда, сандық сөздің бит тереңдігі 8 бит),
ал қара және ақ түсті нашар теледидар бейнесін беру үшін әдетте 5 бит сандық
сөздің бит сыйымдылығы жеткілікті. Сандық сөздің ұзындығы нақты
қолданбалы есепті шешуге қажетті дәлдікке байланысты таңдалады. Мысалы,
бізге ғарыш аппараттарының борттық жабдықтарының температурасы туралы
деректерді беру кезінде жоғары дәлдік қажет емес, ал орбиталық ғылыми
эксперименттер мен өлшеулер деректерін беру пайдалы жүктеменің өлшеу
аппаратурасының дәлдігіне сәйкес келетін жоғары дәлдікті байланыс арнасын
қолдануды талап етуі мүмкін.
Деректерді беру жылдамдығы (ағылш. data rate) бір санауды цифрлау
үшін пайдаланылатын биттер санына секундына санақтар санына немесе бір
секундта берілуге тиіс биттер санына көбейтіндіге тең болады және бит/с
(ағылш.
bps).
Осылайша,
коммерциялық
телефон
желілерінде
цифрландырылған сөйлеуді беру үшін секундына 8000 бит немесе 64 Кбит / с
көбейтіндісіне тең деректерді беру жылдамдығы қажет, әр түрлі
қосымшалардағы деректер жылдамдығының басқа мысалдары 2.5 кестеде
келтірілген.
Кесте 2.5 - Сандық байланыс арналары арқылы әртүрлі аналогтық
ақпаратты беру үшін қажетті деректерді беру жылдамдығы.
Код - импульстік модуляцияны қолдану арқылы цифрланған немесе
түрлендірілген берілу жылдамдығы (ағылш. pulse code modulation), сөйлеуді
тек бастапқы сигнал амплитудасының өзгеруін сериялық үлгілер арасында беру
арқылы азайтуға болады. Бұл технология "дельта модуляциясы" деп аталады.
Аналогтық
Бастапқ
Ірікте
Бі
Деректер
Ақпарат түрі
ы жиіліктің у жиілігі, р
ді
беру
максималды санау / с
сілтеме жылдамдығы,
жиілігі
ні
бит / с
сигнал,
кодтау
Гц
үшін
биттер
саны
Дауыс
3600
8000
7
64 к*
(кодово44

импульсті
модуляция)
Дауыс
(дельта
модуляциясы)

3600

8000

6

56 к*

Типті
мультиплексор
арқылы
дауыстық арна
DS1

-

-

-

1544 М

Бірінші
бейнетелефон

900 к

2М

3

6М

Түрлі-түсті
теледидар
(коммерциял
ық сапа)

4М

8.8 М

5

44 М

Түрлі-түсті
теледидар
(студия
сапасы)

4.2 М

9.25

10

92.5 М

24

М

Сандық байланыс технологиялары бірқатар себептерге байланысты
аналогтардың орнына қолданылады. Біріншіден, сандық сигналдар арқылы
деректерді берудің жоғары дәлдігі қамтамасыз етілуі мүмкін, өйткені мұндай
сигналдар бұрмаланулар мен кедергілерге аз сезімтал. Екіншіден, сандық
сигналдарды оңай қалпына келтіруге болады, өйткені байланыс арналары
арқылы беру процесінде шу мен бұзылулар жиналмайды. Үшіншіден, сандық
байланыс арналары қателерді анықтау және түзету алгоритмдерін қолдану
арқылы қате коэффициентінің өте төмен деңгейін және бастапқы сигналды
ойнаудың жоғары дәлдігін қамтамасыз ете алады. Сонымен қатар, бірнеше
сандық сигнал ағындарын оңай мультиплекстеуге және бір тасымалдаушы
жиілікті модуляциялау үшін қолданылатын бір биттік тізбекті ағынға
айналдыруға болады. Сандық байланыс арналарының басқа артықшылықтары
- олар арқылы берілетін ақпараттың қорғалуын қамтамасыз етудің
қарапайымдылығы, микропроцессорларды, сандық қосқыштарды және жоғары
интеграцияланған микросхемаларды қоса алғанда, миниатюралық, нөлдік
ауытқусыз және аз қуат тұтынумен арналарды іске асыру мүмкіндігі. Осы
тарауда біз тек цифрлық байланыс жүйелерін қарастырамыз.
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Цифрлық байланыс технологияларын қысқаша енгізгеннен кейін біз
жүйенің функционалдық мақсаты бойынша ерекшеленетін байланыс жүйесі
архитектурасының алдыңғы бөлімде қаралған үш негізгі түрі үшін деректерді
беру жылдамдығы бойынша талаптарды қарау: траекториялық өлшеулер,
телеметриялық бақылау және командалық басқару; ақпарат жинау; деректерді
ретрансляциялау.
2.2.1 Траекториялық өлшеулер, телеметриялық бақылау және
командалық басқару
Ғарыш аппаратының бортынан телеметриялық ақпаратты берудің талап
етілетін жылдамдығын анықтау үшін бақыланатын телеметриялық
параметрлердің санын және олардың мәндерін өлшеу дәлдігін ескеру қажет.
Ғарыш аппаратының борттық кіші жүйелерінің дұрыс жұмыс істеуін анықтау
үшін және қандай да бір ауытқулар туындаған жағдайда істен шығу орнын
оқшаулау үшін кернеу, температура немесе үдеу сияқты бірнеше жүздеген
түрлі телеметриялық параметрлерді бақылау қажет. Әрбір телеметриялық
датчиктің жай-күйін сұрау мультиплексор (ағылш. multiplexer), ол барлық
телеметриялық ақпаратты бір бит ағынына біріктіруді қамтамасыз етеді. Іріктеу
жиілігі әдетте төмен және секундына бір сілтемеден он секундқа дейін, өйткені
бақыланатын параметрлер өте баяу өзгереді. Мысалы, біз 1.5% өлшеу
дәлдігімен он секундта бір рет 50 температура сенсоры мен 50 кернеу сенсорын
бақылауымыз керек делік. Содан кейін деректерді беру жылдамдығы 10
секундта 100 санақтың көбейтіндісіне тең болады, 5 бит немесе 50 бит/с.кейбір
жағдайларда уақыт немесе деңгей бойынша мәліметтерді кванттаудың дәлдігі
қажет. Мұндай жағдайларда телеметриялық ақпарат Аналогты түрде бір немесе
бірнеше қосалқы жиіліктегі амплитудалық модуляция әдісін қолдана отырып
берілуі мүмкін (бұл тәсіл Morgan және Gordon [1989] жұмысында толығырақ
қарастырылады).
Әдетте ғарыш аппараттарының бортына командалық ақпаратты беру
жылдамдығы сондай – ақ, кішкентай-әдетте, секундына бір команданы беру
жеткілікті. Командалық хабарламаның ұзындығы 48-ден 64 битке дейін болуы
мүмкін, оның ішінде синхрондау тақырыбы немесе кіріспе (сериялық биттер
жиынтығы), ғарыш кемесінің бортында осы команданың орындалатын орнын
анықтайтын мекен-жай сөзі, команданың өзі (ол көбінесе хабарлама
құрылымында жалғыз екілік санмен берілген "қосу "немесе" өшіру") және осы
командалық хабарламаның дұрыс қабылданғанына сенімді болу үшін қателерді
анықтау үшін бірнеше бит. Кейбір командалар, егер олар дұрыс емес уақытта
шығарылса, қайтымсыз салдарға немесе ғарыш аппараттарының зақымдалуына
әкелуі мүмкін. Мұндай командалар әдетте ғарыш аппараттарының бортына
алдын-ала жіберіліп, сол жерде есте сақталады. Көрсетілген командалардың
дұрыс қабылдануы телеметрия бойынша бақыланады, содан кейін бортқа
бұрын берілген және есте сақталған команданың орындалуына рұқсат беретін
тағы бір команда беріледі. Егер қандай да бір команда ғарыш аппараты Жер
үсті станциясының көру аймағынан шыққаннан кейін орындалуы тиіс болса,
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онда тиісті командалық хабарламаға команданың орындалу уақыты қосылады
және бұл хабарлама ғарыш аппаратының бортында есте сақталады. Мұндай
команда командалық қатынаста сақталған уақыт ғарыш аппаратының
ағымдағы борттық уақытына сәйкес келген кезде орындалады.
Ғарыш аппаратын қадағалау процесінде жерүсті станциясы аппараттың
қашықтығын немесе радиалды жылдамдығын өлшейді, оны өңдеу нәтижелері
бойынша ғарыш аппаратының эфемеридтері жаңартылады. Мысалы, АҚШ
Әскери-әуе күштерінің траекториялық өлшеу жүйесі өлшеу үшін командалық
ақпаратпен бірге ғарыш аппаратының бортына "жоғары" радиолиниясы
арқылы берілетін жалған кездейсоқ кодты пайдаланады. Борттық командалық
қабылдағыш осы кодты бөлектеуді қамтамасыз етеді. Содан кейін ол жерге
"төмен"радио желісі арқылы телеметриялық ақпараттың бөлігі ретінде
жіберіледі. Жер үсті станциясы кодты қабылдау уақытының оны ғарыш
аппаратының бортына беру уақытына қатысты кідірісін өлшейді және осы
өлшеулердің нәтижелері бойынша аппаратқа дейінгі қашықтықты есептейді.
Ғарыштық ұшу орталығының қашықтығы мен радиалды жылдамдығын өлшеу
жүйесі. Годдарда NASA іс жүзінде бірдей жұмыс істейді, алайда жалған
кездейсоқ диапазон кодынан басқа, ол бірнеше үйлесімді байланысқан
синусоидалы реңктерді қолданады. Intelsat спутниктік байланыс жүйесіндегі
қашықтықты өлшеу тек төрт гармоникалық байланысқан синусоидалы
тондарды қолдану арқылы жүзеге асырылады.
Көп жағдайда біз траекториялық өлшеулерді, телеметриялық бақылауды
және ғарыш аппараттарының ұшуын командалық басқаруды қамтамасыз ететін
қолданыстағы жер үсті станцияларының желісін пайдалануға тырысамыз.
Осындай төрт желінің негізгі параметрлері 2.6 кестеде келтірілген (толығырақ
ақпарат 11 және 15 тарауларда келтірілген). Кестеде келтірілген "жоғары"
сызығы мен "төмен" сызығының тасымалдаушы жиіліктерінің қатынасы
борттық таратқышта қабылданған "Жоғары"сигналының тасымалдаушы
жиілігі бойынша өзінің тасымалдаушы жиілігінің фазалық автотіркеу схемасы
болған кезде қолданылады. Екі жақты когерентті байланыс режимі деп
аталатын бұл режим жердегі станцияда ғарыштық аппараттың радиалды
жылдамдығын өлшеу нәтижелері бойынша жердегі станцияға қатысты анықтау
үшін тасымалдаушы жиіліктің Доплер ауысуын дәл өлшеуге мүмкіндік береді.
Америка Құрама Штаттарында траекториялық өлшеулерді, телеметриялық
бақылауды және ғарыш аппараттарының ұшуын командалық басқаруды
қамтамасыз ететін жер үсті станцияларының екі желісі бар. Бұл NASA
реактивті
зертханасының
(азаматтық
және
ғылыми
ғарыштық
бағдарламаларды басқару) және АҚШ Әскери-әуе күштерінің Satellite Control
Network (SCN) (әскери ғарыштық бағдарламаларды басқару) иелігіндегі терең
Ғарыштық желі (DSN) желісі. Intelsat ұйымы және спутниктік байланыс
жүйелерінің басқа да операторлары траекториялық өлшеулерді, телеметриялық
бақылауды және ғарыш аппараттарының ұшуын командалық басқаруды
қамтамасыз ететін станциялардың меншікті жүйесін пайдаланады, бұл оларды
жоғарыда аталған екі жаһандық желінің қызметтеріне ақы төлеу қажеттігінен
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құтқарады. Мысал ретінде қаралатын FireSat ғарыш аппаратының
траекториялық өлшеулерді, телеметриялық бақылауды және ұшуды
командалық басқаруды қамтамасыз ету жөніндегі талаптар өте қарапайым
болып табылады және ғарыш аппаратын орбитаға шығару учаскесін
қоспағанда, өзінің байланыс жүйесімен оңай қамтамасыз етілуі мүмкін.
Көрсетілген үш жер үсті желілері мен траекториялық өлшеу жүйелерінен
басқа, телеметриялық бақылау және ұшуды командалық басқару 2.6-кестеде
сондай-ақ спутниктік бақылау және деректерді ретрансляциялау жүйесінің
ғарыш аппараты бойынша деректер ұсынылған (ағылш. Tracking and data relay
satellite system – TDRSS) - жер үсті станцияларының желілері мен жүйелеріне
балама болып табылатын NASA (TDRSS жүйесі Yuen [1983] жұмысында
сипатталған). Жүйенің қызметтерін пайдаланушы ғарыш аппараттары
орбиталарының биіктігі олардың tdrs ғарыш аппаратының борттық
антенналарының көріну аймағында болуын қамтамасыз ету үшін 12000 км –
ден төмен болуы тиіс.
Кесте 2.6 - Қолданыстағы траекториялық өлшеу, телеметриялық бақылау
және ғарыш аппараттарының ұшуын командалық басқару жүйелерінің
параметрлері
Траекториялық
Командалар
өлшеулер,
("жоғары" сызығы»)
телеметриялық
бақылау және
ұшуды
командалық
ГГц, жылдамды
басқару желілері жиілігі ғы беру
мен жүйелері
бит/с деректері ,

Телеметрия ("төмен" Желінің Қашықтықты
сызығы»)
тасымалда өлшеу әдісі
ушы
жиіліктері
нің
ГГц, жылдамдығы қатынасы
жиілігі беру деректері "жоғары"
және
бит/с
,
"төмен"
сызықтар
ы»
АҚШ Әскери - әуе
1 Мбит/с
күштерінің
1.76 … 1000, 2000 2.2 …
125 …1 М
256 / 205 жылдамдықпен
Satellite Control
1.84
2.3
берілетін
Network (SCN)
жалған
желісі
кездейсоқ
қашықтық
өлшеу коды
NASA реактивті
қозғалыс
зертханасының
терең Ғарыштық 2.025 … 1 … 2000 2.2 …
желісі (DSN)
2.120
2.3
7.145 …
8.4 …
7.190
8.5
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8 … 6.6 М

1 Мбит/с
жылдамдықпен
берілетін
240 / 221
жалған
749 / 880
кездейсоқ
қашықтық
өлшеу коды, 8
Гц-тен 8 Гц-ке
дейінгі
жиіліктерде

диапазонды
өлшеудің сегіз
тондары
500 кГц

Intelsat / COMSAT
спутниктік
байланыс жүйелері 5.92 … 100 … 250 3.9 …
6.42 100 … 250 4.2
14.0 …
12.2
14.5
или
17.7

27.777 кГц
жиіліктегі
1000 … 4800 қолданыл қашықтықты
1000 … 4800 майды өлшеудің төрт
тоны,
3968.25 Гц,
283.477 Гц,
35.431 Гц

TDRSS жүйесі* МД**, S- 10 Кбит/с МД, S- 1 к … 1.5 М
NASA
диапазон, көп емес диапазо
2.1064
н,
1 к … 12 М
***
(жүйенің
СД , S- көп емес 2.2875
қызметтерін
диапазон 300 Кбит/с СД, S- 1 к … 300 М
пайдаланушы , 2.025 …
диапазо
ғарыш
2.120 көп емес н, 2.2 …
аппараттары
СД, К- 25 Мбит/с 2.3 СД,
орбиталарының диапазон,
Кбиіктігі 12000 км- 13.775
диапазо
ден төмен
н,
16.0034

S3 Мбит/с
диапазон, жылдамдықпен
240/221
берілетін
жалған
Sкездейсоқ
диапазон, қашықтықты
240/221
өлшеу коды
Кдиапазон,
1600/1469

Жақын арада біз 15000 км – ден төмен орбиталарда Ғаламдық позициялау
жүйесінің сигнал қабылдағыштары-GPS көмегімен орналасқан жерімізді
анықтайтын ғарыш аппараттарын көре аламыз (толығырақ ғаламдық
спутниктік
радионавигациялық
жүйелер
11.7-бөлімде,
11-тарауда
қарастырылған). GPS навигациялық қабылдағыштың деректері телеметриялық
ақпарат ағынының бөлігі ретінде жер үсті станциясына берілуі мүмкін және ол
дәстүрлі диапазонды өлшеу нәтижелерінің орнына осындай қабылдағыштың
ғарыштық тасымалдаушы орбитасының параметрлерін анықтау үшін
қолданылады. Сонымен қатар, нарықта навигациялық GPS қабылдағыштары
бар, олар ғарыш аппараттарының координаттары мен жылдамдығын тікелей
оның бортында анықтайды.
2.2.2 Ақпарат жинау
Екінші типтегі байланыс жүйелерінде оптикалық сканер немесе
радиолокациялық станция сияқты пайдалы жүктеме аппаратурасын
тасымалдаушы ғарыш аппараты мақсатты Ақпарат және оны жинауды
қамтамасыз етеді. Ғарыш аппаратының бортынан мақсатты ақпарат
пайдаланушының мүддесі үшін өңдеу және визуализация үшін жерүсті
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станциясына беріледі. Кешкі телевизиялық жаңалықтарда бізге көрсетілетін
жаһандық бұлт жамылғысының суреттері метеорологиялық ғарыш
аппараттарының пайдалы жүктемесінің борттық аппаратурасынан түседі.
Кейде біз мақсатты ақпаратты алдыңғы параграфта қарастырылған
телеметриялық ақпараттың жалпы ағымында бере аламыз. Алайда, егер
пайдалы жүктеме аппаратурасының деректерін беру жылдамдығы 100 Кбит/стан асатын болса, біз әдетте мақсатты ақпаратты осы үшін арнайы бөлінген
байланыс арналары арқылы береміз. Әртүрлі үлгідегі пайдалы жүктеме
аппаратурасының деректерін беру жылдамдығы бойынша талаптар 9.1-бөлімде
(9-тарау) қаралады.
2.7-кестеде ғарыш аппараттарының екі түрі үшін мақсатты ақпаратты
беру жылдамдығы көрсетілген. Олардың бірі – пайдалы жүктеме ретінде 1 км
кеңістіктік рұқсатпен 20 минут ішінде жер бетінің барлық көрінетін бөлігін
сканерлеуді қамтамасыз ететін радиометрмен жабдықталған геостационарлық
ғарыш аппараты, 9-35 теңдеуіне сәйкес, бұл жағдайда мақсатты ақпаратты беру
жылдамдығы 1.42 Мбит/с құрайды, бұл goes типті метеорологиялық ғарыш
аппараттарына қойылатын талаптарға сәйкес келеді.
Кесте 2.7 - Жерді ғарыштан бақылайтын ғарыш аппараттарының екі типі
үшін нысаналы ақпаратты беру жылдамдығы бойынша талаптар
Параметр
Ғарыш аппараты
Геостационарлық
FireSat
ғарыш аппараты
Орбита

биіктігі,

км
Жерге
қатысты
жылдамдық, м / с
Жер
бетіндегі
рұқсат, м
Шолу жолағының
ені, км

600
6900

35786
0

1

1000
Жердің
барлық
көрінетін бөлігі
18

500
45.4

Шолу жолағының
Үздіксіз шолу
18
ені, градус
Көру жолағының
145 мкс / сурет
20 минут / жер
ұзындығы, градус
жолы
бейнесі
Сканерлеу
ұзақтығы
1.6
1.6
Бір
пиксельге
2
8
санақ саны
Бір санаққа биттер
0.95
0.95
саны
11000 М
1.42 М
(9-34 теңдеу)
(9-35 теңдеу)
50

Жақтаудың
пайдалы ауданы
Мақсатты
ақпаратты
беру
жылдамдығы,
бит / с (есептеу
әдістемесі)
Екінші жағынан, 9-34 теңдеуді қолдана отырып, біз FireSat ғарыш
кемесінің бортынан мақсатты ақпаратты беру жылдамдығы 11гбит/с екенін
анықтадық – бұл кез-келген нақты, экономикалық тұрғыдан мүмкін ғарыш
жүйесі үшін тым көп. FireSat ғарыштық жобасының жүйелік талаптарын
қарастырыңыз. Ең алдымен, 150000 акр (шамамен 25 км 25 км) жер бетінің 1
шаршы метрінің суретін алу керек.М төрт минут ішінде. Ғарыш
аппараттарының үстінен өту кезінде байқалатын 150000 акр көру жолағын
шектей отырып, біз секундына 2.5 миллион пиксельге тең сканер ақпаратының
Шығыс ағынын аламыз. Бұл 8.5 Мбит / с мақсатты ақпаратты беру
жылдамдығына сәйкес келеді (есептеу параметрлері 2.7 кестедегідей: бір
пиксельге арналған үлгілер саны – 1.6, бір санаққа биттер саны – 2, жақтаудың
пайдалы ауданы – 0.95). Мұндай жылдамдық нақты жобаны жасау үшін
әлдеқайда қолайлы. Біз сондай-ақ төменде талқыланатын ғарыш аппаратының
бортындағы мақсатты ақпаратты қандай да бір нысанда өңдеуді пайдалана
аламыз.
Көп жағдайда бізге жүктеме жабдықтары жинайтын барлық ақпарат
қажет емес. Атап айтқанда, бізді FireSat ғарыш аппаратының мақсатты
ақпараты оның борттық сканері орман өртін тіркегенге дейін қызықтырмайды.
Ғарыш аппаратының бортындағы мақсатты ақпаратты өңдеу пайдалы жүктеме
аппаратурасының деректерін берудің талап етілетін жылдамдығын түбегейлі
азайтуы мүмкін. FireSat ғарыш аппараты үшін мақсатты ақпаратты борттық
өңдеу алгоритмі жылу энергиясын алдын-ала белгіленген шекті деңгейден
асатын пикселдерді ғана бөліп, беруді қарастыруы мүмкін. Бұл жағдайда
мақсатты ақпаратты беру жылдамдығының төмендеу дәрежесі сканер
байқайтын жер бетінің қай бөлігінде орман өрті болатынына байланысты
болады. Бұл жағдайда біз борттық сканер кадрындағы таңдалған пиксельдердің
немесе пиксель топтарының орнын анықтау үшін қосымша биттерді қосуымыз
керек. Мақсатты ақпаратты өңдеудің мұндай алгоритмі мақсатты ақпараттың
сипатына байланысты оны берудің қажетті жылдамдығын 3 ... 10 есе
төмендетуі мүмкін.
Басқа да ықтимал тәсілдері бар азаюына беру жылдамдығы мақсатты
ақпарат беру болып табылады ғана өзгерістер амплитудасы да отсчетах.
Мысалы, мақсатты ақпарат кадрындағы бірінші пиксельдің амплитудасы 8
биттік сандық сөзбен берілуі керек. Кейінгі пиксель сигналдарының
амплитудасындағы өзгерістер әрқайсысы 3 биттік сандық сөздермен беріледі,
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бұл мақсатты ақпаратты берудің қажетті жылдамдығын 3/8 есе азайтуға
мүмкіндік береді.
Осыған ұқсас жұмыстар сандық дауыстық байланыс арналарында
деректерді беру жылдамдығын азайту немесе деректерді сығу бағытында
жүзеге асырылады (бұл сұрақтар O ' Shaughnessy жұмысында толығырақ
сипатталған [1987]). Бұл жағдайда қолданылатын технологияның бірі адаптивті
дифференциалды импульстік-кодтық модуляция (ағылш. adaptive differential
pulse code modulation). Ол дауыстық сигналдың нақты сілтеме деңгейлері мен
алдыңғы бірнеше санақ негізінде болжанған оның мәні арасындағы
айырмашылықты беруді қамтиды. Осы технологияны қолдана отырып,
дауыстық деректерді беру жылдамдығы 64 Кбит/с-тан 32 Кбит/с-қа дейін
немесе тіпті 16 Кбит/с-қа дейін азайтылуы мүмкін, бұл ретте сөйлеу қабілеті
коммерциялық сөйлесу сапасы деңгейінде сақталады. Дауыстық деректерді
беру жылдамдығының одан да тиімді төмендеуіне вокодерлер мен сөйлеуді
кодтау алгоритмдерін сызықтық болжау әдісімен қолдану арқылы қол
жеткізіледі. Бұл технология қабылдағыштар дауыстық синтезаторды басқару
үшін берілген спектрлік параметрлерді немесе қоздыру параметрлерін
қолданады. Дауыстық деректерді берудің қажетті жылдамдығы тек 600 бит/стан 2400 бит/с-қа дейін, бірақ желінің қабылдау соңында синтезделген дауыс
көбінесе табиғи емес болып көрінеді. Дауыстық сигналмен қоздырылған
вокодерлер жоғарыда сипатталған тәсілдердің негізгі артықшылықтарын
біріктіреді, сонымен бірге деректерді беру жылдамдығы 4800 бит/с-тан 9600
бит/с-қа дейін табиғи сөйлеу дыбысы бар дауыстық арнаны құрайды (бұл
сұрақтар Герсон жұмысында толығырақ сипатталған [1990]).
Бортта өңдеу немесе қысу есебінен ақпаратты беру жылдамдығын азайту
ғарыш аппараты борттық таратқыштың талап етілетін қуатын азайтады, бұл
ретте ғарыш аппаратының массасын едәуір төмендетеді (ақпаратты өңдеу
немесе сығу алгоритмдері ғарыш аппаратының массасына өте аз қосатын
интегралдың аса жоғары дәрежесіндегі интегралдық микросхемаларда іске
асырылады). Ғарыш аппараттарының массасын азайтумен қатар, борттағы
ақпаратты өңдеу немесе сығымдау жердегі қабылдау станциясын азайтуға,
оның қозғалғыштығын арттыруға және станцияның құнын төмендетуге
мүмкіндік береді. Ақпаратты беру жылдамдығы төмен байланыс арнасы бір
уақытта радио кедергілерінің әсерінен анағұрлым берік. Алайда, Сығылған
сигнал екілік қателерге сезімтал екенін есте ұстаған жөн, бұл жоғарыда аталған
кейбір артықшылықтарды бейтараптандырады. Біз болашақта күтеміз
функционалдық сипаттамаларды арттыру және байланыс арналарының құнын
төмендету мақсатында деректерді сығу әдістерін пайдалануды кеңейту.
2.2.3 Деректерді ретрансляциялау
Көптеген байланысқан ғарыш аппараттары мен ретрансляторлық
спутниктер қабылдағыш пен таратқыштың комбинациясы болып табылатын
және ретранслятор (ағылш. transponder). Жиілік белдеуі бойынша екі
байланысқан ғарыш аппараттарының жиынтық мүмкіндіктері 2.8-кестеде
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ұсынылған (tdrs ғарыш аппаратының өткізу қабілеті бұрын 2.6-кестеде
ұсынылған). Коммерциялық байланысты ғарыш аппаратының бортына
орнатылған ретранслятордың жолағы әдетте 36 МГц-тен 72 МГц-ке дейінгі
диапазонда болады (бұл деректер қарапайым ретрансляторларға жатады,
сигналды өңдейтін ретрансляторлардың сипаттамалары осы тараудың 2.5бөлімінде келтірілген).
Кесте 2.8 - Типтік ғарыштық аппараттарға арналған қайталағыштардың
жиілік жолақтары
Деректерді берудің максималды жылдамдығы қайталағыштың жиілік
диапазонынан бірнеше есе көп болуы мүмкін, бұл қолданылатын модуляция
әдісіне және жер үсті станциясының сипаттамаларына байланысты.
Intelsat-V ғарыш аппараты үшін бірінші жолды мынадай түрде оқу
керек: әрқайсысы 36 МГц жиілік жолағы бар төрт ретранслятор және 41
МГц жиілік жолағы бар бір ретранслятор.
Ғарыш аппаратының жиынтық жиілік жолағы әрбір типтегі
ретрансляторлардың санын олардың жиілік жолақтарына көбейту және
алынған нәтижелерді қосу арқылы анықталады.
Космос Жиілік
Ретрансляторд Ретранс Ғарыш
тық
диапазоны
ың жиіліктік ляторды аппаратының
аппара
жолағы, МГц
ң
жиынтық жиілік
т
саны
белдеуі, МГц
Intelsat- C-диапазон
36/41
4/1
2137
V
72/77
12/4
72/77
2/2
Ku-диапазон
241
2
DSCSIII
X-диапазон

50
60
85

1
4
1

375

2.3 Байланыс арнасын жобалау
Байланыс арнасын жобалау процесі және одан кейінгі ғарыш
аппараттарының борттық Байланыс ішкі жүйесін жобалау процесі жалпы түрде
2.9-кестеде келтірілген. Бұл процестер толығырақ осы және келесі бөлімдерде
қарастырылады. Байланыс жүйесінің архитектурасын жобалау және байланыс
арнасына қойылатын талаптарды анықтау процесі бұрын 2.1-кестеде егжейтегжейлі сипатталған.
Байланыс арнасын саналы түрде жобалау үшін қажетті мәліметтер беру
жылдамдығы, антеннаның геометриялық өлшемдері мен функционалдық
сипаттамалары, байланыс диапазоны (радио сигналының таралу жолының
ұзындығы) және таратқыштың қуаты сияқты шамалардың арасындағы
байланысты анықтауымыз керек. Бұл қатынастар байланыс арнасының
энергетикалық теңдеуімен анықталады (ағылш. link equation) немесе байланыс
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арнасының энергетикалық потенциалы (ағылш. link budget), байланыс
жүйесіндегі сигнал/шу қатынасын есептеу үшін қажетті барлық параметрлерді
анықтайды. Сандық байланыс желісінің параметрлерін анықтау үшін
қолданылатын негізгі теңдеу келесі теңдеу болып табылады:
𝐸𝑏
𝑁0

мұндағы

𝐸𝑏
𝑁0

𝑃𝐿𝑙 𝐺𝑡 𝐿𝑠 𝐿𝑎 𝐺𝑟

=

(2.2)

𝑘𝑇𝑠 𝑅

-бір битке есептелген қабылданған энергияның шу

тығыздығына қатынасы, Р-таратқыштың қуаты, таратқыштан антеннаға дейінгі
желідегі 𝐿𝑙 - шығыны, 𝐺𝑡 -тарату антеннасының пайдасы, 𝐿𝑠 – ғарыш
кеңістігіндегі шығындар, 𝐿𝑎 – тарату арнасындағы шығындар, 𝐺𝑟 – қабылдау
антеннасының пайдасы, 𝑘 – Больцман тұрақтысы, 𝑇𝑠 – байланыс жүйесінің шу
температурасы және R – деректерді беру жылдамдығы. Байланыс қашықтығы
(радиосигналдың таратқыштан қабылдағышқа дейінгі таралу жолының
ұзындығы) ғарыш кеңістігіндегі шығындарды анықтайды, 𝐿𝑠 , ал тарату
арнасындағы жоғалту коэффициенті, 𝐿𝑎 , жер үсті станциясының орналасқан
жеріндегі жауын-шашынның тығыздығы сияқты факторларға байланысты. Көп
𝐸
жағдайда қабылданған энергияның Шу тығыздығына қатынасы, 𝑏 , 5-тен 10𝑁0

ға дейін, бұл қате ықтималдығы төмен сандық ақпаратты қабылдауға сәйкес
келеді. Біз ғарыш аппараттарының орбитасын таңдап, сол арқылы байланыс
диапазонын анықтағаннан кейін (таратқыштан қабылдағышқа дейін Радио
сигналының таралу жолының ұзындығы), жобаланған байланыс арнасының
құндық көрсеткіштеріне әсер ететін негізгі айнымалылар-деректерді беру
жылдамдығы, R, таратушы антеннаның пайдасы, 𝐺𝑡 , қабылдағыш антеннаның
пайдасы, 𝐺𝑟 , және таратқыштың қуаты, P. жаңбырдағы радио толқындарының
жұтылуы 10 ГГц-тен жоғары жиілік диапазоны үшін маңызды фактор болып
табылады.
Кесте 2.9 - Байланыс арнасы мен борттық байланыс жүйесін жобалау
процесі
Жобалау кезеңі Кезеңнің толық сипаттамасы
Сілтемелер
1.
Әрбір
байланыс
арнасына
қойылатын
талаптарды
анықтау
2. Әр байланыс
арнасын
жобалау

(Бастапқы деректер (13-1 кестеден):
байланыс
арнасының
конфигурациясы, ондағы деректерді
беру жылдамдығы)
A. жиілік диапазонын таңдаңыз
Б.
модуляция
түрін,
кодтау
принциптерін таңдаңыз Б. антеннаның
бағыттау диаграммасының өлшемі мен
еніне қатысты шектеулерді ескеріңіз
(егер бар болса)
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Кесте 2.1

Параграф 2.3.5
Параграф 2.3.3
13-17 теңдеуі
Параграф 2.3.4

D. атмосферада және жаңбырда радио
толқындарының сіңуін бағалаңыз
Е. қабылданған сигналдағы шуды,
кедергі қуатын бағалаңыз
F. антеннаның қажетті пайдасы мен
таратқыштың қуатын есептеңіз
А. ғарыш аппараты байланысының
3.
Ғарыш борттық ішкі жүйесі антеннасының
аппараты
конфигурациясын таңдаңыз
байланысының Б.
антеннаның
геометриялық
борттық
кіші өлшемдерін есептеңіз с. антеннаның
жүйесінің
массасын бағалаңыз
параметрлерін
D. борттық таратқыштың массасы мен
анықтау
қуатын тұтынуды бағалаңыз
Е. Жалпы ғарыш аппараттарының
4.
2.1-кестеге борттық байланыс жүйесі үшін салмақ
қайта оралу
пен қуатты тұтынуды бағалаңыз

Кесте 2.9
2.3.2
параграфтар,
2.3.6
2.13,
2.14
кестелер
Кесте 2.13
Кесте 2.15
Сурет 2.15
11.2,
11.3
бөлімдер
(11 тарау), кесте
2.15, 2.15 сурет
Кесте 2.1

2.5-суретте ғарыш аппаратының борттық таратқышының қуаты, жерүсті
станциясының қабылдау антеннасының диаметрі және "төмен"сызығындағы
ақпаратты беру жылдамдығы арасындағы негізгі өзара байланыс көрсетілген.
Бұл параметрлер ашық ауа-райында 200 МГц-тен 20 ГГц-ке дейінгі
радиожиілік диапазоны үшін іс жүзінде тәуелсіз. Борттық таратқыштың талап
етілетін қуаты ғарыш аппараты орбитасының биіктігінен тәуелсіз, өйткені
боттық таратушы антеннаның бағыттылық диаграммасының ені қажетті
қызмет көрсету аймағын жарықтандыруды қамтамасыз ететіндей етіп
таңдалады жер беті. Жерге жақын орбиталарда Ғаламдық сәулесі бар аз
бағытталған антенна арқылы жұмыс істейтін борттық таратқыштың қуаты
азаяды, өйткені ғарыш аппараттарының бортынан көрінетін жер бетінің бөлігі
азаяды.
2.3.1 Байланыс арнасының энергетикалық теңдеуін шығару
Сфераның центріне S радиусымен орналастырылған, изотропты
шығаратын 𝑃𝐿𝑙 қуатын қарастырыңыз; мұндай таратқыш сфераның бүкіл ішкі
бетін біркелкі жарықтандырады. Қуат ағынының тығыздығы (ағылш. power flux
density), сфера бетінде қабылданған 𝑊𝑓 таратқыш шығаратын қуаттың сфера
бетінің ауданына қатынасына тең болады, басқаша айтқанда, 𝑊𝑓 = 𝑃𝐿𝑙 /4𝜋𝑆 2
мәні. Өз кезегінде, таратқыш шығаратын қуат оның шығу қуатына тең, Р,
таратқыштан антеннаға дейінгі жолдағы шығын коэффициентіне көбейтілген,
𝐿𝑙 .
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Сурет 2.5 - Ғарыш аппараттарының "төмен" радио желісінің сипаттамалары
Борттық таратқыштың талап етілетін қуаты тұрақты қызмет көрсету
аймағында ғарыш аппаратының ұшу биіктігінен тәуелсіз. Жерге жақын
орбиталарда Ғаламдық сәулесі бар аз бағытталған антенна арқылы жұмыс
істейтін борттық таратқыштың қуаты азаяды, өйткені ғарыш аппараттарының
бортынан көрінетін жер бетінің бөлігі азаяды. Борттық таратқыштың қуаты
жерүсті станциясы орналасқан ауданда атмосфералық жауын-шашынның
болмауы және жерүсті қабылдау антеннасын бағыттау қателіктері жағдайында
200 МГц-тен 20 ГГц-ке дейінгі радиожиіліктер ауқымы үшін салыстырмалы
түрде тәуелсіз параметр болып табылады. Абсцисса осі бойынша деректерді
бит/с – ке беру жылдамдығы, ординат осі бойынша-ғарыш аппаратының
борттық таратқышының қуаты ваттпен кейінге қалдырылды. Суреттегі қолдар:
1-шу коэффициенті 3дб-ға тең, бір битке есептелген қабылданған энергияның
Шу тығыздығына қатынасы 12.6 дБ-ға тең, атмосфералық шығындар
ескерілмейді; 2- жерүсті станциясының қабылдау антеннасының диаметрі
метрмен; 3-нөлдік күшейтілген борттық антенна, геостационарлық орбитадағы
ғарыш аппараты; 4 – жаһандық сәулесі бар борттық антенна, геостационарлық
орбитадағы ғарыш аппараты; 5-бағыттылық диаграммасының ине тәрізді бас
жапырақшасы бар борттық антенна, қызмет көрсету аймағының диаметрі 380
км-ге тең.
Егер ғарыш аппаратының борттық таратушы антеннасы тар сәулеге ие
болса, қуат ағынының тығыздығы таратушы антеннаның (ағылш. transmitting
antenna gain), қызмет көрсету аймағының орталығына бағытта сәулеленетін
қуаттың изотропты сәулеленетін қуатқа қатынасымен анықталатын 𝐺𝑡 (барлық
жаққа бағытталған) антенна. Жер үсті станциясында қабылданған қуат
ағынының тығыздығы тарату каналындағы шығындар коэффициентінің
шамасына азаяды (ағылш. transmission path loss),𝐿𝑎 , ол атмосферада және
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жаңбырда радиотолқындардың жұтылу шығынын қамтиды. Содан кейін қуат
ағынының тығыздығы келесі теңдеумен анықталады:
𝑊𝑓 =

𝑃𝐿𝑙 𝐺𝑡 𝐿𝑎
4𝜋𝑆 2

=

(ЭИИМ)𝐿𝑎
4𝜋𝑆 2

(2.3)

мұнда қуат ағынының тығыздығы әдетте Вт / м2 өлшенеді. Шамасы
𝑃𝐿𝑙 𝐺𝑡 деп аталады, тиімді изотропты сәуле шығару қуаты (ағылш. effective
isotropic radiated power-EIRP), және ваттпен өлшенеді. 13-6-суретте тиімді
изотропты сәулеленетін қуаттың бірдей мәні және сәйкесінше жер үсті
станциясында қабылданған қуат ағынының тығыздығына екі жолмен қол
жеткізуге болатындығы көрсетілген: олардың бірінде қуатты борттық
таратқыш, ал екіншісінде – төмен қуатты таратқыш қолданылады. Олардың
арасындағы айырмашылық мынада: төмен қуатты борттық таратқыш жер
бетіндегі шектеулі қызмет көрсету аймағын жарықтандыратын үлкен кіріс
коэффициенті бар таратушы антеннаға жұмыс істеуді қамтиды. Мұндай тәсіл
белгілі бір ғарыштық жобаның талаптарына жауап беруі немесе сәйкес келмеуі
мүмкін.
Қабылданған сигнал қуаты, C, қуат ағынының тығыздығына тең, 𝑊𝑓
қабылдау антеннасының диафрагмасының тиімді ауданына көбейтіледі
(ағылш. effective receive antenna aperture area), 𝐴𝑟 . Қабылдау антеннасының
диафрагмасының тиімді ауданы антеннаның диафрагмасының физикалық
𝜋𝐷2

ауданына тең,
қатынасы антеннаның пайдалы әсер коэффициентіне
4
көбейтіледі (ағылш. antenna efficiency), η. Антеннаның тиімділігі, өз кезегінде,
қабылдау антеннасының беріктігі болып табылады, оның мәні 0-ден 1-ге дейін,
және антеннаның шағылыстырғышының беткі пішінінің теориялықтан
ауытқуын, сәулелендіргіштің жоғалуын және антеннаның ашылуын
көлеңкелеуді қоса алғанда, антеннаның әртүрлі кемшіліктерінің функциясы
болып табылады. Параболалық антенналар үшін тиімділіктің типтік мәні 0.55ке тең, дегенмен жоғары сапалы жер үсті қабылдау антенналары үшін
тиімділіктің мәні 0.6-дан 0.7-ге дейін болуы мүмкін. Қуат ағынының
тығыздығы үшін өрнекті қолдана отырып, 13-3 теңдеуінен 𝑊𝑓 және қабылдау
антеннасының диафрагмасының тиімді ауданын анықтау нәтижесінде аламыз:
𝑃𝐿𝑙 𝐺𝑡 𝐿𝑎 𝐷𝑟2 𝜂

C=
(2.4)
16𝑆 2
мұндағы𝐷𝑟 -жер үсті станциясының қабылдау антеннасының диаметрі.
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Сурет 2.6 - Антеннаны күшейту мен таратқыштың қуатын таңдау
Суретте бірдей тиімді изотропты сәулелену қуаты, қабылдау ұшындағы
қуат тығыздығы және қабылданған сигналдың қуаты бірдей екі байланыс
арнасы көрсетілген. Алайда, үлкен күшейткішті антеннада жұмыс істейтін 1 Вт
Шығыс таратқышы аз күшейтілген антеннада жұмыс істейтін 25 Вт Шығыс
таратқышқа қызмет көрсете алатын аймақ аймағының тек 4% - ына қызмет
көрсетеді. Суреттегі қолдар: 1-таратқыш; 2 – байланыс арнасы; 3 –
қабылдағыш; 4 – қызмет көрсету аймағы; 5-қабылдау антеннасының ауданы, А.
Антеннаның пайда болуын антенна диафрагмасының тиімді ауданы, Ar,
гипотетикалық изотропты антеннаның тиімді ауданына қатынасы ретінде де
анықтауға болады. Қабылдау антеннасы үшін пайда келесі теңдеумен
анықталады:
(2.5)
13.5 теңдеуін 13.4 теңдеуіне алмастыра отырып, біз оны аламыз:

(2.6)
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мұндағы С-сигналдың қабылданған қуаты, ал
– ші байланыc
ғарыштық кеңістіктегі шығындар, 𝐿𝑠
Сандық байланыс жүйелерінде ақпараттың бір биті үшін қабылданған
энергия, 𝐸𝑏 , бір биттің берілу ұзақтығына көбейтілген сигналдың абылданған
қуатына тең немесе
𝐸𝑏 = 𝐶⁄𝑅

(2.7)

мұндағы сигналдың қабылданған қуаты, с, ваттпен өлшенеді, деректерді
беру жылдамдығы, R, в бит / с, ал ақпараттың бір битіне есептегендегі
қабылданған энергия, 𝐸𝑏 , в Вт с.
Қабылдағыштың кірісіндегі шу қуаты әдетте шудың біркелкі спектрлік
тығыздығына ие (ағылш. noise spectral density), 𝑁0 =, қабылданатын сигналдың
жиілік жолағында. Қабылданған шудың жалпы қуаты, N, қабылдағыштың Шу
жолағының еніне шудың спектрлік тығыздығының көбейтіндісіне тең болады
(ағылш. receiver noise bandwidth), B, яғни N = 𝑁0 = B. өз кезегінде, осы тарауда
көрсетілгендей, қабылдағыштың шуыл жолағының ені байланыс арнасындағы
деректерді беру жылдамдығына және ақпаратты модуляциялау мен кодтаудың
қабылданған әдістеріне байланысты. Қабылданған шудың жалпы қуаты және
шудың спектрлік тығыздығы байланыс жүйесінің шу температурасымен
байланысты (ағылш. (system noise temperature), Ts, келесі арақатынастар:
𝑁0 = 𝑘𝑇𝑠
N= 𝑘𝑇𝑠 𝐵 = 𝑁0 𝐵

(2.8)
(2.9)

шудың спектрлік тығыздығы Вт / Гц-пен өлшенетін болса, қабылданған
шудың жиынтық қуаты
- Вт-да, байланыс жүйесінің шу температурасы-Кельвин градусында,
қабылдағыштың шуыл диапазонының ені Гц – те, ал k-Больцман тұрақтысы,
1.380-ге тең 10-23 Дж/К. енді алынған 2.7 және 2.8 теңдеулерін 2.6 теңдеуімен
біріктіре отырып, біз 2.2 байланыс каналының бастапқы энергетикалық
теңдеуін аламыз.
2.3.2 Байланыс арнасын жобалау теңдеулері
Көп жағдайда децибелдегі байланыс арнасын есептеу ыңғайлы, дБ. Бұл
әзірлеушіге есептеулерде көбейту және бөлу амалдарын қосу және алу
амалдарына ауыстыруға мүмкіндік береді. Арнаның энергетикалық
потенциалын есептеудегі байланыс арнасының элементіндегі пайда немесе
шығын элементтің шығысындағы сигнал қуатының оның кірісіндегі сигналдың
қуатына қатынасы арқылы көрінеді, 𝑃0 /𝑃𝑖 . Децибел (ағыл. decibel) анықтамасы
бойынша 10lg(𝑃0 /𝑃𝑖 .), мұндағы 𝑃𝑖 – байланыс арнасының кейбір элементінің
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кірісіндегі сигнал күші, мысалы, антеннаның кірісіндегі, ал 𝑃0 – сол элементтің
шығысындағы сигнал күші. Децибелдегі қуаттың жоғалуы теріс санмен
көрсетілетінін ескеріңіз. Децибелдегі қуатты білдіру үшін келесі өрнекті
қолданыңыз:
P [дБВт] = 10lg(P[Вт]).
(2.10)
Децибелдерде 13-2 байланыс арнасының энергетикалық теңдеуін
келесідей қайта жазуға болады:
𝐺𝑟
⁄𝑇 =𝐺𝑟 −10lg𝑇𝑠 дБ / К түрінде көрсетіледі. Соңғы теңдеуде байланыс
𝑠
жүйесінің шу температурасы мен қабылдау антеннасының пайдасы байланыс
арнасының бір нүктесі үшін анықталуы керек; әдетте олар жер үсті
станциясының қабылдау антеннасы үшін орнатылады.
Тасымалдаушы жиіліктегі сигнал қуатының шу тығыздығына қатынасын
𝐸
анықтай аламыз (ағылш. carrier-to-noise-density-ratio),С⁄𝑁 , 𝑏⁄𝑁 шамасын R
0
0
байланыс арнасындағы деректерді беру жылдамдығына көбейту арқылы (2.7
теңдеуді қараңыз). Ваттпен көрсетілген тасымалдаушы жиіліктегі сигналдың
қуаты-бұл бір секундта берілетін биттердің санына көбейтілген джоульде
көрсетілген мәліметтердің бір битіне келетін энергия
Изотропты қабылданған қуат (ағылш. received isotropic power) - бұл
изотропты антенна немесе нөлдік антенна арқылы қабылдағыш қабылдаған
қуат. Егер 13-6 теңдеуіне 𝐺𝑟 = 0 дБ қабылдау антеннасының коэффициенті
қойылса, онда тасымалдаушы жиіліктегі сигналдың күші, C, изотропты
қабылданған қуатқа тең болады.
Байланыс арнасының қабылдау ішкі жүйесінің сипаттамаларын
орнатудың ыңғайлы әдісі-қате биттердің пайда болу жиілігін анықтау
(ағылшын. bit error rate), яғни қабылдағыш қабылдаған изотропты сигнал
қуатының берілген мәні үшін деректердің бір битін қате қабылдау
ықтималдығы.
Нәтижесінде,
әзірлеуші
қабылдау
станциясының
демодуляторын жобалау кезінде белгілі бір еркіндікке ие болады (қате
биттердің пайда болу жиілігі бойынша берілген талаптардың орындалуын
қамтамасыз ету үшін қажетті 𝐸𝑏 /𝑁0 мәнін анықтайды), қабылдау антеннасының
𝐺
пайдасын және Шу температурасын таңдау, 𝑟⁄𝑇 , берілген талаптардың
𝑠
изотропты қабылданған сигнал қуатының мәні бойынша минималды
шығындармен орындалуын қамтамасыз ету.
Дөңгелек антенна үшін жарты қуат деңгейі бойынша бағыттылық
диаграммасының ені, θ – бұл антеннаның күшейту коэффициенті оның
максималды пайда коэффициентінің 3 дБ (50%) шегінде болатын бұрыш.
Антеннаның фокустық диаграммасының енін жарты қуат деңгейінде келесі
эмпирикалық қатынасты қолдана отырып шамамен бағалауға болады:
θ =21/(fD)
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(2.11)

θ – градуспен, f - сигналдың жиілігі гигагерцте, ал қабылдау
антеннасының диаметрі D – метрде*.
2.5 және 2.11 теңдеулерін біріктіріп, η антеннаның тиімділігі 0.55-ке тең
деп есептей отырып, антеннаның пайдасы шамамен 27000 /𝜃 2 -ге тең екенін
көрсету қиын емес. Дөңгелек емес антеннада эллиптикалық бағыт диаграммасы
бар, ол үшін біз эллипстің үлкен осі бойымен жарты қуат деңгейіне 𝜃𝑥 тізбегі
арқылы бағытталу диаграммасының енін, ал эллипстің кіші осі бойымен жарты
қуат деңгейіне бағытталу диаграммасының енін-дөңгелек емес бағыт
диаграммасы бар антеннаның пайдасы арқылы белгілейміз., G, келесі
қатынасты қолдана отырып шамамен бағалануы мүмкін:
G = 44.3 – 10 lg (𝜃𝑥 𝜃𝑦 ),
(2.12)
мұндағы 𝜃𝑥 𝜃𝑦 мәні, градуспен, ал G – нің пайдасы децибелмен
көрсетілген. Мысалы, эллипстік сәулесі бар антеннаның ені 1° × 2° тең, ал 2жолда 1.4° -қа тең бағыттылық диаграммасының ені бар дөңгелек антеннамен
бірдей пайда болады. Антеннаның күшейту коэффициентінің шамасын есептеу,
әдетте, бағыт диаграммасының ені 150° кем болған кезде 25% (1.2 дБ) аспайтын
қателік береді. Эллипстің үлкен және кіші осі бойындағы жарты қуат деңгейі
бойынша эллиптикалық сәулесі бар антеннаның бағыттылық диаграммасының
енін (сәйкесінше 𝜃𝑥 𝜃𝑦 қосындысы) шамамен 2.11 теңдеуін қолдана отырып
және антенна диаметрінің орнына, D, эллипстің үлкен және кіші осінің
ұзындығын алмастыра отырып бағалауға болады.
Антеннаның пайдасы үшін жоғарыда келтірілген қатынастар
максималды күшейтуге жатады. Алайда, қабылдау антеннасы таратушы
антеннаның бағыттау диаграммасының негізгі жапырақшасының ортасында
болмауы мүмкін және керісінше. Жедел бағытталған антенналар үшін бағыттау
жүйесіндегі кішігірім қателіктер (мысалы, жердегі желдің екпіні немесе ғарыш
аппаратын тұрақтандыру қателіктері) айтарлықтай аз күшейтуге әкелуі мүмкін.
Антеннаның ең жоғары күшеюіне қатысты антеннаның пайда болу
коэффициентінің төмендеуі, 𝐿0 , дБ, антеннаның бағыттылық диаграммасының
негізгі жапырақшасының ортасына қатысты ығысудан туындаған, келесі
теңдеумен сипатталады:
𝐿0 = −12(𝑒⁄0)

2

(2.13)

мұндағы θ - антеннаның жарты қуат деңгейіне бағытталған
диаграммасының ені, e-бағыттау қателігі. Егер, мысалы, бағыттау қателігі
антеннаның бағыттау диаграммасының енінің жартысына тең болса, онда
бағыттау қателіктерімен байланысты пайда шығыны 3 дБ құрайды. Байланыс
арнасының энергетикалық әлеуетін есептеу кезінде көрсетілген шығындарды
антеннаның пайдасынан шегеру керек.
13.6 теңдеуінен ғарыш кеңістігіндегі сигнал қуатының жоғалуы, 𝐿𝑠 ,:
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(2.14)
Децибелдегі 2.20 теңдеуіндегі айнымалыларды білдіре отырып, біз
аламыз:
(2.15)
мұндағы S-байланыс диапазоны метрмен, ал f -герцтегі сигналдың
тасымалдаушы жиілігі.
Байланыс жүйесінің шу температурасы, Т𝑠 , әртүрлі көздерден алынған
бірнеше жеке компоненттердің қосындысы. Біз аламыз шу көздерін екі топқа
бөліңіз. Жер үсті станциясының (яғни атмосферада) қабылдау антеннасы
шыққанға дейін топтастырылған оларды біз антеннаның шу температурасы деп
атаймыз (ағылш. antenna noise temperature), Т𝑎𝑛𝑡 . Бұл шу көздері жер үсті
станциясына қатысты сыртқы болып табылады (антеннаның өзі енгізген шуды
қоспағанда); оларға, атап айтқанда, мыналар жатады:
* Галактикалық шу;
* Радио сигналын тарату жолында бұлттар мен жаңбырдың болуынан
туындаған шу;
* Күн сәулесінен болатын шу (антеннаның бағыттылық диаграммасының
негізгі немесе бүйір жапырақшаларында әрекет етеді);
* Антеннаның бағыттылық диаграммасының бүйір жапырақшасында
жердің болуы (әдетте температура 290 К-ге тең);
* Жасанды (өнеркәсіптік) кедергілер (антеннаның бағыттылық
диаграммасының негізгі немесе бүйір жапырақшаларында әрекет етеді);
* Жердегі станцияға жақын орналасқан объектілердің, ғимараттардың,
антенна ағытқышының және т. б. әсері.;
* Антеннаның ашылуын көлеңкелейтін антенна құрылғысы
элементтерінің температурасы (штангалар, сәулелендіргіштер және т.б.).
2.7-суретте сигналдың тасымалдаушы жиілігіне байланысты әртүрлі
сыртқы көздерден шу температурасын бағалау көрсетілген. Қабылдау
антеннасын тар (5 градустан төмен) бағыттау диаграммасымен тікелей күн
сәулесінен қорғау қажеттілігін ескеріңіз. Әйтпесе, Күн қабылдау антеннасының
шу температурасын едәуір жоғарылатуы мүмкін.
Қабылдау антеннасының шығысы мен Қабылдау құрылғысының
шығысы арасында орналасқан барлық шу көздері біріктіріліп, қабылдағыштың
Шу температурасы деп аталады (ағылш. receiver noise temperature), Т𝑟 .
Қабылдағыштың шуы келесі негізгі себептерге байланысты:
* Сигнал беру желілері мен сүзгілердің шуы (1 – L) T тең, мұндағы L = 𝑃0
/ 𝑃элементтің пайда болу (әлсіреу) коэффициенті, оның шығысындағы сигнал
қуатының элементтің кірісіндегі сигнал қуатына қатынасына тең, Т-элементтің
Кельвин градусындағы абсолютті температурасы;
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* Төмен шу күшейткішінің шуы (F – 1) 290 K тең, мұндағы F – шу
коэффициенті 2.22 теңдеуімен сәйкес анықталады.

Сурет 2.7 - Табиғи және жасанды көздерден 10 МГц-тен 100 ГГц-ке дейінгі
жиілік диапазонындағы сыртқы шудың ең аз болжамды деңгейі
График Ippolito жұмысында келтірілген мәліметтер бойынша жасалған
[1986]. Абсцисса осі бойынша ГГц сигналдың тасымалдаушы жиілігі, ординат
осі бойынша дБ – дағы шу деңгейі кейінге қалдырылады. Суреттегі қисықтарды
белгілеу: А-сауда-өнеркәсіптік қызмет саласындағы жасанды кедергілерді
орташа бағалау; В-Галактиканың шуылы; с-атмосфералық Шу, уақыттың
99.5% пайызы ішіндегі ең жоғарғы мәні; D-тыныш күн (бағыттылық
диаграммасының негізгі жапырақшасының ені 0.5 градусқа тең, тікелей күнге
бағытталған антенна); E-оттегі мен су буының молекулаларына байланысты
аспанның шуылы (өте тар сәулесі бар антенна): жоғарғы қисық 0° нүктесінің
бұрышына сәйкес келеді, төменгі – 90° нүктесінің бұрышы; F – температурасы
2.7 К болатын мүлдем қара дене (ашық ғарыштың фондық сәулеленуі); G –
қатты жаңбыр (жауын-шашынның қарқындылығы 50 км-ден астам биіктікте
сағатына 5 мм).
Байланыс жүйесінің шу температурасына қосымша үлес қосатын дәйекті
күшейту кезеңдері де қосылады, бірақ олардың үлесі салыстырмалы түрде аз,
өйткені тиісті шу төмен шу күшейткіштің пайдасына бөлінеді.
Қабылдағыштың шу коэффициенті, F, келесідей анықталады:
F = 1 + Т𝑟 / Т0 ,
(2.22)
мұндағы Т𝑟 -қабылдағыштың өзіндік шу температурасы, ал Т0 – әдетте
290 к болатын кейбір стандартты температура.қабылдағыштың шу
коэффициенті әдетте децибелдерде көрінеді (яғни 10 lg F). Мысалы,
планетааралық ғарыш аппаратынан телеметриялық ақпаратты қабылдауға
арналған криогенді салқындату жүйесі бар қабылдағышта қабылдағыштың шу
температурасы 29 К болған кезде 1.1 (0.4 дБ) тең шу коэффициенті болуы
мүмкін.
Антенна мен қабылдағыштың шуларының қосындысы бізге жүйенің шу
температурасының мәнін береді (ағылш. system noise temperature), Т𝑠 . Жүйенің
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шу температурасының шамасын анықтау үшін антеннаны төмен шу шығаратын
қабылдағыш күшейткішке қосатын сигнал беру желісі мен жолақты өткізу
сүзгісі арқылы енгізілген шуды осы сомаға қосу керек. Осылайша:

(2.16)
мұндағы 𝐿𝑟 -антенна мен қабылдағыш арасындағы сызықтағы қуаттың
қатынасы ретінде келтірілген шығындар. 13.23 теңдеуіндегі екінші терминантенна мен қабылдағыш арасындағы сызықтың шу үлесі, ал үшіншісі –
қабылдағыштың Шу үлесі. 13,23 теңдеуіндегі соңғы екі терминнің қосындысы
қабылдағыштың шу температурасы болып табылады. Бұл шу температурасы
антенна мен қабылдағыш, 𝐿𝑟 арасындағы сызықтағы шығындарға бөлу арқылы
қабылдау антеннасының шығуына әкелуі мүмкін. Планетааралық ғарыш
аппаратынан телеметриялық ақпаратты қабылдауға арналған криогендік
салқындату жүйесі бар жоғарыда аталған қабылдағышты қарауды жалғастыра
отырып, желідегі шығындар 0.5 дБ, яғни 𝐿𝑟 = 0.89 құрайды делік. Содан кейін
қабылдау антеннасының шығуына әкелетін жолдағы шығындардың шу үлесі 36
К, ал қабылдағыш шуы, сонымен қатар қабылдау антеннасының шығуына
әкеледі – 33 К. содан кейін жүйенің Шу температурасы қабылдау
антеннасының Шу температурасына және 69 К-ге тең болады.
2.10-кестеде
салқындатылмайтын
қабылдау
құрылғыларын
пайдаланатын ғарыштық байланыс жүйелері үшін Шу температурасының
үлгілік мәндері келтірілген. Егер ғарыш аппаратының өткір бағытты борттық
қабылдау антеннасы жерге бағытталған болса, онда жер үсті станциясының
таратушы антеннасының Шу температурасы ("жоғары" сызығы) жердің
температурасына тең болады, бұл шамамен 290 к құрайды.
Кесте 2.10 - Ашық ауа-райында ғарыштық байланыс жүйелері үшін шу
температурасының үлгілік мәндері
шу температурасының мәні антенна құрылғысының шығысына
келтірілген (2.23 теңдеуін қараңыз)
Шу температурасы
Сигналдың тасымалдаушы жиілігі, ГГц
Жолақ " төмен»
Жолақ
Жоғары
серікарал "сызығы»
ық
байланыс
желісі
0.2
2 … 12 20
60
0.2 … 40
20
Антеннаның
температурасы, К

шу 150

25

100
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20

290

290

Желідегі шығындар, дБ 0.5
Желідегі
шығынның 35
шуы, К
Қабылдағыштың
шу 2.0
коэффициенті, дБ
Қабылдағыштың
шу 190
температурасы, К
Жүйенің
шу 375
температурасы, К
Жүйенің шуылы, дБ К 25.7

0.5
35

0.5
35

0.5
35

0.5
35

0.5
35

4.0

4.5

8.0

6.0

7.5

492

592

1728

970

1504

552

727

1783

1295

1830

27.4

28.6

32.5

31.1

32.6

2.3.3 Ақпаратты модуляциялау және кодтау
Байланыс арнасын жобалау процесін аяқтау үшін арнадағы ақпаратты
модуляциялау және кодтау әдістерін таңдау керек. Модуляция (ағылш.
modulation) - бұл кіріс сигналы жоғары жиілікті тасымалдаушы тербелістің
сипаттамаларын өзгертетін процесс (әдетте синусоидалы электромагниттік
толқын тасымалдаушы ретінде қолданылады). Тасымалдаушы тербелістің
мұндай сипаттамалары амплитудасы, фазасы, жиілігі және поляризациясы
болып табылады. Демодуляция (ағылш. demodulation) қабылдағышта
қабылданған алып жүретін тербеліс сипаттамаларының вариацияларын
өлшеуді және сигналдың бастапқы нысанын жүргізілген өлшеулердің
нәтижелері бойынша қалпына келтіруді қамтиды. Жер үсті байланыс
қызметтерінде кең таралған амплитудалық модуляция ғарыштық байланыс
жүйелерінде сирек қолданылады, өйткені оны жүзеге асыру үлкен (және
қымбат) радио тарату құрылғыларын қолдануды қажет етеді. Фазалық немесе
жиілікті модуляциялау әдістері жақсырақ, өйткені таратқыш максималды қуат
коэффициентін қамтамасыз ете отырып, қанықтыру режимінде жұмыс істей
алады.
2.8-суретте ғарыштық байланыс жүйелерінде қолданылатын ең көп
таралған модуляция технологиялары көрсетілген. Екі позициялы фазалық
манипуляция (ағылш. binary phase shift keying) екілік нөлді беру үшін 0° білікке
және екілік бірлікті беру үшін 180° білікке тасымалдаушы тербеліс фазасын
орнатуды қарастырады. Төрт позициялы фазалық манипуляция (ағылш.
quadriphased phase shift keying), бір уақытта екі битті беруді қарастырады, оның
көмегімен төрт таңба кодталады. Әр таңба тасымалдаушы тербеліс фазасының
төрт мәнінің біріне сәйкес келеді: 0° , 90° , 180° және 270° . Төрт позициялы
фазалық манипуляция әдісін қолданған кезде таңбалардағы деректерді беру
жылдамдығы бит жылдамдығының жартысына тең, бұл сигнал спектрінің енін
екі есе азайтуға мүмкіндік береді.
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Сурет 2.8 - Ғарыштық байланыс жүйелерінде сандық сигналдарды беру үшін
қолданылатын модуляция түрлері
R-деректерді беру жылдамдығы. Жиілік спектрінің бөлінген аймағы
модуляцияның осы түріне қажетті жиілік диапазонын білдіреді. Сол жақ
бағанда уақыт функциялары, оң жақта модуляцияның әртүрлі түрлеріне
арналған жиілік спектрі көрсетілген. Бірінші жолда бастапқы бейне сигналы,
екіншісінде – екі позициялы фазалық манипуляция, үшіншісінде – төрт
позициялы фазалық манипуляция, төртіншісінде – жиілікті манипуляция,
бесінші – сегіз жиілікті манипуляция.
Жиіліктік манипуляция (ағылш. frequency shift keying) екілік нөлді беру
үшін F1 мәніне және екілік бірлікті беру үшін F2 мәніне тасымалдаушы
тербеліс жиілігін орнатуды қарастырады. F1 және F2 жиіліктері арасындағы
қашықтық, кем дегенде, өзара кедергілердің әсерінен байланыс арнасының
сипаттамаларының нашарлауын болдырмау үшін деректерді беру
жылдамдығымен бірдей болуы керек. Демек, берілетін спектрдің ені екі
позициялы фазалық манипуляция әдісін қолданғанға қарағанда кемінде екі есе
көп болады. Көп жиілікті манипуляция (ағылш. multiple frequency shift keying)
тасымалдаушы тербеліс жиілігін М мүмкін мәндердің біріне орнатуды
қарастырады. Мысалы, 2.8 суретте көрсетілген сегіз жиілікті манипуляция үшін
(М = 8) бірінші үш биттік 010 коды F4 жиілігінде сигнал беруді анықтайды, ал
екінші үш биттік 011 коды F5 жиілігінде сигнал беруді анықтайды.
Таңбалардағы деректерді беру жылдамдығы бит жылдамдығының шамамен 1/3
бөлігін құрайды, ал берілетін спектрдің ені бит жылдамдығының 8/3 бөлігін
құрайды, мұнда көрші тарату жиіліктері арасындағы қашықтық таңбалардағы
деректерді беру жылдамдығы болып табылады. Сандық ғарыштық байланыс
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жүйелерінде қолданылатын модуляцияның аз кездесетін түрлері-минималды
ығысу манипуляциясы (ағылш. minimum shift keying), ығысумен төрт
позициялы фазалық манипуляция (ағылш. offset quadriphased phase shift keying),
сегіз позициялы фазалық манипуляция (ағылш. eight-phased phase shift keying),
Sklar еңбегінде сипатталған [1988] және қос позициялы фазалық манипуляция
мен фазалық модуляция әдістерінің үйлесімі (ағылш. binary phase shift keying /
phase modulation) сипатталған жұмыс Yuen [1983].
Жоғарыда қарастырылған модуляция түрлері жиілік спектрінің әртүрлі
енімен сипатталады, сондықтан 2.8 суретте көрсетілгендей, беру үшін әртүрлі
жиілік диапазондарын қажет етеді. Нақты байланыс жүйелері одан да кең
жиілік диапазонын қажет етуі мүмкін, бұл жүйенің функционалды
сипаттамалары мен сүзгінің күрделілігі арасындағы ымыраға келудің нәтижесі.
Мысалы,
FLTSATCOM
ғарыш
аппаратының
тәжірибелік
телекоммуникациялық пайдалы жүктемесі 2.8 суретте көрсетілгеннен екі есе
кең жиілік спектрінің жалпы ені бар сегіз жиілікті манипуляциялау әдісін
қолданады, бірақ бұл қарапайым сүзгіні қолдануға мүмкіндік берді (бұл мәселе
McElroy жұмысында толығырақ қарастырылады [1988]).
Екілік разрядты сенімді демодуляциялау үшін қабылданған сигнал
энергиясы 𝐸𝑏 белгілі бір маржамен шудың спектрлік тығыздығынан асып кетуі
керек, 𝑁0 . Сандық байланыс жүйелерінің теориясы мәліметтердің бір битіне
келетін қабылданған сигнал энергиясының шудың спектрлік тығыздығына
қатынасының мәнін анықтайды, 𝐸𝑏 /𝑁0 ., қате биттердің пайда болуының
берілген жиілігін қамтамасыз ету үшін қажет (ағылш. bit error rate)
қабылдағыштың шығысында (Толығырақ бұл мәселе Sklar жұмысының 3тарауында [1988] қарастырылған). Қате биттердің пайда болу жиілігі
ақпараттың қате екілік разрядын қабылдау ықтималдығын анықтайды.
Мысалы, 10-5-ке тең қате биттердің пайда болу жиілігі орташа есеппен
қабылданған әрбір 100 Кбит ақпараттың тек бір екілік битінің қатемен
қабылданатынын білдіреді.
Жиілік және көп жиілікті манипуляциялау әдістерін қолдана отырып
берілетін сигналдарды демодуляциялау, әдетте, мүмкін болатын жиіліктердің
әрқайсысында қабылданған сигналдың қуатын өлшеу және қабылданған
сигналдың қуаты максималды болатын жиілікті таңдау арқылы жүзеге
асырылады. Бұл әдістің артықшылығы-деректерді беру арнасына енгізілген
тасымалдаушы тербеліс фазасының кез-келген өзгерістері (мысалы, көп
сәулелі) байланыс арнасының функционалды сипаттамаларының айтарлықтай
нашарлауына әкелмейді. Осы себепті модуляцияның бұл түрлері көбінесе
әскери спутниктік байланыс жүйелерінде (ең алдымен, бұл көп жиілікті
манипуляцияға қатысты) және ғарыш аппараттарының ұшуды командалық
басқару арналарында қолданылады (ең алдымен, бұл қосалқы жиіліктердің
жиіліктік манипуляциясына қатысты).
Екінші жағынан, екі позициялы және төрт позициялы фазалық
манипуляция
әдістерін
қолдана
отырып
берілетін
сигналдардың
демодуляциясы қабылданған тасымалдаушы тербелістің фазасын өлшеуді
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қажет етеді. Демек, деректерді беру арнасы енгізген тасымалдаушы тербеліс
фазасының кез-келген бұрмалануы байланыс арнасының функционалдық
сипаттамаларының
айтарлықтай
нашарлауына
әкеледі.
Фазалық
бұрмаланулардың әсері салыстырмалы фазалық манипуляцияны (ағылш.
differential phase shift keying). Модуляцияның бұл түрі екілік нөлді беру үшін
тасымалдаушы тербеліс фазасын өзгертуді қажет етпейді, ал екілік бірлікті
беру үшін тасымалдаушы тербеліс фазасы 180 В-қа өзгереді (айналады).
Қабылдағышта әр биттің берілу кезеңіндегі тасымалдаушы тербеліс фазасы
көрсетілген екі кезең арасында тасымалдаушы тербеліс фазасының өзгергенін
анықтау мақсатында алдыңғы бит кезеңінде қабылданған сигнал фазасымен
салыстырылады. Модуляцияның бұл түрі тасымалдаушы тербеліс фазасының
бұрмалануларының әсерін әлсіретеді, екі қатарлы бит кезеңдері арасындағы
сигнал фазасының өте аз өзгеруін қамтамасыз етеді (байланыс арнасының
сипаттамаларын әр 0.5 дБ нашарлату үшін 20 градустан төмен).
Өкінішке орай, екі позициялы және төрт позициялы фазалық
манипуляция әдістерін қолдану, тәжірибе көрсеткендей, берілетін мәліметтер
биттерінің шекарасында фазаның кенеттен ауысуымен байланысты. Мұндай
ауысулар сигналдың негізгі спектрінен тыс бүйірлік жиілік диапазондарын
жасайды, олар көрші жиілік арнасымен кедергі жасай алады. Бірақ егер
тасымалдаушы тербеліс фазасы біртіндеп болса (ағылш. gradually) бит
кезеңінде бір фазалық позициядан екіншісіне ауысады (мысалы, 0-ден 180-ге
дейін), бүйірлік жиілік диапазондарының қуаты айтарлықтай төмендейді.
Модуляцияның қарастырылған түрлерінің нұсқаларының бірі-минималды
ығысумен манипуляция (ағылшын. Sklar жұмысының 7.9.2-параграфында
егжей-тегжейлі сипатталған [1988]. Бұл түр 1 Гц жолағындағы бит/с санымен
анықталатын жиілік жолақтарын пайдалану тиімділігін арттыратын
модуляциялар (ағылш. bandwidth efficiency modulation), кейде спутниктік
байланыс жүйелерінде қолданылады, онда жиілік спектрінің барлық бөлінген
байланыс жүйесін максималды толтыру үшін жиілік арналарының көп саны ең
аз аралықпен орналасады.
Қосалқы жиіліктердің Қос позициялы фазалық манипуляциясы және
негізгі тасымалдаушы жиіліктің фазалық модуляциясы әдістерін біріктіретін
модуляция түрі (ағылш. binary phase shift keying / phase modulation), сипатталған
жұмыс Yuen [1983]*. Көптеген траекториялық өлшеу, телеметриялық бақылау
және ғарыш аппараттарының ұшуды командалық басқару радиоарналары
модуляцияның бұл түрін қолданады, өйткені тасымалдаушы тербеліс пен
деректер деректерді беру жылдамдығынан әлдеқайда көп таңдалатын ішкі
тасымалдаушымен бөлінген жиіліктерде беріледі. Мұндай бөлу байланысқа
кірудің және тасымалдаушы жиілікті бақылаудың қарапайымдылығын
қамтамасыз етеді, бұл жер үсті станциясына қатысты ғарыш аппаратының
радиалды жылдамдығын өлшеудің жоғары дәлдігін қамтамасыз етеді.
Модуляцияның бұл түрінің кемшілігі-тасымалдаушы жиілікті беру үшін
қосымша қуат қажеттілігі және кеңейтілген жиілік диапазоны (тасымалдаушы
жиілігімен салыстырғанда шамамен екі есе). Мысалы, sgls стандарты бойынша
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орындалған траекториялық өлшеу, телеметриялық бақылау және ғарыш
аппараттарының ұшуды командалық басқару арнасының "төмен"
радиолиниясы
128
Кбит/с
дейінгі
жылдамдықпен
деректермен
модуляцияланған 1024 МГц қосалқы жиілікті пайдаланады. Фазалық
модуляция үшін 1 радианға таратқыштың қуаты келесідей бөлінеді: 60% –
тасымалдаушы жиіліктің берілуі, 40% - тасымалдаушы беріліс. 2.11-кестеде
ғарыштық байланыстың сандық жүйелерінде қолданылатын модуляцияның
әртүрлі түрлерінің салыстырмалы сипаттамалары келтірілген. 2.9-суретте қате
биттердің пайда болу жиілігінің деректердің бір битіне келетін қабылданған
сигнал энергиясының шудың спектрлік тығыздығына қатынасының шамасына
тәуелділігі көрсетілген, 𝐸𝑏 /𝑁0 .
Осы тарауда қаралатын ғарыштық байланыстың цифрлық жүйелері үшін
деректерді беру арнасының функционалдық сипаттамаларын бағалау үшін қате
биттердің пайда болу жиілігі пайдаланылады. Екінші жағынан, аналогтық
деректер арналарының функционалды сипаттамаларын бағалау үшін әдетте
сигнал/шу қатынасы (ағылш. signal-to-noise ratio). Сигнал / шу қатынасы
тасымалдаушы жиіліктегі сигнал қуатының шуылға қатынасына, модуляция
түріне және сигнал/шу қатынасын ұсыну формасына байланысты. Мысалы,
жиілік модуляцияланған теледидар сигналының сигнал/шу қатынасы
модуляция индексіне және алдын-ала түзету коэффициенттеріне және
тасымалдаушы жиіліктегі сигнал қуатының шуылға қатынасына қосылатын
салмақ коэффициенттеріне байланысты (бұл мәселе Morgan және Gordon
жұмысының 3.4.5 параграфында толығырақ қарастырылған [1989]).
Кесте 2.11 - Сандық ғарыштық байланыс жүйелерінде қолданылатын
модуляцияның әртүрлі түрлерінің салыстырмалы сипаттамалары
Кестеде келтірілген деректердің бір битіне келетін сигналдың қабылданған
энергиясының шудың спектрлік тығыздығына қатынасының шамасының
теориялық мәндері, 𝐸𝑏 /𝑁0 , сүзу, синхрондау және жиілік қателіктерін есепке
алу үшін 1 ... 3 дБ ұлғайтылуы тиіс. Модуляцияның әртүрлі түрлерінің
сипаттамасы осы параграфтың мәтінінде келтірілген. Кестенің соңғы
жолында R белгісі деректерді беру жылдамдығын, ал 𝑓𝑠𝑐 белгісі-қосалқы
жиілік.
Модуляция
10-5
Жиілі Модуляция
Модуляция түрінің
түрлері
символын к
түрінің
кемшіліктері
а сәтсіздік спект артықшылықт
ықтималд рін
ары
ығын
пайда
қамтамас лану
ыз
ету тиімд
үшін
ілігі,
қажет
бит *
Гц/с
𝐸𝑏 /𝑁0
мәні, дБ
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Екі позициялы
фазалық
манипуляция
9.6

Салыстырмалы
фазалық
10.3
манипуляция

Төрт
позициялы
фазалық
манипуляция

9.6

Жиіліктік
манипуляция
13.3

Сегіз
жүзді
манипуляция
9.2
Екі позициялы
және
төрт 4.4
позициялы
фазалық
манипуляция
және
виттербиді
декодтау
жарты
жылдамдықпен

1.0

Қате биттердің
пайда
болу
жиілігінің төмен
деңгейі
Жиілік спектрін
қолданудың
жоғары
тиімділігі
Фазалық
бұрмалануларға
сезімталдық жоқ

Фазалық
бұрмалануларға
сезімталдық

Таңбаға
1.0
ақаулықтың
берілген
ықтималдығын
қамтамасыз
ету
үшін
қажетті
𝐸𝑏 /𝑁0 мәніне жоғары
талаптар
Жиілікті
Фазалық
2.0
қолданудың өте бұрмалануларға
жоғары
жоғары сезімталдық
тиімділігі
спектр
Фазалық
Таңбаның
істен
бұрмалануларға шығу
сезімталдық жоқ ықтималдығын
0.5
қамтамасыз
ету
үшін
қажетті
𝐸𝑏 /𝑁0 мәніне жоғары
талаптар
төмен
тиімділік
жиілік
спектрін
қолдану
Фазалық
Жиілік
спектрін
0.375 бұрмалануларға қолданудың төмен
сезімталдық жоқ тиімділігі
Қате биттердің Жоғары күрделілік
0.5 и пайда
болу жиілік
спектрін
1.0
жиілігінің
өте қолдану
төмен де
тиімділігінің
төмендеуі
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Екі позициялы
фазалық
2.7
манипуляция
және
РидСоломон мен
Виттербидің
декодтауы
Сегіз нүктелі
манипуляция
және
4.0
виттербиді
жарты
жылдамдықпен
декодтау
Минималды
жылжуды
9.6
басқару
Қос позициялы
фазалық
манипуляция
13.8
және фазалық
модуляция
әдістерін
біріктіру
(1
радиан)
көтергіш
жиіліктің

Қате биттердің
пайда
болу
жиілігінің
ең
төменгі деңгейі

Ең
жоғары
күрделілік
Жиілік
спектрін
пайдалану
тиімділігінің
төмендеуі

Қате биттердің
пайда
болу
0.188 жиілігінің
өте
төмен
деңгейі
фазалық
бұрмалануларға
сезімтал емес
Көршімен
1.5
араласудың
төмен деңгейі
жиілік арнасы
Ғарыш
аппаратының
R / (2 радиалды
fSC)
жылдамдығын
доплерлік өлшеу
үшін
тасымалдаушы
жиілікті
беру
қамтамасыз
етіледі

Жоғары күрделілік
жиілік
спектрін
қолданудың төмен
тиімділігі

0.44

Жоғары күрделілік

Тасымалдаушы
жиілікті беру үшін
қосымша
қуат
қажеттілігі
және
кеңейтілген жиілік
диапазоны

Сурет 2.9 - Қате биттердің пайда болу жиілігінің деректердің бір битіне
келетін қабылданған сигнал энергиясының шудың спектрлік тығыздығына
қатынасының шамасына тәуелділігі, Eb /No
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Деректер арнасының осы функционалды сипаттамасының теориялық
шегіне қателерді түзету арқылы кодтауды қолдану арқылы іс жүзінде қол
жеткізуге болады. Абсцисса осі бойынша деректердің бір битіне келетін
қабылданған сигнал энергиясының шудың спектрлік тығыздығына
қатынасының шамасы кейінге қалдырылады, Eb /No децибелде, ординат осі
бойынша-қабылданған ақпараттың символына қате ықтималдығы. Суреттегі
жазулар: 1-екі позициялы фазалық манипуляция плюс Рид-Соломонды
декодтау (255, 223) және Виттерби (R – 1/2, K=7); 2 – Шеннонның теориялық
шегі; 3 – екі позициялы фазалық манипуляция, төрт позициялы фазалық
манипуляция, минималды ығысу манипуляциясы; 4-екі позициялы фазалық
манипуляция және виттербидің бағдарламалық декодтауы (R – 1/2, K=7); 5 –
сегіз нүктелі, герентальды емес анықтау манипуляциясы; 6 – салыстырмалы
фазалық манипуляция; 7-герентті емес анықтаумен жиіліктік манипуляция.
Қателерді тікелей (қайта жібермей) түзетуді қамтамасыз ететін ақпаратты
кодтау әдістері деректердің бір битіне келетін сигналдың қабылданған
энергиясының шудың спектрлік тығыздығына қатынасының шамасы бойынша
талаптардың Елеулі әлсіреуін қамтамасыз етеді, Eb /no. Бұл өз кезегінде
таратқыштың қажетті қуатын және антеннаның геометриялық өлшемдерін
азайтады немесе байланыс арнасының энергия қорын арттырады. Таратқышқа
кіретін деректер ағынына Паритет биттері деп аталатын қосымша екілік биттер
қосылады(топтағы бірліктердің жалпы саны хаттамаға байланысты жұп немесе
тақ болуы үшін топқа қосылған қосымша биттер). Қабылданған деректер
ағынында Паритет биттерінің болуы қабылдағышқа шу немесе кедергі әсерінен
жіберілген хабарламада пайда болатын қате екілік биттердің шектеулі санын
анықтауға және түзетуге мүмкіндік береді. Қолданылатын алгоритмдердің
күрделілігіне қарамастан, қателерді тікелей түзетуді қамтамасыз ететін
ақпаратты кодтау әдістерін шағын өлшемдері мен қуат тұтынуы бар
интеграцияның үлкен деңгейіндегі интегралды схемаларды қолдану арқылы
салыстырмалы түрде аз шығынмен енгізуге болады. Алайда, кодтаудың бұл
әдісінің бірқатар кемшіліктері бар. Қателерді түзетуді қамтамасыз ететін
қосымша екілік биттер деректерді беру жылдамдығын арттыруды және, демек,
өткізу қабілеттілігін кеңейтуді талап етеді, бұл көбінесе өте тапшы ресурс
болып табылады. Сонымен қатар, мәліметтердің бір битіне келетін
қабылданған сигнал энергиясының шудың спектрлік тығыздығына,
𝐸𝑏 /𝑁0 қатынасының төмен мәні сигналды анықтау және байланысқа кіру
процестерін қиындатады.
Қателерді түзетудің жалпы әдісі-коагуляциялық кодтау Витерби
бойынша декодтау (ағыл. Viterbi decoding бар convolutional coding, бұл
технологияның сипаттамасы Viterbi классикалық жұмысында [1967] және Sklar
[1988]). Жарты жылдамдықпен жинақтау коды (ағылш. rate-1/2 convolutional
code) деректердің әр битіне екі екілік бит беру арқылы жүзеге асырылады.
Деректерді беру жылдамдығы бұл бит жылдамдығынан екі есе төмен (демек,
Код атауы "жарты жылдамдықпен"). Қабылдағыш қабылданған сигналды
демодуляциялайды және жадта бірізділікті сақтайды, әдетте ұзындығы 62 бит.
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Уақыт өте келе қосымша биттерді қабылдау және есте сақтау орын алады. Бұл
тізбектер берілуі мүмкін кодталған тізбекпен салыстырылады. Қабылданғанға
сәйкес келетін бірізділік ең ықтимал берілген дәйектілік ретінде таңдалады. Бұл
процесс бірнеше рет қайталанады, бұл қате ықтималдығын азайтады. 2.9
суретте көрсетілгендей, Витерби бойынша декодтау деректердің бір битіне
келетін қабылданған сигнал энергиясының шудың спектрлік тығыздығына
қатынасының шамасын айтарлықтай төмендетуді қамтамасыз етеді, EB /no,
символға істен шығудың берілген ықтималдығын қамтамасыз ету үшін қажет.
Мысалы, 10-5-ке тең символға сәтсіздік ықтималдығы деректердің бір битіне
келетін сигналдың қабылданған энергиясының шудың спектрлік тығыздығына
қатынасы, Eb /No, 4.4 дБ-ге тең болған кезде қамтамасыз етіледі. Бұл фактіні
байланыс арнасының энергетикалық әлеуетін жақсарту немесе кодтау
схемасының тиімділігі (ағылшын. coding gain), 5.2 дБ-де 𝐸𝑏 /𝑁0 -мен
салыстырғанда, кодтаусыз фазалық манипуляция үшін 9.6 дБ-ға тең.
Қабылданған сигнал энергиясының қатынасы бар Шеннон бойынша
байланыс арнасының өткізу қабілетінің теориялық шегі ретінде белгілі, -1.6 дБ
тең, шудың спектрлік тығыздығына, 𝐸𝑏 /𝑁0 деректер биті (ағылш. Shannon limit),
оның астында қатесіз байланыс кез-келген деректер жылдамдығымен мүмкін
болмайды. Бұл шектеу Шеннон-Хартли теоремасы негізінде шығарылады, ол
берілген өткізу қабілеттілігімен байланыс арнасы арқылы деректерді берудің
максималды теориялық жылдамдығын белгілейді:
(2.17)
мұндағы C / N-тасымалдаушы жиіліктегі сигнал қуатының байланыс
арнасындағы Шу қуатына орташа қатынасы (бұл мәселе Panter жұмысының 8.2бөлімінде [1965] және Sklar жұмысының 7.4-бөлімінде [1988] толығырақ
қарастырылады).
Іс жүзінде біз Шеннонның байланыс арнасының өткізу қабілеттілігінің
теориялық шегіне жете алмаймыз, өйткені оған жақындаған сайын арнаның
жиілік диапазоны мен ақпаратты кодтаудың күрделілігі шексіз артады. Алайда,
біз бұл шекке қосарланған немесе конкатенациялық кодтау схемасын қолдана
отырып жақындай аламыз. Бұл технология Pioneer планетааралық автоматты
станциясы үшін байланыс жүйесін жобалау кезінде қолданылды, бұл ғарыш
кеңістігінде үлкен шығындарға төтеп беру үшін қажетті жүйенің
сипаттамаларын қамтамасыз етуге мүмкіндік берді (бұл мәселе Yuen
жұмысының 5.4.4 параграфында толығырақ қарастырылады [1983]). Екілік
сигнал алдымен 255 биттік Рид - Соломон кодымен 32 паритетті басқару
биттерімен блокталады. Содан кейін кодталған блоктар жарты жылдамдықта
жинақтау кодын қолдана отырып кодталады. Қабылдағышта деректерді
қалпына келтіру Витерби мен Рид - Соломонның дәйекті декодерлерімен
қамтамасыз етіледі. 2.9-суреттен көріп отырғанымыздай, деректердің бір
битіне келетін қабылданған сигнал энергиясының шудың спектрлік
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тығыздығына қатынасы, 𝐸𝑏 /𝑁0 , каскадты Код үшін Шеннон бойынша байланыс
арнасының өткізу қабілеттілігінің теориялық шегінен 4.2 дБ жоғары, қате
ықтималдығы үшін 10-5. Байланыс арнасының өткізу қабілетін Шеннонның
теориялық шегіне жақындату үшін одан да ұзақ және күрделі кодтарды
қолдануға болады. Қазіргі уақытта қосарланған кодтау технологиясы декодтау
процесінің жоғары күрделілігіне байланысты 100 Бит/с-тан асатын беріліс
жылдамдығы үшін практикалық қолдануды таба алмайды. Алайда, болашақта
көрсетілген жылдамдық шегі жоғары жылдамдықты және арзан сандық
деректерді өңдеу чиптерін енгізу арқылы жойылады деп күтеміз.
2.9-суретте қателіктердің пайда болу ықтималдығы мәліметтердің бір
битіне келетін қабылданған сигнал энергиясының шудың спектрлік
тығыздығына қатынасының шамасына сезімтал болатындығын айқын
көрсетеді, 𝐸𝑏 /𝑁0 . 10-4-ке тең қателердің қарқындылығы үшін 𝐸𝑏 /𝑁0 мәнінің
1дб-ға төмендеуі қателіктердің ықтималдығын бір магнитудаға арттырады.
Осылайша, байланыс арнасын жобалау кезінде өте маңызды міндет қажетті
энергия қорын қамтамасыз ету болып табылады (бұл мәселе төменде
толығырақ қарастырылады). Деректердің бір битіне келетін қабылданған
сигнал энергиясының шудың спектрлік тығыздығына қатынасы, Eb /No, мұнда
байланыс арнасының шексіз жиілік диапазонының ені мен қабылдағыштың
идеалы туралы болжам негізінде есептелген теориялық ретінде
қарастырылатындығын ескеріңіз. Іс жүзінде біз байланыс арнасының жиілік
диапазонының енін шектейтін әсерлерді, сүзгі сипаттамаларының идеалдан
ауытқуын, фазалық шуды және жергілікті генератордың жиілігінің кетуін,
фазалық Автоматты жиіліктегі тізбектегі шуды және бит синхрондау қателерін
ескеруіміз керек. Жоғарыда аталған барлық факторларды ескеру үшін біз
қабылданған сигнал энергиясының мәліметтердің бір битіне, шудың спектрлік
тығыздығына қатынасының теориялық шамасын 1 ... 2 дБ-ге арттыруымыз
керек.
Модуляция түрін және деректерді кодтау технологиясын таңдау құны
мен оларды іске асырудың күрделілігі, сигналды анықтаудың күрделілігі,
байланыс арнасының жиілік жолағына шектеулер және оның кедергілерге
немесе сигналдың өшуіне сезімталдығы. Қуаты шектеулі байланыс жүйелерін
жобалау жағдайында, байланыс арнасының жиілік диапазоны емес,
таратқыштың қуаты тапшы ресурс болған кезде кодтауды қолдану мағынасы
бар. Қазіргі уақытта көптеген байланыс жүйелері қателерді тікелей (қайта
жіберусіз) түзетуді қамтамасыз ететін ақпаратты кодтаудың басқа түрін
қолданады, бұл байланыс арнасының жиілік диапазонындағы шектеулер мен
деректерді беру жылдамдығы бірдей маңызды болған кезде бірнеше жүз
Мбит/с жылдамдықты беру кезінде таратқыштың қуатын азайтуды қамтамасыз
етеді.
2.11 кестеден көрініп тұрғандай, қабылданған сигнал энергиясының
мәліметтердің бір битіне, шудың спектрлік тығыздығына қатынасы төмендеген
сайын, 𝐸𝑏 /𝑁0 , 10-5-ке тең қателердің пайда болу ықтималдығы үшін біз бір
уақытта жиілік спектрін қолдану тиімділігін төмендетеміз, бұл байланыс
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арнасының жиілік диапазонын кеңейту қажеттілігін білдіреді. Бұл кемшілікмодуляциядан бұрын сигналға қателерді тікелей түзету биттерін қосудың
салдары, нәтижесінде байланыс арнасындағы жалпы беріліс жылдамдығының
жоғарылауы. Алайда, кейбір технологиялар байланыс арнасының жиілік
диапазонын кеңейтуді қажет етпестен кодтаудың айтарлықтай тиімділігін
қамтамасыз ете алады (бұл мәселе Ungerboeck жұмысында [1982] және Sklar
жұмысының 7.10.6 параграфында [1988] толығырақ қарастырылады). Бұл
технологиялардың негізгі идеясы-жоғары жиіліктегі сигналдардың ықтимал
комбинацияларының жиынтығын құру үшін кодтау және модуляция
процестерін біріктіру, әр комбинация N биттік екілік сөзге сәйкес келеді.
Қабылдағыш сигналдардың мүмкін комбинацияларының жиынтығын біледі
және одан қабылданған комбинацияға сәйкес келетін комбинацияны таңдайды.
Мысалы, сегіз позициялы фазалық манипуляциямен бірге 2/3 жылдамдықты
төрт позициялы кодтау байланыс арнасының бірдей жиілік диапазонында
кодтаусыз төрт позициялы фазалық манипуляцияны қолданғанға қарағанда 3
дБ жоғары кодтаудың тиімділігін қамтамасыз етеді. Сегіз позициялы фазалық
манипуляция әдісі төрт позициялы фазалық манипуляция әдісіне ұқсас, тек
тасымалдаушы тербеліс фазасы 45° қадамымен сегіз бекітілген мәндердің
біріне орнатылады. Мұндай сигналды модуляциялау және кодтау схемалары
жоғары жылдамдықты ғарыштық байланыс арналарында қолдану үшін
ұсынылған және болашақ ғарыштық жобаларда кеңінен қолданылатын болады
(ғарыштық байланыс жүйелеріндегі сигналды модуляциялау және кодтау
схемаларының мәселелері Deng және Costello жұмысында қарастырылады
[1989]).
2.3.4 Aтмосферада және жаңбырда радиотолқындардың сөнуі
Жердің атмосферасына байланысты радиосигналдың таралу жолындағы
шығындар, 𝐿𝑎 , 2.10 суреттен көрініп тұрғандай, сигналдың тасымалдаушы
жиілігіне байланысты. Суретте ғарыш кемесіне бағыт беру орнының бұрышы
90° бос, яғни ғарыш кемесі жер үсті станциясының зенитінде болған кезде
сигналдың өшу қисықтары көрсетілген. Орын көмірі кезінде радиосигналдың
таралу трассасындағы шығындарды анықтау үшін зениттік емес, бірақ 5
метрден үлкен болса, зениттік жоғалтуларды со бұрышының синусына бөлу
қажет. 1000 МГц-тен төмен тасымалдаушы жиілігі бар сигналдар үшін сигнал
амплитудасы мен фазасындағы Елеулі ауытқулардың себебі ионосфералық
жыпылықтау болуы мүмкін. Бұл әсер 200 МГц-тен төмен диапазондағы
байланысқа үлкен әсер етеді, әсіресе күн белсенділігі жоғары болған кезде,
ионосфералық жыпылықтау ғарыштық радиобайланыстың бұзылуына әкелуі
мүмкін (бұл мәселе Ippolito жұмысының 8-тарауында толығырақ
қарастырылады [1986]). 50 ГГц-тен жоғары жиілік диапазонында
атмосферадағы сигналдың сөнуінің жоғары деңгейі оттегі молекулаларының
сіңіру жолағына сәйкес келетін жиіліктерде жүреді. Барлық дерлік ғарыштық
байланыс осындай екі төмендеу максимумы арасындағы диапазонда жүзеге
асырылады, дегенмен кейбір ғарыштық жобалар 90 ГГц жиілік диапазонын
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қолдануды қарастырады. 60 ГГц жиілік аймағында радио сигналының жоғары
сіңіру жолағы ерекше назар аударуға тұрарлық. Жерсерік аралық байланыс
желілері көбінесе 60 ГГц диапазонында жұмыс істейді, Жер атмосферасын
оларды жер бетінен шығатын кедергілерден қорғайтын экран ретінде
пайдаланады.
Бірі сурет 2.11 көрініп тұр өшіру радиотолқындардың бұлттағы және
жаңбыр, сондай-ақ өз үлесін қосуда жоғалту тас радиосигналды тарату, бұл
өшіру артуымен өсе түседі жиілік радиосигналды. 2.11-суреттегі қисықтар
Крейн моделінің негізінде салынған – Климаттық бақылаулардың деректері
бойынша құрастырылған және жаңбырда радиотолқындардың сөнуін бағалау
үшін пайдаланылатын кестелер мен теңдеулер жиынтығы (модельдің
толығырақ сипаттамасы Crane [1980] авторлық жұмысында немесе Ippolito
[1986] жұмысында келтірілген). Атмосферадағы радио сигналдарының
сөнуінің бұл түрі 10 ГГц-тен жоғары жиілік диапазонын "төмен" сызықтар үшін
пайдаланатын ғарыштық байланыс жүйелерін жобалауда маңызды факторға
айналады. 2.11-суреттен жердегі қабылдау антеннасының бұрышы 20 сағаттан
аз төмендеген кезде ыдырау тез өсетінін көруге болады. 20 ГГц-тен жоғары
жиілік диапазонында жұмыс істеген кезде, жер үсті станциясының қабылдау
антеннасы орнының бұрышы 20° метрден кем болмауы тиіс, әсіресе жер үсті
станцияны жауын-шашын деңгейі жоғары ауданда орналастырған кезде.
Алайда, жер үсті станциясының қабылдау антеннасы орнының ең аз
бұрышының ұлғаюы ғарыш аппараттарының қызмет көрсету аймағының күрт
қысқаруына әкелетінін атап өтеміз.
Байланыс арнасы пайдаланушыға қол жетімді болатын уақыттың пайызы
байланыс арнасының ашық ауа-райында болатын энергия қорына байланысты.
Қол жетімділіктің үлкен коэффициенті байланыс арнасының көбірек энергия
қорын қажет етеді. 2.11-суретте келтірілген байланыс арнасының
пайдаланушыға қол жетімділік коэффициенттері Америка Құрама
Штаттарының солтүстік бөлігінің типтік климаттық жағдайларына сәйкес
келеді.
13-11-суретте
келтірілген
деректермен
салыстырғанда,
пайдаланушының байланыс арнасының қол жетімділігі орта батыста және
Америка Құрама Штаттарының оңтүстік - шығысында төмен болады.
Жоғарыда келтірілген қол жетімділік коэффициенттері көпжылдық
бақылауларға сәйкес ауа-райының орташа болуы негізінде алынғанын есте
ұстаған жөн; олар белгілі бір жыл әдеттегіден көп немесе аз жаңбырлы болуы
мүмкін екенін ескермейді.
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Сурет 2.10 - Берілген биіктіктен атмосфераның жоғарғы шекарасына
дейін зениттік бағытта радиосигналдың біржақты сөнуінің теориялық деңгейі.

Сурет 2.11 - Америка Құрама Штаттарының солтүстік бөлігіндегі
жауын-шашынның типтік мөлшері үшін Крейн моделі бойынша анықталған
жаңбырдағы радио сигналдың өшуі
Жер үсті станциясы теңіз деңгейінде (биіктігі нөлге тең), жердің ені 40 в
құрайды. Жер үсті станциясын орналастырудың басқа бастапқы шарттары
туралы мәліметтер Ippolito-да келтірілген [1986]. Абсцисса осі бойынша ГГц –
тегі радиосигналдың тасымалдаушы жиілігі, ординат осі бойынша дБ-дағы
жаңбырдағы радиосигналдың өшу деңгейі кейінге қалдырылады. Суреттегі
қолдар: 1 – байланыс арнасының пайдаланушыға қолжетімділік коэффициенті;
2-жерүсті станциясының қабылдау антеннасы орнының бұрышы.
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Жаңбырдағы радиотолқындардың сөнуінің жанама өнімі келесі
теңдеумен анықталатын жер үсті станциясының қабылдау антеннасының Шу
температурасының жоғарылауы болып табылады:
𝑇0 = (1 − 𝐿𝑎 )𝑇0

(2.18)

мұндағы 𝐿𝑎 -қуаттың қатынасы арқылы көрінетін жаңбырдағы
радиотолқындардың сөну деңгейі, және 𝑇0 - жаңбырдың абсолютті
температурасы, әдетте 290 К-ге тең, бұл шудың маңыздылығы ауа-райы ашық
болған кезде қабылдау жүйесінің шу деңгейіне байланысты. Мысалы, егер
ашық ауа-райында Шу температурасы 727 К болатын радиоқабылдағыш жүйе
жауын-шашын жағдайында жаңбырдағы радиотолқындардың сөну деңгейі 10
дБ-ға тең болса, онда оның шу температурасы 988 К-ге дейін көтеріледі, бұл
жүйенің шу тығыздығын арттырады, 𝑁0 , 1.3 дБ ге. Бұл ретте тасымалдаушы
жиіліктегі сигнал қуатының Шу тығыздығына қатынасының жиынтық азаюы,
С/𝑁0 , жаңбырда радиосигналдың сөнуінен (-10 дБ) және жүйенің Шу
тығыздығының артуынан (-1.3 дБ) қалыптасады және нәтижесінде -11.3 дБ
құрайды.
2.3.5 Жиілік диапазонын таңдау
Жобаланған байланыс арнасының жиілік диапазонын, жиілік диапазонын
және қуат ағынының тығыздығын таңдау процесі бірқатар реттеуші
шектеулерге бағынады. Мысалы, 2.12-кестеде келтірілген ғарыштық байланыс
қызметтері бойынша жиілік диапазондарын бөлу халықаралық келісімдермен
айқындалған. Бұл келісімдерді халықаралық телекоммуникация одағы (ағылш.
International Telecommunications Union) және радиобайланыс бойынша
Дүниежүзілік әкімшілік конференция (ағылш. World administrative radio
conference). Америка Құрама Штаттарында жобаланған байланыс арнасының
жиілік диапазонын, жиілік белдеуінің енін және қуат ағынының тығыздығын
таңдау процесін федералды байланыс комиссиясы реттейді (ағылш. Federal
communication commission) - коммерциялық пайдаланушыларға арналған және
АҚШ Қорғаныс министрлігінің радиобайланыс бойынша салааралық
консультативтік комитеті (ағылш. DoD ' s Interdepartmental radio advisory
committee) әскери пайдаланушыларға арналған. Байланыс жүйесін әзірлеуші
белгілі бір орбитада орналасқан ғарыш аппаратымен және белгілі бір
пункттерде орналасқан жерүсті станцияларымен нақты жиілік диапазонында
жұмыс істеу үшін тиісті реттеуші органнан өтінім беруге және рұқсат алуға
тиіс. Жиіліктік өтінімді келісу рәсімі көбінесе жеткілікті ұзақ уақытты талап
етеді (рұқсат алу процесі 10-тараудың 10.1-бөлімінде қарастырылады). Бұл
мәселеге жақсы кешенді талдау Morgan және Gordon [1989] жұмысында
жүргізілді.
Жиілік диапазондарын бөлу критерийі әлеуетті мүмкіндік болып
табылады бір байланыс арнасы үшін басқа байланыс арнасының жұмысына
кедергі жасаңыз. Ғарыш аппаратының нақты жиілік диапазоны мен орбитасын
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пайдалану мүмкіндігі туралы мәселені шешу үшін қолданыстағы
радиоэлектрондық құралдар мен қызметтерге, мысалы, радиобайланыстың
жерүсті желілері немесе жерүсті орналасқан радиолокациялық станциялар
жұмысына кедергі жасауды болдырмау немесе олардың жобаланатын
байланыс арнасының жұмысына әсерін болдырмау үшін тереңдетілген
зерттеулер жүргізу талап етіледі. Бұл жағдайда байланыс жүйесі жұмыс істеуі
керек антеннаның бағыттылық диаграммасының бүйірлік жапырақшаларының
деңгейі динамикалық диапазон болып табылады. 4 ГГц ... 6 ГГц және 12 ГГц ...
16 ГГц жиіліктер диапазонында жұмыс істейтін ғарыштық байланыстың жер
үсті станцияларының антенналары үшін АҚШ федералды байланыс
комиссиясы
антеннаның
бағыттылық
диаграммасының
бүйірлік
жапырақшалары бойынша максималды күшейту деңгейін келесідей анықтады:
(32 – 25 lg OK) бұрыш үшін dBi – антеннаның бағыттылық диаграммасының
негізгі жапырақшасының осінен ауытқу жылдамдығы 1° диапазонында ... 48° ,
және -10° бұрышы үшін-48° диапазонындағы антеннаның бағыттылық
диаграммасының негізгі жапырақшасының осінен ауытқу ДБ изотропты
(нөлдік күшейтумен) антеннаның күшеюіне қатысты. Бұдан басқа, 2.12-кестеде
ғарыш аппараты жерге қарай шығаратын қуат ағыны тығыздығының барынша
рұқсат
етілген
деңгейінің
мәндері
келтірілген.
Халықаралық
телекоммуникация одағы белгілеген осы шектеулерді сақтау радиорелелік
байланыс арналары сияқты қолданыстағы жерүсті байланыс қызметтерімен
интерференцияны болдырмау қажет.
Кесте 2.12 - Халықаралық телекоммуникация одағы белгілеген жиілік
диапазондары және қуат ағынының тығыздығы бойынша шектеулер
Қуат ағынының тығыздығына шектеулер орын бұрышы үшін 25° асады.
Орынның кішігірім бұрыштары үшін тиісті шамалар шамамен 10 дБ-ға
азайтылуы керек.
Диапазонды
Жиілік диапазоны, ГГц Ғарыштық
"Төмен"
белгілеу
байланыс
желісі үшін
Жолақ
Жолақ
қызметі
қуат
"жоғары" "төмен"
ағынының
шекті
тығыздығы,
дБВт / м𝟐
UHF
0.2 … 0.45 0.2 … 0.45 Әскери байланыс –
L
1.635 … 1.66 1.535 … 1.56 Кеме
жүргізу -144 / 4 кГц
/Навигация
S
2.65 … 2.69 2.5 … 2.54 Телерадио
-137 / 4 кГц
хабарларын
тарату
C
5.9 … 6.4
3.7 … 4.2
Ұлттық
-142 / 4 кГц
спутниктік
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байланыс
X

7.9 … 8.4

Ku

14.0 … 14.5

Ka

27.5 … 31.0

SHF / EHF

43.5 … 45.5

V

порядка 60

7.25 … 7.75 Әскери
спутниктік
байланыс
12.5 … 12.75 Ұлттық
спутниктік
байланыс
17.7 … 19.7 Ұлттық
спутниктік
байланыс
19.7 … 20.7 Әскериспутникті
к байланыс
Спутникаралық
байланыс

-142 / 4 кГц*
-138 / 4 кГц
-105 / 1 МГц
–
-

Бір орбиталық тұру нүктесінде орналасқан және жер бетінің бірдей
аймағына қызмет ететін екі геостационарлық ғарыш аппараттары жиілік
диапазонын келесідей бөле алады: (1) ғарыш аппараттарын тұру нүктесінің
бойлығымен белгілі бір бұрышқа (әдетте 2° ) жер үсті станциясының
антеннасының бағыттау диаграммасының енінен үлкен етіп өсіру арқылы; (2)
"жоғары" сызығында да, "төмен" сызығында да тасымалдаушы тербелістердің
ортогональды поляризациясын қолдану арқылы, бұл олардың арасындағы
айтарлықтай өзара әсерсіз бірдей жиілікте екі тасымалдаушы тербелісті
қабылдауға мүмкіндік береді. Ортогональды-оң және сол жақ дөңгелек
поляризация, сондай-ақ тасымалдаушы тербелістің тік және көлденең сызықты
поляризациясы. Коммерциялық спутниктік байланыс жүйелері жиілік
диапазондарын ортақ пайдалану технологияларын кеңінен қолданады (бұл
мәселе Morgan және Gordon [1989] жұмысында толығырақ қарастырылады).
2.3.6 Байланыс арнасының энергетикалық әлеуеті
Байланыс арнасының энергетикалық потенциалы байланыс жүйесін
жасаушыға жүйенің әртүрлі байланыс арналары үшін таратқыштардың қуаты
мен Антенналарды күшейту туралы мәліметтер береді. Сондықтан байланыс
арнасының энергетикалық әлеуеті жүйенің көптеген сипаттамаларын
анықтайтын кез-келген ғарыштық жобаны әзірлеудің маңызды аспектілерінің
бірі болып табылады. 2.13-кестеде осы тарауда келтірілген теңдеулер мен
коэффициенттерді пайдалана отырып, телеметриялық бақылау және мақсатты
ақпаратты беру ("Төмен" сызығы) арналарының энергетикалық әлеуетін және
FireSat ғарыш аппаратының ұшуды командалық басқаруын ("жоғары" сызығы)
есептеу нәтижелері келтірілген.
Телеметриялық бақылау арнасының энергетикалық әлеуетін есептеу
алгоритмі ("төмен" сызығы) келесі кезеңдердің реттілігі түрінде іске
асырылады:
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1. АҚШ федералды байланыс комиссиясы орнатқан жиілік спектрінің қол
жетімділігі
мен жиілік
диапазондарының
таралуына
негізделген
тасымалдаушы жиілікті таңдау (13-6 – кестеде траекториялық өлшеулер,
телеметриялық бақылау және ғарыш аппараттарының ұшуын командалық
басқару қызметі үшін деректер, 2.12-кестеде-спутниктік байланыс қызметі
үшін) келтірілген.
Кесте 2.13
Параметр
Тарату жиілігі

Таратқыштың
шығу қуаты

белгілену Өлше
і
м
бірлігі
f
ГГц

P

Таратқыштың
P
шығу қуаты
Таратқыштан
𝐿1
желідегі
қуаттың
антеннаға дейін
жоғалуы
Таратушы
𝜃𝑡
антеннаның
бағыт
диаграммасыны
ң ені
Таратушы
𝐺𝑝𝑡
антеннаның
максималды
пайдасы
Таратушы
𝐺𝑡
антеннаның
диаметрі
Таратушы
антеннаның осі
𝑒𝑡
мен
сызық
қабылдағышты

Вт

дБ*Вт
дБ

градус

дБ

м

градус

Параметр
Жола
Жолақ
мәнінің
қ жоғары
төмен
көзі
Жобалауғ
2
2.2
а
арналған
бастапқы
деректер
Жобалауғ
1
20
а
арналған
бастапқы
деректер
10 lg (P)
0.0
13.0
Жобалауғ
а
арналған
бастапқы
деректер
Жобалауғ
а
арналған
бастапқы
деректер
2.18
теңдеу

-1

-1

2.0

140.0

38.3

1.4

2.17
теңдеу

5.3

0.1

0.2
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Жобалауғ
а
арналған
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көру
арасындағы
максималды
бұрыш
Таратушы
антеннаны
бағыттаумен
байланысты
қуаттың
жоғалуы
Таратушы
антеннаның
күшейту
коэффициенті
Баламалы
изотропты
сәулелену
қуаты
трассасының
ұзындығы
радиосигнал
тарату
Ғарыш
кеңістігіндегі
қуаттың
жоғалуы
Сигнал тарату
трассасындағы
қуаттың
жоғалуы және
поляризация
шығындары
Қабылдау
антеннасының
диаметрі
Қабылдау
антеннасының
максималды
күшейту
коэффициенті

бастапқы
деректер
𝐿𝑝𝑡

дБ

2.19
теңдеу

-0.1

-0.3

𝐺𝑡

дБ

𝐺𝑝𝑡 + 𝐿𝑝𝑡

38.2

-1.6

𝑃 + 𝐿1
+ 𝐺𝑡

37.2

10.4

Жобалауғ
2831
а
арналған
бастапқы
деректер
2.21
теңдеу
167.5

2831

EIRP

дБ*Вт

S

км

𝐿𝑠

дБ

𝐿𝑎

дБ

2.10
сурет

-0.5

-0.5

𝐷𝑟

м

0.07

5.3

𝐺𝑝𝑟

дБ

Жобалауғ
а
арналған
бастапқы
деректер
2.16
теңдеу

0.72

39.1
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-168.3

Қабылдау
антеннасының
бағыт
диаграммасыны
ң ені
Қабылдау
антеннасын
бағыттау
қателігі

𝜃𝑟

градус

2.17
теңдеу

150.0

1.8

𝑒𝑟

градус

Жобалауғ
а
арналған
бастапқы
деректер
2.19
теңдеу
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0.2

-2.6

-0.1

дБ

𝐺𝑟𝑝 + 𝐿𝑝𝑟

-1.9

39.0

К

Кесте 2.9

1295

552

бит/с

Жобалауғ
а
арналған
бастапқы
деректер

100

850000

дБ

2.11
теңдеу

44.7

12.4

дБ*Гц

2.13
теңдеу

64.7

81.6

Қабылдау
𝐿𝑝𝑟
антеннасын
бағыттаумен
байланысты
қуат
шығындары
Қабылдау
𝐺𝑟
антеннасының
күшейту
коэффициенті
Қабылдау
𝑇𝑠
бөлмесінің шу
температурасы
байланыс
арнасының ішкі
жүйелері
Деректерді беру R
жылдамдығы

Мәліметтердің
бір
битіне
келетін
сигналдың
қабылданған
энергиясының
шудың
спектрлік
тығыздығына
қатынасы – (1)
Тасымалдаушы
жиіліктегі
сигнал

дБ

𝐸𝑏
⁄𝑁
0

𝐶⁄
𝑁0
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0

қуатының шу
тығыздығына
қатынасы
Қате биттердің BER
пайда
болу
жиілігі

Мәліметтердің Req.
бір
битіне 𝐸𝑏⁄
𝑁0
келетін
қабылданған
сигнал
энергиясының
шудың
спектрлік
тығыздығына
қажетті
қатынасы –(2)
Аппараттық
өткізуге
шығындар - (3)
Байланыс
арнасының
энергетикалық
қоры

–

Жобалауғ
а
арналған
бастапқы
деректер

10-7

10-5

дБ*Гц

2.9 сурет

15

4.4

дБ

баға

-2

-2

дБ

(1) – (2) +
(3)

27.7

6.0

FireSat
ғарыш
аппаратының
байланыс
арналарының
энергетикалық әлеуеті
Аппараттың сипаттамаларына және байланыстың борттық кіші жүйесі
үшін тұтынылатын қуатты бөлу мүмкіндіктеріне сүйене отырып, ғарыш
аппаратының борттық таратқышының қуатын таңдау.
3. Таратқыш пен ғарыш аппараттарының борттық антенналары
арасындағы желілердегі жоғары жиілікті қуаттың жоғалуын бағалау (әдетте
бұл шығындар -1 дБ -3 дБ дейін).
4. 7-тарауда келтірілген ұсыныстарға сәйкес оның орбитасының
параметрлеріне, тұрақтандыру дәлдігіне және жер бетіндегі қызмет көрсету
аймағының өлшемдеріне сүйене отырып, ғарыш аппаратының борттық
таратушы антеннасының бағыттылық диаграммасының қажетті енін анықтау.
5. Қызмет көрсету аймағының бұрыштық өлшеміне, ғарыш аппаратын
тұрақтандыру қателіктеріне және оның жұмыс орбитасының параметрлерін
ұстап тұру дәлдігіне сүйене отырып, таратушы антеннаның бағыттылық
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диаграммасы осі мен қабылдағыштың көру сызығы арасындағы ең жоғары
бұрышты бағалау.
6. 2.18 және 13 теңдеулерді пайдалана отырып, жерүсті станциясы
бағытында ғарыш аппаратының борттық тарату антеннасының күшейту
коэффициентін есептеу19. Бұл кезеңде біз 2.17 теңдеуін қолдана отырып, борттық таратқыш
антеннаның диаметрін тексере аламыз, мұндай антеннаны ғарыш кемесінің
бортында орналастыруға болады.
7. 2.21 теңдеуін қолдана отырып, ғарыш кеңістігіндегі қуат шығынын
есептеу. Көрсетілген ысыраптардың шамасы ғарыш аппараты орбитасының
параметрлерімен және жер үсті станциясының орналасқан орнымен
айқындалады.
8. Атмосферадағы радиотолқындардың сіңуіне байланысты сигналдың
таралу жолындағы қуат шығынын бағалау. Ол үшін 2.10 теңдеуі қолданылады,
ал зениттік сигналдың әлсіреуі жер үсті станциясынан жергілікті Горизонт
жазықтығынан жоғары ғарыш аппараттарының көріну сызығының ең төменгі
бұрышының синусына бөлінеді (әдетте бұл бұрыш 10 градусқа тең
қабылданады). Жаңбырда радио толқындарын сіңіру шығындары кейінірек
ескеріледі. Поляризацияның сәйкессіздігін есепке алу үшін 0.3 дБ қосуға
болады. Жердегі станция антеннасының қорғаныс ағынын пайдалану
атмосферадағы радио толқындарының сіңуіне байланысты сигналдың таралу
жолындағы қуат шығынын тағы 1 дБ арттырады.
9. Жер үсті станциясының антеннасының диаметрін таңдау және оны
ғарыш аппараттарына бағыттау қателігін бағалау. Егер АВТО алып жүру
режимі пайдаланылса, бағыттау қателігін 2.17 теңдеуіне сәйкес есептелетін жер
үсті станциясының антеннасы бағытының диаграммасының енінің 10% - на тең
қабылдауға болады.
10. Жер үсті станциясының қабылдау антеннасын ғарыш аппаратына
бағытта күшейту коэффициентін есептеу. FireSat ғарыш аппараты үшін біз 0.55ке тең антеннаның пайдалы әсер ету коэффициентін қолданамыз.
11. 2.10-кестедегі деректерге сәйкес ашық ауа райы жағдайлары үшін
жерүсті станциясының қабылдау жүйесінің Шу температурасын бағалау.
12. Берілген деректерді беру жылдамдығы үшін бір биттік мәліметтерге
келетін қабылданған сигнал энергиясының шудың спектрлік тығыздығына
𝐸
қатынасын есептеу, 𝑏⁄𝑁 . Ол үшін 2.12 теңдеуін қолданыңыз.
0
13. Берілген жылдамдыққа жету үшін мәліметтердің бір битіне келетін
қабылданған сигнал энергиясының шудың спектрлік тығыздығына
қатынасының шамасын есептеу модуляцияның таңдалған түрін және сигналды
кодтау технологиясын ескере отырып деректерді беру. Ол үшін 2.9 үлгісін
қолданыңыз. FireSat ғарыш аппараты үшін біз "төмен" сызығындағы екі
позициялық фазалық манипуляцияны және "жоғары" сызығындағы
тасымалдаушы
жиіліктің
фазалық
модуляциясымен
қосалқы
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тасымалдағыштың екі позициялық фазалық манипуляциясын қолданамыз –
2.11 кестені қараңыз.
14. 1 дБ немесе 2 дБ деректердің бір битіне келетін сигналдың
қабылданған энергиясының байланыс арнасын аппаратуралық іске асыруға
арналған шығындарды есепке алу үшін шудың спектрлік тығыздығына
қатынасының теориялық мәніне қосу.
15. Байланыс арнасының энергия қорын деректердің бір битіне және
байланыс арнасын аппараттық іске асыру үшін шығындар шамасына келетін
қабылданған сигнал энергиясының қатынасы шамасының күтілетін және талап
етілетін мәні арасындағы айырмашылық ретінде есептеу.
16. 2.11-суретті және 2.25 теңдеуін қолдана отырып, жаңбырда
радиотолқындардың жоғалуынан болатын байланыс арнасының белгілі бір
энергия қорының төмендеуін бағалау.
17. Байланыс арнасының энергетикалық қорын жобалау және қайта
есептеу үшін бастапқы деректерді түзету және келісу. Итерацияны қор
параметрлерін бағалаудағы біздің сенімділік дәрежесіне байланысты жаңбырда
радиотолқындардың сөнуіне күтілетін шығындардан кем дегенде 3 дБ артық
болмайынша қайталау қажет.
Көбінесе ғарыштық байланыс арналарын жобалау кезінде сұрақ
туындайды: арнаның энергия қорының қанша мөлшері жеткілікті деп саналуы
керек? Қатаң айтқанда, үлкен энергия қоры өнімді емес және қымбат, бірақ
жеткіліксіз жеткізу кейде хабарламалардағы қателіктер жиілігінің артуына
әкелуі мүмкін. Intelsat ғарыш аппараттарының с-диапазонындағы байланыс
арналарында 4-тен 5 децибелге дейінгі энергетикалық қор пайдаланылады. 10
ГГц-тен жоғары жиілік диапазоны үшін атмосферадағы және жаңбырдағы
шығындарды өтеу үшін энергия қоры 6-дан 20 децибелге дейін болуы керек,
байланыс арнасының қажетті энергия қорының нақты мөлшері арнаның қол
жетімділік коэффициентінің қажетті мәніне және жер үсті станциясының
орналасқан жерінде күтілетін жауын-шашынға байланысты болады.
Жоғарыда аталған байланыс арнасының энергия қорын есептеу
кезеңдерін орындау тәртібі арнаны жобалау үшін бастапқы деректер ретінде
қандай параметрлер орнатылғанына байланысты болады. Мысалы, Біз
байланыс арнасының энергия қорының мәнін анықтай аламыз және оның
негізінде таратқыштың қажетті қуатын есептей аламыз. "Жоғары "сызығын
жобалау қабылдау антеннасының бағыттылық диаграммасының ені көбінесе
оның габариттік өлшемдеріне немесе бағыттау қателіктеріне (ғарыш аппаратын
тұрақтандыру дәлдігімен айқындалатын) шектеулерге емес, жер бетіндегі талап
етілетін қызмет көрсету аймағына байланысты болатындығын қоспағанда,
ұқсас тәсілмен жүргізіледі.
2.12-суретте
геостационарлық
ғарыш
аппаратының
"төмен"
радиолиниясының
жобалық
параметрлері
борттық
таратқыштың
тасымалдаушы жиілігін таңдауға байланысты қалай өзгеруі мүмкін екендігі
көрсетілген. Қаралып отырған мысалда ғарыш аппаратының борттық тарату
антеннасының бағыттылық диаграммасының ені жер бетінің берілген бөлігіне
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қызмет көрсету қажеттілігіне қарай 6° тең, ал жерүсті станциясының қабылдау
антеннасының диаметрі станцияны тасымалдауды оңайлатуға сүйене отырып,
0.5° тең болып берілген. Тасымалдаушы жиіліктің төмендеуіне қарай,
қарастырылып отырған мысалда 1.75 МГц жиілігінде 2 метрді құрайтын
антенна габариттік өлшемдері (немесе массасы) бойынша шекті шектеулерге
жеткенге дейін бағыттылық диаграммасының берілген енін және антеннаның
күшейту коэффициентін қамтамасыз ету үшін ғарыш аппаратының борттық
таратушы антеннасының диаметрі ұлғаяды. Тасымалдаушы жиіліктің одан әрі
төмендеуі өтеу үшін борттық таратқыштың көбірек қуатын қажет етеді пайда
коэффициентіндегі шығындар (2.16 теңдеуді қараңыз). Екінші жағынан,
жоғары жиіліктер аймағына өту жердегі қабылдау антеннасының шығынын
өтеу үшін және жаңбырлы ауа-райында байланыс арнасын пайдалану үшін
қажетті энергия қорын қамтамасыз ету үшін борттық таратқыштың қуатын
арттыруды талап етеді. 2.12 суреттен көріп отырғанымыздай, бұл мысал үшін 1
ГГц-ден 18 ГГц-ке дейінгі диапазондағы тасымалдаушы жиілікке артықшылық
беріледі.

Сурет 2.12 - Борттық таратқыштың қажетті қуатына тасымалдаушы жиілікті
таңдаудың әсерін көрсететін "төмен" радиосын жобалау мысалы
20 ГГц диапазонындағы жиіліктер қолайлы. Ғарыш аппараты
геостационарлық орбитада пайдаланылады, жерүсті станциясы диаметрі 0.5 м
қабылдау антеннасымен жабдықталған. Суреттегі қолдар: 1-ғарыш
аппаратының борттық таратқыш антеннасы: бағыттылық диаграммасының ені
6 күш, ең үлкен диаметрі 2 м, 𝐺𝑡 = Const𝑓2 ; 2-галактикалық шу артады; 3-ғарыш
аппараты антеннасының диаметріне шектеу; 4-ғарыш аппараты антеннасының
бағыттылық диаграммасының еніне шектеу; 5 – ғарыш аппаратының борттық
таратқыш антеннасы: бағыттылық диаграммасының ені 6° тең, диаметрі 2 м –
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ден кем, 𝐺𝑡 = Const; 6-жерүсті станциясының қабылдау антеннасын бағыттау
қателігінің шығындары; 7-жаңбырда радиотолқындардың жұтылуы және
байланыс арнасының қолжетімділік коэффициенті үшін Шу 98% - ға тең; 8ғарыш аппаратының борттық таратқышының ашық ғарышта талап етілетін
қуаты.
2.13-кестенің деректерінен біз ғарыш аппаратының бортынан көрінетін
жер бетінің барлық бөлігіне қызмет көрсетуді қамтамасыз ететін аз бағытталған
антеннаға s-диапазонында (2.2 ГГц) жұмыс істейтін қуаты 20 Вт борттық
таратқышты пайдалану кезінде FireSat ғарыш жобасының талабын орындауды
қамтамасыз ете аламыз. Борттық тарату антеннасын үлкен пайда
коэффициентімен пайдалану оны жер үсті қабылдау станциясына бағытта
тұрақты бағыттауды қамтамасыз етуді талап етеді, бұл ғарыш аппаратын
күрделірек етеді. Жердегі қабылдау станциясының антеннасының диаметрі 5.3
м құрайды.
2.4 Ғарыш аппараты байланысының борттық кіші жүйесінің
параметрлерін анықтау
Енді біз алдыңғы бөлімде анықталған байланыс арнасының
параметрлерін қамтамасыз ету үшін қажет борттық таратқыштың қуатын және
ғарыш аппараттарының тарату антеннасының диафрагмасының мөлшерін
анықтауға көшеміз. Бұл екі сипаттама олар массаға, демек, ғарыш
аппараттарының құнына айтарлықтай әсер етеді. Бұл бөлімде біз Байланыс ішкі
жүйесінің осы компоненттерін қарастырамыз және олардың массасын
бағалаймыз. Бұл процесс жинақталған түрде 2.9-кестеде (осы тараудың 2.3бөлімі) ұсынылған.
Осы уақытқа дейін біз тек параболалық шағылыстырғышы бар
Антенналарды қарастырдық. Мұндай антенналар максималды пайда 20 дБ –
ден, ал фокустық диаграмманың ені 15 в-тан аз болған жағдайда қолданылады.
Егер аз күшейту және антеннаның кең диаграммасы қажет болса, біз аз массасы
бар және қарапайым құрылымы бар антенналардың басқа түрлерін таңдай
аламыз, әсіресе 1 ГГц-тен аз жиіліктерде. Антенналардың әртүрлі түрлері және
олардың сипаттамалары 2.14 кестеде сипатталған. Мысалы, Ғаламдық сәулесі
бар ғарыш аппараттарының борттық антеннасында ғарыш аппараттарының
бортынан көрінетін жердің бүкіл бетін жарықтандыруға жеткілікті кең бағыт
диаграммасы болуы керек. Геостационарлық ғарыш аппараттары үшін
ғаламдық ені 18-ге тең. 4 ГГц-тен жоғары жиілік диапазонында мұндай
мәселені шешу үшін қарапайым рупорлық антеннаны қолдануға болады.
Жиіліктердің c-диапазонында жұмыс істейтін ұқсас антенна Intelsat V ғарыш
аппаратының траекториялық өлшеу, телеметриялық бақылау және ұшуды
командалық басқару арнасының құрамында қолданылады. Егер рупорлық
антеннаның жұмыс жиілігі төмен болса
(FLTSATCOM ғарыш аппараттарының UHF диапазонының тарату
каналында қолданылатын антенна түрі) немесе төрт жақты спиральды
антеннаны (Intelsat V ғарыш аппараттарының L диапазонында қолданылатын
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антенна түрі) пайдалануға болады. 2.14-кестеде геостационарлық ғарыш
аппаратының бортынан көрінетін жердің бүкіл бетін жарықтандыру міндетіне
қатысты антенналардың әртүрлі түрлерінің салыстырмалы сипаттамалары
келтірілген.
Ғарыштық байланыс жүйелеріне арналған борттық антенналардың
түрлері
Формулалар Jasik [1961] жұмысынан алынған. Берілген теңдеулерде C,
D, L шамаларының өлшемі және - метр, ал F – ГГц шамалары.
Ғарыш аппаратын орбитаға ұшыру және шығару учаскесінде неғұрлым
кең бағыттылық диаграммасы бар антенна қажет, өйткені аппараттың
маневрлері бағыттылық диаграммасының осьтеріне қатысты жер үсті
станциясының көру сызығының бұрыштық орналасуының үлкен вариациясына
әкеледі. Өтпелі орбитада әдетте ғарыштық аппаратты айналу арқылы
тұрақтандыру қолданылады, сондықтан мұнда тороидальды бағдарлау
диаграммасы қажет (ағылш. toroidal beam) - ғарыш аппараттарының айналу
осіне перпендикуляр жазықтықта дөңгелек шолуды қамтамасыз ететін борттық
антенна. 2.13-суретте ғарыш аппараттарының өтпелі орбитасының бөлігі үшін
борттық антеннаның типтік диаграммасы көрсетілген. Мұндай бағыттылық
диаграммасын
ғарыш
аппараттарының
корпусынан
сигналдардың
шағылысуын болдырмау үшін штангаға шығарылған екі конустық рупорлық
антенна қамтамасыз етеді. Мұндай антеннаның күшейту коэффициенті, әдетте,
ғарыш аппараттарының айналу осіне қатысты ±35° вольт бұрыштарының
диапазонында кем дегенде -3 дБ құрайды. Жұмыс орбитасында ғарыш кемесі
Жерге бағытталған. Бұл жағдайда бағытталған антенна, әдетте қарапайым
конустық рупор, 9 дБ немесе одан да көп бұрыштық диапазонда пайда әкеледі
±20° жергілікті вертикальға қатысты иіндер. Мысалы, Intelsat V
геостационарлық байланыс спутнигінің бортында екі антенна қолданылады –
командалық басқару арнасының борттық қабылдағышының жалпы кірісіне
қосылған тороидальды және конустық бағыт диаграммасы (бағытталған
антенна) бар. Телеметриялық бақылау арнасының таратқыштары ғарыш
аппаратының ұшу учаскесіне байланысты жоғарыда көрсетілген екі
антеннаның біріне қосылады.

Сурет 2.13. Телеметриялық бақылау есептерін шешуге арналған ғарыш
аппаратының борттық антенналарының бағыттылық диаграммаларына
қойылатын үлгілік талаптаржәне командалық ұшуды басқару
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Геостационарлыққа ауысатын орбитада ғарыш аппараты айналу арқылы
тұрақтандырылады,
жұмыс
істейтін
геостационарлық
орбитада
координаттардың орбиталық жүйесінде үш осьті тұрақтандыру іске асырылады
(бұл мәселе Lo және Lee жұмысында толығырақ қарастырылады [1988].
Суреттегі қолдар: 1-командалық ақпаратты қабылдағышқа қызмет көрсету
аймағы; 2-антеннаның бағытталған сәулесі; 3-телеметриялық ақпаратты
таратқышқа қызмет көрсету аймағы;
4-айналу осіне сәйкес келетін геостационарлыққа өтетін орбитадағы
ғарыш аппаратының айналу осі; 5-антеннаның тороидалды сәулесі.
Таратқыштың қуаты аз болған кезде жоғары жылдамдықты қамтамасыз
ету үшін жоғары кіріс антенналары қолданылады. Бұл мәселені шешу үшін
қолданылатын антенналардың негізгі түрлері: айна антеннасы, линза
антеннасы және фазалық антенна торы. Жоғары пайдасы бар әртүрлі
антенналардың сипаттамалары 2.15 кестеде келтірілген. Айна антеннасы
ғарыш аппараттарында қолдануға ең қолайлы, өйткені оның массасы аз,
қарапайым және жақсы дамыған құрылымы және құны төмен. Айна
антенналарының линзалық антенналар мен массадағы фазалық антенна
торларынан артықшылығы антеннаның үлкен (0.5 м-ден астам) диаметрімен
ерекше маңызды болады. Антеннаның фокусына қатысты радиаторы бар Айна
антеннасы ғарыш аппараттарының дизайнын қосымша жеңілдетуге мүмкіндік
береді. Бұл жағдайда антеннаның шағылыстырғышына түскен сәулелендіргіш
ғарыш аппараты конструкциясының құрамына кіреді. Бұл шешім, атап
айтқанда, Intelsat V геостационарлық байланыс спутнигінің бортында
қолданылады, сонымен қатар радиаторды антеннаның фокусынан шығару
оның ашылуының көлеңкесін азайтады, сондықтан антеннаның бағыттылық
диаграммасының бүйірлік жапырақшаларының деңгейін төмендетеді.
Кесте 2.15 - Ғарыштық байланыс жүйелерінде қолданылатын жоғары
қуатты борттық антенналардың алты нұсқасы
Кестеде келтірілген Антенналарды қолдану антеннаның бағыттылық
диаграммасының негізгі жапырақшасының ені 20° кем болған кезде
ұсынылады, бұл ретте 15 дБ-ден жоғары күшейту коэффициенті қамтамасыз
етіледі.
Антенна түрі
Негізгі ерекшеліктері
Параболалық
* Антеннаның ашылуын көлеңкелеу
рефлекторы және Орталық бағдар
диаграммасының
бүйірлік
сәулелендіргіші бар айна жапырақшалары деңгейінің жоғарылауына
әкеледі
* Қарапайым құрылыс, шағын массасы
* Антенна сәулелендіргішін орнатуды
қамтамасыз ететін жабдық ұшу кезінде
қоршаған
орта
факторларының
әсеріне
ұшырайды
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Кассегреннің
параболалық рефлекторы
бар Айна

Параболалық
рефлекторы
және
фокустан
шығарылған
сәулелендіргіші
бар
айналы

Фокустан
шығарылған
профильденген қосалқы
айна және сәулелендіретін
антенна
торы
бар
параболалық рефлекторы
бар Айна

* Таратқыштан сәулелендіргішке дейінгі
сигнал беру желісінің үлкен ұзындығы
антеннаның тиімділігін төмендетеді
Антеннаның ашылуын көлеңкелеу бағдар
диаграммасының бүйірлік жапырақшалары
деңгейінің жоғарылауына әкеледі
* Шағын құрылыс массасы
* Таратқыштан сәулелендіргішке дейінгі
сигнал беру желісінің қысқа ұзындығы аз
шығынды қамтамасыз етеді
*
Антенна
сәулелендіргішінің
қондырғысын қамтамасыз ететін жабдыққа
қолжетімділік рефлектордың артқы жағынан
қамтамасыз етілген
* Профильді көмекші айна антеннаның
тиімділігін арттырады
(күшейту -1.5 дБ артады)
Параболалық рефлекторы және Орталық
сәулелендіргіші бар Айна антеннасына ұқсас,
антеннаның ашылуының көлеңкесінің болмауын
қоспағанда, бұл бағыттылық диаграммасының
бүйірлік
жапырақшаларының
деңгейін
төмендетеді және антеннаның тиімділігін
арттырады
*
Сәулелендіргішті
аппарат
конструкциясының ішіне ендіре отырып, ғарыш
аппаратының бортына орналастыру үшін
ыңғайлы
Шағын құрылыс массасы
* Антеннаның ашылуының көлеңкесінің аз
дәрежесі, бұл бағдар диаграммасының бүйірлік
жапырақшаларының деңгейін төмендетеді
*
Антенна
сәулесінің
сканерлеу
°
бұрыштары шамамен 10 шектелген.

Коммутацияланатын
Антеннаның диафрагмасын пайдаланудың
сәулелендіруші антенна жоғары
тиімділігі
оның
ашылуының
торы бар линза
көлеңкесінің болмауына байланысты
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* Линзаның беткі профилінің теориялық
профильден ауытқуы қосымша шығындарға
әкеледі
* Құрылымның үлкен массасы, әсіресе
төмен жұмыс жиіліктері үшін (антеннаның
диаметрі 0,5 м-ден аз болған кезде 15 ГГц-ден
жоғары жиіліктерде қолдану ұсынылады)
Фазаланған антенна
Жоғары тиімділігі антенна диафрагма
торы
пайдалану
* Олардың әрқайсысын тәуелсіз басқару
мүмкіндігімен
бірнеше
сәулелерді
қалыптастырады
* Таратылған белсенді компоненттердің
арқасында жоғары сенімділік
* Шағын құрылыс массасы, төмен құны
* Сәулелендіргіштерге сигнал беруді
тарату жүйесіндегі шығындардың жоғары
деңгейі
* Қуаттың кеңістіктік жинақталуы
есебінен көптеген аз қуатты таратқыштарды
пайдалану
кезінде
тиімді
изотропты
сәулеленетін
қуаттың
жоғары
деңгейін
қамтамасыз ету
Кейбір ғарыштық жобаларда антенна сәулесін бағыттау бағытын өзгерту
міндеті туындайды. Сәуленің күйін электронды басқару көбінесе механикалық
басқарудан гөрі таңдаулы шешім болып табылады, әсіресе антеннаны тез
қалпына келтіру қажет болса. Айна антеннасының сәулесінің күйін басқару
антеннаның фокусына қатысты ауыстырылған сәулелендіргішке ауысу арқылы
жүзеге асырылуы мүмкін. Дегенмен, дәстүрлі дизайндағы айна антенналары
рефлектордың осьтік емес сәулеленуі кезінде шығындардың жоғары деңгейіне
ие. Бұл шығындарды өтеу үшін қайталама Профильді шағылыстырғышты
қолдануға болады, бірақ бұл жағдайда антеннаның сәулесін он градустан
асатын бұрыштардың ауқымын қамтамасыз ету өте қиын. Сондай-ақ, біз
антеннаның сәулесін тез өзгертуге жақсы мүмкіндіктері бар линзалық
Антенналарды жасай аламыз, алайда мұндай антеннаның массасы, әдетте,
бірдей пайдасы бар сәулелендіргішпен бірге айна антеннасының массасынан
үлкен, әсіресе егер антеннаның диаметрі 0.5 м-ден асса. Линзалы немесе
айналы антенналарда сәуленің күйін басқару бірнеше сәулелендіргіштерді
коммутациялау арқылы немесе антеннаның сәулелендіргіші ретінде
фазаланған антенна торын пайдалану арқылы жүзеге асырылуы мүмкін.
Мұндай құрамдас сәулелендіргішті басқару электрондық құралдармен не оның
элементтерін коммутациялау арқылы, не сәулелендіргіштің әрбір элементінің
амплитудасын немесе фазасын өзгерту арқылы жүзеге асырылады. Алайда, бұл
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жағдайда сәулелендіргішті басқаруға арналған шығындар (2.2 теңдеудегі l l
айнымалы антеннаның бағыттылық диаграммасын қалыптастыруға арналған
шығындар) антеннаның функционалдық сипаттамаларының нашарлауына
әкелуі мүмкін.
Фазаланған антенна торы бір уақытта бір немесе тордың әр сәулелену
элементінің амплитудасын немесе фазасын өзгерту арқылы пайда болатын
бірнеше сәулелер. Бұл технология борттық ультра жоғары жиілікті
радиометрлердің қабылдау антенналарын жасау кезінде қолданылады
(радиометриялық жабдықтың дизайны мен жұмыс принципі 9-тарауда
толығырақ қарастырылады). Сондай-ақ, антеннаның нөлдік сәулелену
диаграммасын кедергі сигналының көзіне автоматты түрде бағыттау үшін
адаптивті антенна торын қолдана аламыз, бұл әдейі кедергінің қуат
сигналының қуатына қатынасын төмендетеді.
Ғарыш аппаратының бортында энергиямен жабдықтау ресурстары
шектеулі болған кезде деректерді берудің жоғары жылдамдығын қамтамасыз
ету үшін бағыттылық диаграммасының басты жапырақшасының ені шағын
Антенналарды қолдану қажет. Алайда, 2.14 - суретте көрсетілгендей,
антеннаның тар сәулесі ғарыш аппаратының бірнеше аумақтық орналасқан жер
үсті станцияларымен байланыс арналарын ұйымдастыру үшін жеткілікті
қызмет көрсету аймағының көлемі бойынша талаптардың орындалуын
қамтамасыз етпеуі мүмкін. DSCS III әскери спутниктік байланыс жүйесінің
ғарыш
аппараттарында
бұл
мәселе
бағыттылық
диаграммасын
қалыптастырудың басқарылатын жүйесімен толқын-линза антеннасын қолдану
арқылы шешіледі. Мұндай антенна бірнеше жапырақшалары бар бірыңғай
бағдар диаграммасын құрайды, олардың әрқайсысы тиісті жер станциясына
бағытталған. Мәселені шешудің балама тәсілі-антеннаның бағыттылығының
көп сәулелі диаграммасын қалыптастыру. Атап айтқанда, Milstar әскери
спутниктік байланыс жүйесінің ғарыш аппараты коммутацияланған
сәулелендіретін антенна торы бар линзалық антеннаны, ал NASA ACTS ғарыш
кемесі коммутацияланған сәулелендіретін антенна торы бар Айна антеннасын
пайдаланады. Мұндай антенналар бір уақытта бірнеше сәулені
қалыптастырады немесе жер беті бойынша қозғалатын бірыңғай сәулені
қалыптастырады; бұл ретте байланыс арналарының уақытша тығыздалуы
пайдаланылады (байланыс арнасына көп станциялы қол жеткізу мәселелері осы
тараудың 2.5-бөлімінде толығырақ қарастырылады). Осылайша, бір уақытта
антеннаның жоғары пайдасы мен жеткілікті үлкен қызмет көрсету аймағына
қол жеткізуге болады. Антеннаның сәулесін жер бетіне жылжытудың
сипатталған технологиясының тағы бір артықшылығы-ғарыш аппараттарының
қызмет көрсету аймағының конфигурациясы ғарыш аппараттарының жалпы
қызмет көрсету аймағының осы бөлігіндегі трафик деңгейіне пропорционалды
түрде белгілі бір позицияда сәуленің болу уақытын белгілеу арқылы
географиялық аудандардағы трафиктің өзгеруіне тез бейімделуі мүмкін.
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Сурет 2.14 - Ғарыш аппаратына қызмет көрсету аймағының көп сәулелі қабат
Ғарыш бортынан бір мезгілде А, В және С жерүсті станцияларына сигнал
беру үшін байланыс арналарын уақытша тығыздауды ұйымдастырумен
ұштастыра отырып, жер беті бойынша сәуленің жылдам қозғалысын
қамтамасыз ететін көп сәулелі антеннаны немесе антеннаны қолдану бір кең
сәулелі және аз пайда коэффициенті бар антеннаны пайдалану жағдайымен
салыстырғанда таратқыштың қуаты аз болған кезде деректерді берудің жоғары
жылдамдығын қамтамасыз етеді. Суреттегі қолтаңбалар: 1-аз пайдасы бар
антеннаның бағыттау диаграммасының ені; 2-үлкен пайдасы бар антеннаның
бағыттау диаграммасының ені.
Ғарыш аппаратының борттық антеннасының массасы, оның қоректену
жүйесін қоса алғанда, антеннаның геометриялық өлшемдеріне және оның
конструкциясында пайдаланылатын материалдарға айтарлықтай байланысты
болады. Бұл факторлар, өз кезегінде, антеннаның фокустық диаграммасының
негізгі жапырақшасының жұмыс жиілігіне және еніне байланысты. 13-16кестеде нақты ғарыш аппараттарының бортында қолданылатын кейбір
антенналардың массасы туралы мәліметтер келтірілген. Жоғарыда келтірілген
мысалдар бағыттылық диаграммасын қалыптастырудың неғұрлым күрделі
жүйесі бар антенналардың сәулелендіргіштердің көп элементті жүйесінің
массасына байланысты салыстырмалы түрде үлкен массаға ие екендігін
көрсетеді. Сонымен қатар, сәуленің жер бетінде қозғалуын қамтамасыз ететін
көп сәулелі антенналар мен антенналар салыстырмалы массаға ие.
Ғарыштық аппараттың сипаттамаларына айтарлықтай әсер ететін
Байланыс ішкі жүйесінің басқа параметрлері борттық таратқыштың массасы
мен энергия тиімділігі болып табылады. Ғарыш аппаратының борттық
таратқышының тұтынылатын қуаты мен массасының нақты қолданыстағы
борттық жабдықтың параметрлерін жалпылау нәтижелері бойынша жасалған
оның шығу қуатының талап етілетін деңгейіне тәуелділігі 2.15-суретпен
суреттеледі. Қатты күйдегі таратқыштардың массасы аз екенін көру қиын емес,
бірақ жұмыс істейтін толқын шамын күшейткіш элемент ретінде қолданатын
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таратқыштарға қарағанда көбірек қуат тұтынуды қажет етеді. Жалпы алғанда,
қатты күйдегі таратқыштарға артықшылық беріледі деп айтуға болады
Шығыс қуатының диапазоны 5 Вт-тан 10 Вт-қа дейін, алайда 2 ГГц-тен
төмен жиілік диапазонында таратқыштың Шығыс қуатының 80 Вт-қа дейінгі
деңгейі қолайлы. Сонымен қатар, қатты күйдегі қуат күшейткіштері жұмыс
істейтін толқын шамдарындағы күшейткіштерге қарағанда жоғары
сенімділікке ие, негізінен электр қуатының төмен деңгейіне байланысты. Біз
алдағы он жыл ішінде нарықта жоғары қуаттылыққа арналған және жоғары
жиіліктерде жұмыс істейтін жетілдірілген қатты күйдегі қуат күшейткіштері
пайда болады деп күтеміз.
Кесте 2.16 - Ғарыш аппараттарының үлгілік борттық антенналарының
өлшемдері мен салмағы
Профильденген немесе көп сәулелі бағыттағы диаграммасы бар
антенналардың массасы сәулелендіргіштердің күрделі көп элементті жүйесінің
массасын қамтиды. Коэффициенттің кіші мәндері қызмет көрсету аймағының
шекарасына сәйкес келеді.
Антенна
бағыттыл
ғарыш Өлшемі,
түрі
Жиілік Күшейту ық
Масса, аппара м
диапазо коэффици диаграмм кг
ттары
ны
енті, дБ
асының
нда
(ГГц)
ені, градус
қолдан
ылады
Төрт
L (1.5)
16 … 19
18
1.8
Intelsat 0.4*0.4*0
жақты
V
.4
спираль
7
Конустық
логарифмд S (2.2)
0 … -3
220
1.2
FLTSA
ік спираль
TCOM
Параболал S (1.7)
16 … 19
18
3.9
GOES ∅0.7
ық
I, J, K
(қозғалмай
тын)
Рупорная
С (4)
16 … 19
18
3.1
Intelsat ∅0.3*0.65
V
Параболал
ық
С (4)
21 … 25
*
29.4
Intelsat ∅2.44
сәулеленді
V
ретін
антенналы
қ тормен
Параболал
ық
С (6)
21 … 25
*
15.2
Intelsat ∅1.56
сәулеленді
V
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ретін
антенналы
қ тормен
Сәулені
Ku (11) 36
қалпына
келтірумен
параболал
ық
Параболал
ық
Ка (20 / 45 … 52
сәулеленді 30)
ретін
антенналы
қ тормен

∅1.1

1.6

5.8

Intelsat
V

*

47.1

SUPER ∅1.7
BIRD

Сурет 2.15 - Ғарыш аппаратының борттық таратқышының тұтынылатын
қуаты мен массасының оның шығу қуатына тәуелділігі
Суреттегі қисықтар ғарыш аппараттарының нақты қолданыстағы және
пайдаланылатын борттық жабдықтарының параметрлерін жалпылау
нәтижелері бойынша құрылған. Берілген деректер таратқыштың жұмыс
диапазонына тәуелсіз. Абсцисса осі бойынша таратқыштың Шығыс жоғары
жиілікті қуаты ваттпен, ординат осі бойынша жоғарғы жағында – таратқыштың
тұтынылатын қуаты ваттпен, төменгі жағында – таратқыштың массасы
килограммен кейінге қалдырылады. Суреттегі қолдар: 1-қуат бойынша
пайдалы әсер коэффициенті; 2-таратқыштың тұтынылатын қуаты; 3-қатты
күйдегі қуат күшейткіштері бар таратқыштар; 4-жұмыс істеп тұрған толқын
шамдарындағы қуат күшейткіштері бар таратқыштар; 5-таратқыштың массасы.
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2.17-кестеде байланыс арнасының энергетикалық әлеуетін есептеу
негізінде алынған FireSat ғарыштық аппаратының борттық ішкі жүйесінің
қорытынды сипаттамалары, нәтижелері 2.13 – кестеде келтірілген және 2.15суреттен және 2.16-кестеден алынған таратқыш және антенна ішкі жүйесінің
негізгі элементтерінің сипаттамалары келтірілген. Бұл сипаттамалар 10-тарауда
қарастырылған FireSat ғарыш аппараттарының жалпы энергия тұтыну
бюджеттері мен массаларына енгізілген.
Кесте 2.17 - FireSat ғарыш аппаратының борттық ішкі байланыс
жүйесінің сипаттамалары
Байланыс ішкі жүйесінің параметрі
"Жоғары" / "төмен"
сызықтары үшін мән
Жұмыс жиілігі, ГГц
2.0 / 2.2
Таратқыштың шығу қуаты, Вт
20
Таратқыштар мен антеннаның сәулелік
1
диаграммаларының саны
Диаграмманың негізгі жапырақшасының
140
ені антеннаның бағыты, градус
Антеннаның диаметрі, м
0.1
Антеннаның салмағы, кг
1.2
Таратқыштың салмағы, кг
2.5
Таратқыштың тұтынылатын қуаты, Вт
70
2.5 Арнайы сұрақтар
Бұл бөлімде ғарыштық байланыс жүйесінің архитектурасын таңдаудың
кейбір арнайы мәселелері талқыланады.
2.5.1 Бірнеше қол жетімділік: байланыс арналарын бөлісу
Кейбір ғарыштық жобалар байланыс жүйесінде бірнеше "жоғары" немесе
"төмен"сызықтардың болуын талап етеді. Мұндай проблема, әсіресе, бірнеше
ғарыш аппараттарын және бірнеше жер үсті станцияларын бір желіге қосатын
қайталағыш спутниктерді қолданатын ғарыш жүйелерін жобалау кезінде жиі
туындайды. Мұндай жағдайларда ғарыш аппаратының байланыс арнасының
шектеулі ресурстарын бірнеше пайдаланушымен бөлісу үшін қаражат ұсыну
экономикалық тұрғыдан орынды.
2.16-суретте байланыс арнасының ресурстарын бөлісудің үш негізгі
технологиясы көрсетілген. Жиіліктің бөлінуімен бірнеше қол жетімділік
(ағылш. frequency division multiple access) әр кіріс сигналы үшін жеке
тасымалдаушы жиілікті бөлу принципіне негізделген. Қабылдағыштағы жолақөткізу сүзгілері жеке көтергіш тербелістердің өзара бөлінуін қамтамасыз етеді.
Көптеген спутниктік байланыс жүйелері сызықтық режимде жұмыс істейтін
қайталағыш қайталағышпен бірге жиілікті бөлу арқылы бірнеше қол жетімділік
технологиясын қолданады. Бұл технологияны қолдану жер үсті таратқыштың
максималды қуатына қойылатын талаптарды төмендету арқылы жер үсті
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станциясының төмен құнын қамтамасыз етеді, ол төменде қарастырылған
уақытша бөлінген бірнеше қол жетімділік технологиясын қолданады.
Уақытша бөлінумен бірнеше қол жетімділік (ағылш. time division multiple
access) бір кіріс каналы үшін жеке бөлінген аралықтардың бір уақыт
аралығында бөлу принципіне негізделген. Сандық кіріс сигналы сандық болып
табылады және буферлік сақтау құрылғысында сақталады. Кванттау
нәтижесінде алынған үлгілер байланыс арнасы арқылы бөлінген уақыт
аралықтарында қысқа импульстар (пакеттер) түрінде беріледі. Пакеттің өтуі
кезінде деректерді беру жылдамдығы өте жоғары, сондықтан борттық
таратқыш үлкен максималды (ең жоғары) шығу қуатына ие болуы керек.
Қабылдағыш үлгілерді сұрыптауды және сақтауды, содан кейін оларды
бастапқы жылдамдықпен оқуды қамтамасыз етеді. Содан кейін үлгілер
аналогтық пішінге айналады және бастапқы кіріс сигналының дәл көшірмесін
алу үшін тегістеледі. Кейбір спутниктік байланыс жүйелерінде, мысалы, Intelsat
коммерциялық жүйесі немесе dscs әскери жүйесі (dscs III ғарыш кемесі)
пайдаланушылардың бір бөлігі үшін уақытты бөлу технологиясын қолданады.
Егер ғарыш аппаратының бортында бағыттылықтың көп сәулелі
диаграммасы бар таратушы антенна пайдаланылса, антенна сәулелегіштерінің
коммутация матрицасы бірнеше рет қол жеткізу технологиясымен бірлесіп,
әрбір бөлінген уақыт аралығының пакетін "төмен"желісінің қажетті сәулесіне
бағыттауды қамтамасыз ете алады. Байланыс арнасының ресурстарын бірлесіп
пайдаланудың мұндай технологиясы ғарыш аппаратының бортында уақытша
бөлу және коммутация арқылы бірнеше қолжетімділік (ағылш. satellite switched
time division multiple access) NASA acts ғарыш кемесінің бортында
қолданылады (бұл мәселе Naderi жұмысында толығырақ қарастырылады
[1988]). Кейбір ғарыштық байланыс жүйелерінде жоғары сызық жиілікті бөлу
арқылы бірнеше қол жеткізу технологиясын қолдануға негізделген, ал "төмен"
сызық уақытты бөлу арқылы бірнеше қол жеткізу технологиясын қолдануға
негізделген (бұл мәселе McElroy жұмысында толығырақ қарастырылады
[1988]). Уақытша бөлу арқылы бірнеше рет қол жеткізу технологиясын
қолдану, төменде сипатталғандай, ғарыш аппаратының бортында сигналды
өңдеуді (демодуляция және қайта модуляция) ұйымдастыруды талап етеді.
Үшінші технология, кодты бөлумен бірнеше қол жетімділік (ағылш. Code
division multiple access), тасымалдаушы тербелістің фазалық манипуляциясын
(әдетте екі позициялық немесе төрт позициялық) деректер ағынымен
қолдануды қарастырады, содан кейін тасымалдаушы тербелістің екі
позициялық фазалық манипуляциясы орындалады жалған кездейсоқ код (бұл
технология 2.17 суретте схемалық түрде көрсетілген). Деректерді беру
жылдамдығы жалған кездейсоқ кодты беру жылдамдығынан әлдеқайда төмен,
қарапайым сәлемдемелерді орындау жиілігі (ағылш. chip rate). Сондықтан,
деректердің әр биті үшін жалған кездейсоқ кодтың бірнеше биті немесе
қарапайым сәлемдемелер бар. Қабылдағыштың құрамына аралық жиіліктің
плюс / минус қабылданған тасымалдаушы тербелісінің жиілігіне тең
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тасымалдаушы жиілікте анықтамалық сигналдың жалған кездейсоқ кодын
шығаратын код генераторы кіреді.
Жалған кездейсоқ кодтар өзара корреляция коэффициентінің шамалы
мәні болатындай етіп жасалған (2.17-в суреттегі уақыт диаграммаларын
қараңыз), осылайша екі немесе одан да көп сигналдарды кіші өзара кедергісі
бар бірдей жиілікте беруге болады. Осы себепті, қабылданған сигналдар
қабылдағышта жергілікті түрде пайда болатын жалған кездейсоқ кодпен
айтарлықтай салыстырылмаған және соңғысы шу ретінде қабылданады.
Байланыс арнасынан қабылдағыш қабылдаған және ол жергілікті түрде жасаған
бірдей жалған кездейсоқ кодтар уақыт бойынша тураланған немесе
синхрондалған жағдайда ерекшелік болып табылады. Бұл жағдайда
араластырғыштың шығысы тек тар жолақты модуляцияны қамтитын
тасымалдаушы тербеліс болып табылады, ол содан кейін жолақты өткізу
сүзгісінің кірісіне беріледі (2.17-d суретте жолақты өткізу сүзгісін пайдаланып
сигналды бөлу процесі көрсетілген). Сүзгі модуляцияны жалған кездейсоқ
кодпен толығымен жояды, тек белгілі бір пайдаланушыға арналған" бүктелген
" сигнал. Сонымен қатар, араластырғыштың шығысындағы байланыс
арнасының басқа пайдаланушыларына арналған сигналдар жалған кездейсоқ
кодтың берілу жиілігінен екі есе кең спектрлі жалған кездейсоқ кодпен
кодталған сигналдар түрінде болады. Демек, осындай жағымсыз сигналдың аз
ғана бөлігі шығыс тар жолақты өткізу сүзгісі арқылы өтеді.
Технол
огиясы

Уақыт
диаграмма
сы

Жиілік
спектрі

Технологияның Технологияның
артықшылықт кемшіліктері
ары

Жиілікт
ің
бөлінуі
мен
бірнеше
қол
жетімді
лік

* Тасымалдаушы
тербелісті
үздіксіз беру
* Таратқыштың
максималды
және
орташа
шығыс қуатына
бірдей талаптар
*
Күрделі
синхрондау жоқ
* Тасымалдаушы
модуляция
жылдамдығы
пайдаланушыны
ң
деректерді
беру
жылдамдығымен
салыстырылады
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*
Бірнеше
пайдаланушылар
өзара
интерференциясы
з немесе төмен
қуат
тиімділігінсіз бір
борттық
таратқыштың
ресурстарын
бөлісе алмайды
*
Жиілік
арналарын бөлу
үшін күрделі сүзгі
тарағын
қолдануды талап
етеді

* Арзан жердегі *
Қуатты
қабылдау
пайдаланушы
станциялары
арналарын көрші
пайдаланушылар
дан бөлу үшін
күрделі сүзгілеуді
қажет етеді
*
Қуатты
басқаруды талап
етуі мүмкін
Бірнеше
* Тасымалдаушы
пайдаланушыла тербелістің
р жоғары қуат импульсті берілуі
тиімділігі
бар таратқыштың
жалғыз борттық максималды және
таратқыштың
орташа
шығыс
ресурстарын
қуатына әртүрлі
бөлісе алады
талаптарды
*
Қарапайым тудырады
синхрондау
*
Ғарыштық
логикасы
аппаратты және
көптеген жеке пайдаланушылар
пайдаланушыла ды
дәлме-дәл
рды оңай бөлуге уақытша
мүмкіндік береді синхрондауды
*
Ғарыш талап етеді
аппаратының
*
Деректер
борт
пакеттерімен
антеннасымен
тасымалдаушы
үйлесімді,
тербелісті
жылдам қалпына модуляциялау
келтіруді
жылдамдығы
қамтамасыз
пайдаланушының
етеді сәуле
деректерді беру
*
Жеке жылдамдығынан
пайдаланушы
едәуір жоғары *
арналары
Таратқышта
арасындағы
буферлік сақтау
сигнал
құрылғысының
қуатының үлкен болуын
талап
айырмашылықта етеді
рын
сақтай
алады

Уақытт
ың
бөлінум
ен
бірнеше
қол
жетімді
лік
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Кодты
бөлуге
бірнеше
қол
жетімді
лік

Таратқыш
сипаттамаларын
ың
ауытқуларына,
көп сәулелі және
кедергілерге
салыстырмалы
сезімталдыққа
ие
*
Байланыс
арнасының
жоғары деңгейде
қорғалуын
қамтамасыз
етеді

Беру
шекараларына
қатысты
деректерді
берудің
ең
төменгі
жылдамдығы
бойынша
шектелген
* Өзара кедергі
салдарынан
пайдаланушылар
дың
шектеулі
саны
*
Жеке
пайдаланушы
арналары
арасындағы
сигнал қуатының
айырмашылығым
ен шектелген
* Құрылғы мен
пайдаланушылар
ды уақытты дәл
синхрондауды
қажет етеді
Сурет 2.16 - Әр түрлі пайдаланушыларға деректер арнасының ресурстарын
бөлісуге мүмкіндік беретін бірнеше қол жетімділік технологиялары

2.17-суретте көрсетілгендей, жалған кездейсоқ кодпен кодталған сигнал
қуатының тығыздығы байланыс арнасының орталық жиілігінде 1⁄𝑅
𝑐

пропорционалды, яғни 𝑅𝑐 Элементарлық сәлемдемелерінің қайталану жиілігіне
кері пропорционал. Жинақталғаннан кейін пайдалы сигналдың спектрінің ені
1⁄ -ге пропорционалды, яғни R-нің берілу жылдамдығына кері
𝑅
пропорционал.осылайша, пайдалы сигналдың қуат тығыздығы 𝑅𝑐 /R рет
жинақталмаған, қажет емес сигналдың қуат тығыздығымен салыстырғанда
артады. Кеңейтілген спектрлі сигналдарға негізделген байланыс жүйелеріндегі
бұл қатынас әдетте кодтау тиімділігінің көрсеткіші деп аталады (ағылшын.
coding gain).
Пайдалы сигналды сәтті қабылдауды қамтамасыз ету үшін қабылдағыш
жасаған жалған кездейсоқ код пайдалы сигналдың жалған кездейсоқ кодымен
бірдей болуы керек және екі Код та уақыт бойынша қатаң синхрондалуы керек.
Біз мұндай синхрондауға қабылдағыш жасаған жалған кездейсоқ кодты оның
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қабылданған кодпен синхрондалғанға дейінгі уақытта сканерлеу арқылы қол
жеткізе аламыз. Синхрондау уақытын азайту үшін GPS ғаламдық спутниктік
радионавигациялық жүйесіндегі c/a коды сияқты байланысқа кіруді
қамтамасыз ететін қысқа жалған кездейсоқ кодты қолдануға болады.
Кодты бөлу арқылы бірнеше қол жеткізу технологиясы бойынша
ұйымдастырылған
байланыс
арнасының
ресурстарын
бөлісетін
пайдаланушылар саны белгілі бір пайдаланушы үшін жағымсыз сигналдардан
туындаған шуылмен шектелуі мүмкін. Жалған кездейсоқ код пен деректерді
беру жылдамдығы бірнеше кодты бөлу технологиясымен ұйымдастырылған
байланыс арнасының ресурстарын бөлісетін барлық пайдаланушылар үшін
бірдей және байланыс арнасының Қабылдау құрылғысының кіреберісіндегі әр
пайдаланушының тербелмелі қуат деңгейлері бірдей болады делік. Мұндай
байланыс арнасының ресурстарын қанша пайдаланушы пайдалана алады?
Деректердің бір битіне есептелген қабылданған энергияның шу тығыздығына
𝐸
қатынасы, 𝑏⁄𝑁 , шекті деңгейден төмен түскенге дейін қарастырылатын
0
байланыс арнасына қызмет ете алатын пайдаланушылардың максималды санын
келесі теңдеуден анықтауға болады:

(2.19)
мұндағы𝐶⁄𝑁 -тасымалдаушы
жиіліктегі
бір
пайдаланушыдан
0
қабылданған сигнал қуатының шу тығыздығына қатынасы (2.13 теңдеуді
қараңыз), 𝑅𝑐 – қарапайым сәлемдемелердің жүру жиілігі, R – деректерді беру
жылдамдығы, ал қарапайым сәлемдемелердің жүру жиілігі деректерді беру
жылдамдығынан үлкен болуы керек. 2.26 теңдеуінде қабылданған энергияның
бір биттік мәліметтерге қатынасы, шудың тығыздығына және тасымалдаушы
жиіліктегі бір пайдаланушы үшін қабылданған сигналдың қуаттың Шу
тығыздығына қатынасы олардың логарифмдері емес, қуат қатынасы екенін
ескеріңіз, яғни бірінші қатынас өлшемсіз, ал екіншісі-Гц өлшемі.
Кодтық бөлінумен бірнеше рет қол жеткізу технологиясын пайдаланатын
байланыс арнасының мысалы GPS Ғаламдық жерсеріктік радионавигациялық
жүйесінде навигациялық ақпараттың ашық (C/А) кодын беру арнасы болып
табылады. Жүйенің әрбір навигациялық ғарыш аппараты әртүрлі фазалық
уақыттары бар жалған кездейсоқ кодты жібереді. Қарастырылып отырған
байланыс арнасы үшін қарапайым сәлемдемелердің жүру жиілігі 1023 Мбит/с,
деректерді беру жылдамдығы - 50 бит / с, бір бит үшін қабылданған энергияның
шу тығыздығына қатынасы-10, ал тасымалдаушы жиіліктегі бір пайдаланушы
үшін қабылданған сигналдың шу тығыздығына қатынасы-тең 7.244 Гц. Аталған
мәндерді 2.26 теңдеуіне алмастыра отырып, қарастырылып отырған байланыс
арнасы қызмет ете алатын пайдаланушылардың максималды саны 1096 екенін
табамыз. Бұл мән GPS ғаламдық спутниктік радионавигациялық жүйесі үшін
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талап етілетін арналардың нақты санынан әлдеқайда көп – ол жүйенің бір
уақытта жұмыс істейтін навигациялық ғарыш аппараттарының санымен
анықталады және 28-ден аспайды.

Сурет 2.17 - Кодты бөлу арқылы бірнеше қол жеткізу жүйесінде кеңейтілген
спектрлі сигналдарды пайдалану технологиясы
С және D суреттеріндегі сандар а суретте келтірілген байланыс арнасының
құрылымдық схемасының элементтеріне сілтеме болып табылады. А
суретіндегі қолтаңбалар: а – тасымалдаушы жиіліктің генераторы; б –
байланыс арнасы арқылы берілетін мәліметтер; в – таратқыштың
модуляторы; г – таратқыштың жалған кездейсоқ кодының генераторы (шу
тәрізді сигналдар); д – араластырғыш; е – жолақты өткізу сүзгісі; ждеректер детекторы; з – қабылдағыштың модуляторы; және –
қабылдағыштың жалған кездейсоқ кодының генераторы (шу тәрізді
сигналдар); к – таратқыштың жалған кездейсоқ кодының генераторы
Шығыс жиілігі тасымалдаушы және аралық жиіліктердің қосындысына
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тең; l-фазалық манипуляцияны қолдана отырып деректерді беру. В
суретіндегі қолтаңбалар: а-жалған кездейсоқ кодтың уақытша
диаграммасы; б – бірізділікті қайталау; в – қарапайым сәлемдемелердің
жүру жиілігі; г – автокорреляциялық функция. С суретіндегі қолтаңбалар: а
– жоғары жиілікті тасымалдаушы тербеліс; б – жалған кездейсоқ код; в –
фазада жалған кездейсоқ кодпен модуляцияланған тасымалдаушы тербеліс; г
– қабылданған сигнал; д – эталондық жалған кездейсоқ код; е – қалпына
келтірілген жоғары жиілікті тасымалдаушы тербеліс; ж-деректердің бір
битінің ұзындығы жалған кездейсоқ кодтың көптеген биттерінің
ұзындығына сәйкес келеді. D-суреттегі қолдар: а-жағымсыз сигналдар; б –
пайдалы сигналдар; в – қабылданған сигналдың спектрі плюс кең жолақты
кедергі және шу; г-жолақты өткізу сүзгісінің жолағы; д – кедергі қуатының
деңгейі; е – "бүктелген" пайдалы сигнал; ж – жолақты өткізу сүзгісінің
шығысы.
2.26 теңдеуі әр қолданушыға берілетін сигналдың бірдей қуатын ескере
отырып, байланыс арнасы қызмет ете алатын пайдаланушылардың максималды
санын анықтайтынын есте ұстаған жөн. Бір қолданушы сигнал қабылдайды
делік, ол басқаларына қарағанда он есе күшті қарастырылып отырған байланыс
арнасын пайдаланушылар. Егер бұл қалаусыз пайдаланушы болса, онда оның
сигналы бірдей сигнал күші бар он пайдаланушының кедергісіне тең кедергі
жасайды. Осылайша, байланыс арнасын пайдаланушылар саны тоғызға азаяды.
Осы себепті, кодты бөлу арқылы бірнеше рет қол жеткізу технологиясын
қолданатын байланыс арнасының тиімді жұмысын қамтамасыз ету үшін,
қарастырылып отырған арнаның әр пайдаланушысы үшін ғарыш
аппараттарының борттық таратқышы шығаратын сигналдардың қуатын
автоматты түрде реттейтін кез-келген құралдарды пайдалану қажет.
Кодты бөлу арқылы бірнеше қол жеткізу технологиясын қолданатын
байланыс жүйелері, әдетте, жиілік немесе уақытты бөлу арқылы бірнеше қол
жеткізу технологиясын қолданатын байланыс жүйелеріне қарағанда жиілік
диапазонын аз пайдаланады. Екінші жағынан, мұндай байланыс жүйелері
кедергілердің әсеріне аз сезімтал, оның ішінде жердегі қабылдау станциясының
жанында орналасқан ғимараттар мен басқа объектілерден сигналдың
шағылысуына байланысты көп сәулелі кедергілер. Бұл жағдай ұялы
терминалдармен спутниктік байланыс жүйелерінде қолдану үшін кодты бөлуге
бірнеше қол жетімділік технологиясын ерекше тартымды етеді. Байланыс
арнасының ресурстарын бөлісу технологиялары туралы толығырақ ақпарат
Morgan және Gordon жұмыстарының 4-тарауында келтірілген [1989].
2.5.2 Ғарыш аппаратының бортындағы ақпаратты өңдеумен байланыстың
кіші жүйелері
Жоғарыда айтылғандай, қайталаушы спутниктер әдетте қайталаушы
қайталағыштарды (ағылш. repeater transponder), әйтпесе регенеративті емес
қайталағыштар деп аталады (ағылш. non-regenerative repeater), немесе "иінді
құбырлар" (ағылш. “bent pipe”). Мұндай қайталағыштар белгіленген "жоғары"
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жиілік жолағында жұмыс істейтін барлық пайдаланушы таратқыштарынан
"жоғары" сызықтағы сигналдарды қабылдайды, қабылданған сигналдардың
жиілігін "Төмен" жиілік диапазонына аударады, сигналдарды күшейтіп, жерге
жібереді. Қайталағыш қайталағыштар сенімді және оңай жұмыс істейді.
Алайда, сигналдарды мөлдір ретрансляциялау технологиясы ғарыш кемесінің
бортында бір уақытта бірнеше сигнал қабылданған жағдайда бірқатар
кемшіліктерге ие. Біріншіден, қайталағыш таратқыш интермодуляциялық
бұрмаланулардан туындаған өзара кедергі деңгейін азайту үшін сигналдарды
сызықтық күшейту режимінде жұмыс істеуі керек. Біз кіріс сигналын оның
максималды деңгейінен 3 дБ ... 6 дБ-ға ауыстыруымыз керек, бұл таратқыштың
шығыс қуатын қанықтыру режиміндегі максималды қуатынан шамамен 25% ...
50% төмендетеді. Бұл міндет күшейту коэффициентін реттеу жолымен (не
автоматты түрде, не "жоғары" желісі бойынша жердегі станцияға берілетін
командалар бойынша) немесе әрбір жердегі станция таратқыштарының шығу
қуатын реттеу жолымен шешіледі. Екіншіден, жоғары сызықтағы неғұрлым
қуатты сигнал ғарыш аппараттарының борттық таратқышының Шығыс
қуатының барлық қол жетімді ресурстарын алуға тырысады, бұл қайталағышқайталағышта әлсіз кіріс сигналдарын басуға әкеледі. Бұл жағдай қайталағыш
қайталағыштың "жоғары" сызықтағы электромагниттік кедергілердің әсеріне
сезімталдығының жоғарылауына әкеледі.
Қайталағыш қайталағышқа балама-бұл өңделген қайталағыш борттағы
сигналдар (ағылш. on-board processing transponder), немесе регенеративті
ретранслятор (ағылш. non-regenerative repeater). Мұндай қайталағыш ғарыш
кемесінің бортында қабылданған сигналды демодуляциялайды, содан кейін
оны қажетті модуляторға / таратқышқа және таратушы антеннаның бағыттау
диаграммасының сәулесіне жібереді. Қайталағыш қайталағыштың және
қайталағыштың
борттағы
сигналдарды
өңдеумен
жұмыс
істеу
принциптеріндегі айырмашылықтар 13-18-суретті нақты көрсетеді. Байланыс
жүйесінің осындай архитектурасының мысалы зертхана жасаған FLTSATCOM
ғарыш аппараттарының тәжірибелік жүктемесі болуы мүмкін. Линкольн АҚШ
Әскери-әуе күштерінің тапсырысы бойынша (осы аппаратураның толық
сипаттамасы McElroy жұмысында келтірілген [1988]). Қайталағыштың
"жоғары" сызығы үшін жиілікті бөлу арқылы бірнеше қол жетімділік
технологиясы таңдалды, бұл жоғарыда айтылғандай, жер үсті станциясының
бөлігі ретінде аз қуатты таратқыштарды қолдануға мүмкіндік берді.
Қабылданған сигнал FLTSATCOM ғарыш аппаратының бортындағы
ретранслятормен жойылады, содан кейін қабылданған сигналдан бөлінген
хабарламалар уақытша бөлінген бірнеше қол жеткізу технологиясын
пайдаланатын "төмен" желісі арқылы беру үшін деректердің бірыңғай ағынына
қайта пішімделеді. "Төмен" сызығы үшін "жоғары" сызығы сияқты жиілікте
емес, уақытты бөлу арқылы бірнеше қол жетімділік технологиясы таңдалды.
Бұл ретте қуат бойынша пайдалы әрекеттің жоғары коэффициентіне қол
жеткізу үшін ғарыш аппаратының борттық таратқышының қанықтыру
режиміндегі жұмысын қамтамасыз ету мақсаты көзделді. Борттық жабдықтың
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күрделілігіне қарамастан, борттағы сигналдарды өңдейтін қайталағыш
қайталағышқа тән кемшіліктерге ие емес.

Сурет 2.18 - Әдетте спутниктік байланыс жүйелерінде қолданылатын релелік
жабдықтың екі түрі
Сигнал спектрін кеңейту / ұю технологиясы әдетте әскери спутниктік
байланыс
жүйелерінде
ғарыш
аппараттарын
ұйымдастырылған
кедергілерден қорғау үшін қолданылады. Суреттегі қолдар: 1-ретрансляторқайталаушы; 2-Сигнал жиілігінің өзгеруі және оның күшеюі; 3-әдейі
кедергілерді қоюшы станция; 4-байланыс жүйесінің функционалдық
мүмкіндіктері мен кедергіден қорғалуын арттыру бағыты; 5-ғарыш
аппаратының бортында сигналды өңдеумен ретранслятор; 6-қабылдау
антеннасының бағыт диаграммасының сәулесі мен нөлінің жағдайын басқару;
7 – сигнал спектрінің демодуляциясы және коагуляциясы; 8 – сигналды
бағыттау; 9 –сигнал спектрін қайта модуляциялау және кеңейту; 10-жер
бетіндегі сәуленің қозғалысын басқару.
2.5.3 Кедергіден қорғау технологиялары
Ғарыш аппараттарының көру аймағында, әдетте, жер бетінің көп бөлігі
болғандықтан, жоғары жиілікті кедергілер байқаусызда немесе әдейі жер
радиосәулелендіру арқылы пайда болуы мүмкін. Осы тарауда жоғарыда
қаралған жиілік спектрін бөлу рәсімдері Байқаусыз кедергілердің әсерін
барынша азайтады. Қасақана немесе ұйымдастырылған кедергілер әскери
радио жүйелерін жобалау кезінде ескерілетін маңызды факторлардың бірі
болып табылады. Ұйымдастырылған кедергілер (ағылш. jamming) тасымалдаушы тербелісті терең модуляциямен және байланыс арнасының
жұмыс жиілігімен бірдей жиілікпен пайдалы сигналды басатын және сол
арқылы байланыс арнасын істен шығаратын арнаның қабылдау терминалына
беру. Ұйымдастырылған кедергілердің байланыс арнасының жұмысына әсерін
шу тәрізді сигналмен тасымалдаушы жиілікті модуляциялау технологияларын
қолдану арқылы азайтуға болады (бұл технологиялар Dixon жұмысында егжейтегжейлі қарастырылады [1984]). Бұл технологиялар берілетін сигналдың
спектрін деректерді беру жылдамдығынан бірнеше есе жоғары жиілік
диапазонына дейін кеңейтеді, пайдалы сигналды жалған кездейсоқ немесе шу
тәрізді сигналға айналдырады. Мұндай байланыс арнасының қабылдағышы
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әдейі кедергі келтіретін станциядан маңызды артықшылыққа ие болады: ол
сигналды модуляциялау үшін таратқыш қолданған жалған кездейсоқ кодты
"біледі", ал кедергі таратқышы " жоқ біледі". Байланыс арнасының
қабылдағышы жалған кездейсоқ тербелістің дәл көшірмесін жасайды және
берілген ақпараттың модуляциясын бөлектеу үшін қабылданған сигналмен
байланысады. Тасымалдаушы жиілікті Шу тәрізді сигналмен модуляциялау
технологиясын қолдана отырып, біз қабылданған ұйымдастырылған кедергінің
қуатын пайдалы сигналға қанша рет, Шу тәрізді сигнал спектрінің ені
бүктелген сигнал спектрінің енінен қанша есе азайта аламыз. Мысалы, 1мгц
жиілік диапазонында екі позициялы фазалық манипуляция әдісін қолдана
отырып, 100 бит/с жылдамдықпен берілетін сигнал жиілігін секірмелі түрде
қайта құру кезінде ұйымдастырылған кедергі сигналының қуаты орта есеппен
10000 есе немесе 40 дБ-ға әлсірейді.
Спутниктік байланыстың коммерциялық жүйелерінде қабылданған
сигналдың спектрін оны "төмен"желісі бойынша қайта беру алдында кеңейту
мақсатында ғарыш аппаратының бортындағы деректерді өңдеуді жүзеге
асырған жөн. Олай болмаған жағдайда, "жоғары" сызығы арқылы келетін
кедергі сигналы борттық таратқыштың қуат ресурстарының көп бөлігін алады,
бұл пайдалы сигнал үшін өте аз қалдырады. Dscs әскери спутниктік байланыс
жүйесінің DSCS III ғарыш аппараттарының қайталағышында алғаш рет
"жоғары" сызығында ұйымдастырылған кедергілерден қорғаудың тағы бір
технологиясы-қабылдау антеннасының кедергі көзіне бағытталған нөлдік
диаграммасын қалыптастыру. Бұл технология кедергі сигналының қуатын 20
дБ-ға әлсіретуге мүмкіндік береді …
Ғарыш аппаратының борттық қабылдағышы қабылдаған пайдалы
сигналдың қуатына қатысты 40 дБ. Спутникаралық байланыс желілері
ұйымдастырылған кедергілердің әсер ету объектілері болуы мүмкін. Ғарыш
аппараты жерден басқа жаққа бағдарланатын спутникаралық байланыстың
өткір бағытталған антеннасын пайдалану арқылы ұйымдастырылған
кедергілерді қоюшы станциядан қорғай алады. 60 ГГц жиілік диапазонында
жұмыс істейтін спутникаралық байланыс желілері Жер атмосферасындағы
молекулалық оттегінің сіңіру жолағына сәйкес келетін осы диапазондағы
радиотолқындардың жоғары сіңу деңгейіне байланысты жерден қорғалған.
Сондай-ақ, спутникаралық байланыс желілерін жобалау кезінде оларды
ұйымдастырылған кедергілердің әсері туралы қорғау үшін кең спектрлі
сигналдардың көмегімен белсенді радио кедергілерге қарсы тұрудың жоғарыда
сипатталған технологиялары және ғарыштық аппараттың борттық қабылдау
антеннасының кедергі көзіне бағытталуының нөлдік диаграммасын
қалыптастыру қолданылуы мүмкін.
2.5.4 Ғарыштық байланыс арналарын рұқсатсыз кіруден қорғау
Ғарыштық байланыс арнасының маңызды сипаттамаларының бірі-бұл
үшін қажетті өкілеттігі жоқ абоненттің арнаны ұстап қалуының
қарапайымдылығы. Мұндай пайдаланушы байланыс арнасынан деректерді
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қабылдай алады және оларды өз пайдасына пайдалана алады, немесе одан да
жаманы, басқару командаларын оның бортына беру арқылы ғарыш аппаратын
басқара алады. Ақпаратты шифрлау технологиясы (ағылш. data encryption)
ғарыштық байланыс арналары арқылы беру кезінде оны рұқсатсыз көруден
немесе пайдаланудан қорғау мақсатында қолданылады. Ақпаратты шифрлау
дұрыс шифрлау кілтіне ие пайдаланушылардан басқа, байланыс арнасындағы
және ғарыш аппаратының ұшуды командалық басқару арнасындағы ақпаратқа
қол жеткізуден бас тартуды қамтамасыз етеді. Соңғы уақыттағы әзірлемелер
ультра жоғары интеграцияның бір чипі түрінде жүзеге асырылатын ақпаратты
шифрлау және шифрлау үшін функционалды түрде аяқталған құрылғыларды
құрумен аяқталды және оларды ғарыш кемесінде қолдану оның массасының
айтарлықтай өсуіне әкелмейді. Негізгі мәселелер-уәкілетті пайдаланушылар
үшін шифрлау кілттерін бөлу және кілттерді синхрондау уақыты. Ғарыш
аппараттарының орбиталық жұмысының бүкіл кезеңінде байланыс арнасының
қауіпсіздігін сақтау үшін, басқалар оны ашуға тырысқан кезде шифрлау кілтін
үнемі өзгерту қажет.
Ғарыштық байланыс арнасының қабылдағышының құрамына кіретін
ақпаратты шифрлау құрылғысы бастапқы ақпаратты қалпына келтіру үшін арна
таратқышының құрамына кіретін ақпаратты шифрлау құрылғысымен қатаң
синхрондалуы керек. Кейбір байланыс жүйелерінде ғарыш аппараты да, жер
үсті станциясы да өте дәл Атом сағаттарымен жабдықталуы мүмкін, әсіресе
егер Байланыс арнасындағы деректерді беру жылдамдығы жеткілікті жоғары
болса және сигналды ұстап, байланысқа кіру бірнеше секунд ішінде қажет
болса. Геостационарлық ғарыш аппараттарының ұшуды командалық басқару
арналары үшін, онда деректерді беру жылдамдығы аз, ал байланыс орнату
уақыты жеткілікті ұзақ болуы мүмкін, кварцты анықтайтын генератор
қамтамасыз ететін уақытты есептеу дәлдігі жеткілікті. Атом сағаттарын
қолданудың баламасы GPS ғаламдық спутниктік радионавигациялық жүйесінің
қабылдағышын пайдалану болып табылады. Мұндай навигациялық
қабылдағыш өз уақытын жоғары тұрақты GPS жүйесінің бірыңғай уақыт
стандартымен автоматты түрде синхрондауды қамтамасыз етеді.
2.5.5 Радиосигналдарды тарату технологиясы
Радиосигналдарды тарату технологиясы (ағылш. diversity techniques)
сигналды дұрыс қабылдау мүмкіндігін арттыру мақсатында бір ғана сигналды
бір реттен артық беруді немесе қабылдауды көздейді. Мысалы, ғарыш кемесі
бір уақытта екі жер үсті станциясына сигнал бере алады. Егер осы жер үсті
станциялары арасындағы қашықтық 5 км-ден асса, екі станцияда бір уақытта
жаңбырда сигналдың жоғары түсу ықтималдығы аз болады. Бұл әдіс
қабылдаудың кеңістіктік таралуы деп аталады және ғарыш аппараттарының 20
ГГц-тен жоғары жиілік диапазонында жұмыс істейтін жер үсті станцияларымен
байланыс арналарының қол жетімділік коэффициентін жоғарылатудың тиімді
әдісі болып табылады, мұнда жаңбырдағы сигналдың өшу деңгейі өте жоғары
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болуы мүмкін (бұл технология Ippolito жұмысында егжей-тегжейлі
қарастырылады [1986]).
Радио сигналдарын кеңейтілген қабылдау технологиясын қолданудың
екінші мысалы-бір сигналды әртүрлі жиіліктерде немесе әртүрлі уақыт
аралықтарында екі немесе одан да көп рет беру. Мысалы, "ғарыш аппараты –
ұшақ" байланыс арнасында көп сәулелі таралудың салдарынан қатып қалу
ұшақтың құрылымдық элементтерінен сигналдың шағылысуынан туындауы
мүмкін. Көптеген шағылысқан сигналдар негізгі сигналға кедергі келтіреді, бұл
қабылданған сигналдың амплитудасының ұшақтың қозғалыс параметрлеріне
сәйкес келетін жиілік-уақыт параметрлерімен өзгеруіне әкеледі. Сигналдарды
жиілік немесе уақыт бойынша қабылдауды тарату технологиясын пайдалану
ұшақтың бортына берілген хабарламаның кем дегенде бір жиілікте немесе бір
уақыт аралығында Дұрыс қабылдану ықтималдығын арттырады. Ғарыштық
байланыстың әскери жүйелерінде деректердің бір символын беру уақытында
жиіліктің секірмелі өзгеруі жиілік бойынша сигнал қабылдауды таратуды
қамтамасыз етеді, бұл пайдалы сигналы бар жолақ бойымен жартылай
қабаттасумен ұйымдастырылған радио кедергілерден қорғаудың тиімді әдісі
болып табылады. Ақпаратты кодтауды Тікелей әдіс бойынша қолдану (қайта
жібермей) қателерді түзету, кейіннен кезектестіру (мысалы, скремблирлеу
(сигнал спектрінің учаскелерін немесе символдар топтарын ауыстыру және
инвертациялау арқылы шифрлау) берілетін деректер биттерінің жүру тәртібі)
сигналдарды уақыт бойынша қабылдауды тарату технологиясының бір түрі
болып табылады, ол байланыс арнасын импульстік әдейі кедергілердің әсерінен
қорғаудың өте тиімді тәсілі болып табылады. Уақытша ауысу әдейі импульстік
кедергінің әсерінен туындаған қате пакеттің рандомизациясы арқылы сигналды
декодтау мүмкіндігін жақсартады.
2.5.6 Оптикалық байланыс арналары
Соңғы жылдары электромагниттік толқындар ұзындығының оптикалық
диапазонында лазердің тар жолақты сәулеленуін қолданатын оптикалық
байланыс арналары осы тараудың алдыңғы бөлімдерінде қарастырылған
дәстүрлі байланыс радиоарналарымен сәтті бәсекеге түсе бастады. Өкінішке
орай, бұлттар мен жаңбыр оптикалық сәулеленудің айтарлықтай әлсіреуін
тудырады. Сондықтан оптикалық арналардың "ғарыш – Жер –
Ғарыш"байланыс жүйелерінде шектеулі қолданылуы бар. Алайда, оптикалық
байланыс арналары екі ғарыш аппараты арасында ақпарат алмасуды
ұйымдастыруға өте ыңғайлы. 300 Мбит/с жоғары өткізу қабілетін қамтамасыз
ететін жерсерік аралық оптикалық байланыс желілері әзірленді.
Спутникаралық байланыстың оптикалық желілері радиолиниялардан
деректерді беру жылдамдығына қатысты үлкен артықшылыққа ие, бұл
оптикалық сәулелену жиіліктерінің өте тар жолағына және қолайлы жалпы
өлшемдердегі үлкен пайдаға байланысты. Спутниктік байланыстың оптикалық
және
радиотехникалық
желілерінің
антенналарының
өлшемдерін
салыстырудың нәтижелері деректерді беру жылдамдығына байланысты 13-19
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суретте нақты көрсетілген. Сонымен қатар, электромагниттік толқындардың
инфрақызыл және көрінетін диапазондарында жиілікті бөлу проблемасы жоқ.
Екінші жағынан, оптикалық байланыс арнасының тар сәулесі байланыс
орнатуда және дәл бағыттауды қамтамасыз етуде қиындықтар туғызады,
оларды шешу күрделі және көбінесе массивті бағыттау тетіктерін қолдануды
қажет етеді.

Сурет 2.19. Жерсерік аралық байланыстың оптикалық желілері (тікелей
анықтау және гетеродин) жерсерік аралық байланыстың радиотехникалық
желілеріне қарағанда антеннаның кіші диаметрін қажет етеді
Деректер Chan жұмысы бойынша берілген [1988]. Абсцисса осі бойынша
деректерді бит/с – ке беру жылдамдығы, ординат осі бойынша-антеннаның
аяғындағы диаметрі кейінге қалдырылады. Суреттегі қолдар:1-зертхананың
эксперименттік ғарыш аппараттарының спутникаралық байланысының
радиотехникалық желілері. Линкольн LES 8 және LES 9 (жиілік диапазоны – 38
ГГц, таратқыштың қуаты – 0.5 Вт); 2-таратқыштың қуаты 5 Вт және 50 Вт 60
ГГц диапазонындағы жерсерік аралық байланыстың радиотехникалық
желілері; 3-сигналды тікелей анықтайтын жерсерік аралық байланыстың
оптикалық желілері; 4-таратқыштың қуаты 0.03 Вт болатын жерсерікаралық
байланыстың гетеродинді оптикалық желілері; 5-таратқыштың қуаты 1 Вт
болатын жерсерікаралық байланыстың гетеродинді оптикалық желілері.
2.20-суретте деректерді берудің іске асырылатын жылдамдығына
байланысты жерсерік аралық байланыстың оптикалық және радиотехникалық
желілері жабдықтарының массасын салыстыру нәтижелері көрсетілген, олар
салмағы аз және тұтынылатын қуаты бар деректерді беру жылдамдығы 100
Мбит/с дейінгі радиотехникалық желілердің артықшылығын көрсетеді.
Алайда, басқарылатын оптикасы бар тиімді лазерлер мен эмитенттердің дамуы
спутникаралық байланыстың оптикалық желілерін қолдануды деректерді беру
жылдамдығы үшін қолайлы етеді.
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Сурет 2.20. Жерсерікаралық байланыстың оптикалық және радиотехникалық
желілерінің борттық жабдығы массасының салыстырмалы сипаттамалары
Жерсерікаралық байланыстың оптикалық желілерінің деректерді беру
жылдамдығы 100 Мбит/с жоғары болған кезде борттық жабдықтың салмағы аз
болады, деректер Chan жұмысы бойынша келтірілген [1988]. Абсцисса осі
бойынша деректерді бит/с – ке беру жылдамдығы, ординат осі бойыншафунттағы борттық жабдықтың массасы кейінге қалдырылды. Суреттегі
қолтаңбалар: 1-сигналды сандық өңдеумен 0.3 Вт дифференциалды доплерлік
лазер негізінде спутникаралық байланыстың оптикалық желілері; 2спутникаралық байланыстың гетеродинді оптикалық желілері; 1 Вт лазер
негізінде спутникаралық байланыстың 3 оптикалық желілері; 4-зертхананың
эксперименттік ғарыш аппараттарының спутникаралық байланысының
радиотехникалық желілері. Les 8 және LES 9 (жиілік диапазоны – 38 ГГц,
таратқыштың қуаты – 0.5 Вт); 5 – жерсерікаралық байланыстың
радиотехникалық желілері (жиілік диапазоны – 60 ГГц, таратқыштың қуаты –
5 Вт); 6 – қуаты 0.03 Вт лазер негізіндегі жерсерікаралық байланыстың
оптикалық желілері; 7 – Lite эксперименттік ғарыш аппаратының
жерсерікаралық байланысының радиотехникалық желілері (жиілік диапазоны
– 60 ГГц, таратқыштың қуаты – 50 Вт).
Ғарыштық байланыстың оптикалық арналарын ("төмен" сызығы)
қолданудың бір мүмкіндігі-көк-жасыл лазерге негізделген арна (ағылш. bluegreen laser link), АҚШ министрлігі мен АҚШ Әскери - теңіз флотының суасты
қайықтарымен байланысуға арналған перспективалық зерттеу бағдарламалары
басқармасы құрған (байланыс арнасының архитектурасы мен техникалық
құралдарының толық сипаттамасы Weiner жұмысында берілген [1980]).
Сигналдың теңіз суының қалыңдығынан өтуін қамтамасыз ету үшін лазердің
сәулелену жиілігі 600 THz-ге тең болды. Осындай жоғары жиілікті ескере
отырып, судағы шығындар сүңгуір қайықтың тереңдігіне байланысты 5 дБ-ден
50 дБ-ге дейін және одан да жоғары болуы мүмкін. Сонымен қатар, бұлт
қабатындағы сигналдың дисперсиясының жоғалуы 4 дБ-ден 14 дБ-ге дейін.
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Байланыс арнасындағы шығындардың мұндай жоғары деңгейі деректерді
берудің төмен жылдамдығын – 10-нан 100 бит/с-қа дейін, сигналды кодтаудың
перспективалық технологияларын және жоғары күшейткіш пен тар сәулелі
оптиканы қолдану арқылы өтеледі.
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