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Кіріспе 

Ұшу және қону теориясы ұшу қондырғыларының механикалық 

қозғалысын оқытады (космостық зымыран тасушы), денелердің бір - біріне 

қатысты орналасуының  уақыт аралығындағы өзгерісі механикалық қозғалыс 

болып табылады. Қандай да бір дене, бір уақыт мезетінде басқа денелерге 

қатысты көптеген механикалық қозғалыс жасай алады. Сондықтан 

механикалық қозғалыс негізін қарастырған кезде кем дегенде 2 дене 

қолданылады. 

Басқа дене қозғалысына  қатысты болатын дене, санақ нүкте денесі 

болып табылады. Өз орналасу аймағын өзгертетін санақ нүктесіне қатысты 

дене, қозғалысты дене деп аталады. Басты ерекшелігіне мән бере отырып, кез 

келген дене қозғалысы, қандай да бір  санақ нүктесі денеге қатысты, 

сондықтан барлық механикалық қозғалыс бір - біріне қатысты деген 

тұжырымға келеміз. 

Материалдық нүктенің  кеңістікте орналасуы кез келген уақыт 

аралығында анықталуы мүмкін. Мысалы, үш координатаның әртүрлі 

координат жүйесі санақ нүктесіне байланысты. Осы координат жүйесінде 

қозғалыстың материал нүктесі және дене қарастырылады, сонымен қатар 

берілген нақты  қозғалыс негізін қарастырғанда, олар санақ нүктесін 

алмастырады. Классикалық  механикада негізделгендей, уақыт барлық 

координат жүйесінде бірдей өзгереді, яғни осыдан санақ нүкте жүйесін және 

координата жүйесінің түсінігін орнатуға болады. 

Көп сатылы ЗТ туралы ортақ мәліметтер қарастырылады. Көп сатылы 

ЗТ бірінен кейін бірі жұмыс істейтін бірнеше зымыран сатыларынан тұрады.  

Аэродинамикалық күштер - бұл атмосферада оның қозғалысындағы ЗТ- 

ға әуе ортасының әсерiнiң нәтижесi. Толық аэродинамикалық күшi бұл беттiк 

туралы тең әрекеттенетiн зымыранның бетiне қалыпты жағдай бойынша 

бағытталған ауалар және оған қатысты  бағытталған ауалардың үйкелiс 

күштерiнiң барлық қарапайым қысым күштерi көрcетiлген факторлардың 

аналитикалық түрiндегі аэродинамикалық күштердiң тәуелдiлiгiн iс жүзiнде 

көрсету мүмкiн емес. Сондықтан барлық аэродинамикалық күштердiң 

формуласы осы ортаның тығыздықтарына,  ағынның жылдамдығы және 

дененiң ауданына тән шаманы қабылдайды, ал аэродинамикалық күштердiң 

шамаға әсері барлық факторлардың ықпал коэффициентi осы күш арқылы 

есепке алынады. 
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1  Бөлімшедегі зымыран тасушының жою қозғалысы 

1.1 Зымыран тасушылардың негiзгi сипаттамалары 

 

1.1.1 Зымыран тасушының (ЗТ) бiрінші сатысы. 

Алғашқы зымырандардың iлгерлемелi тура сызықты қозғалысын К.Э. 

Циолковский зерттеп, 1903 жылы жариялаған болатын. Бұл зерттеулердiң 

нәтижесiнде зымыран қозғалысының негiзгi заңдылықтары анықталды. 

Зымыран кеңiстiкте әлсіз iлгерлемелi жылжиды делік (Циолковскийдiң 

«еркiн» терминологиясы бойынша), зымыран қозғаушымен лақтырып 

тасталатын бөлшектердiң салыстырмалы жылдамдығы Vr тұрақты және 

зымыранның масса центрiнiң жылдамдығы қарама-қарсы бағытталған болсын. 

Зымыранның масса центрiнің корпусы отынның (топлива) жанып кетуiнде 

ауыстырылмайды деп  санаймыз. 

Онда зымыранның қозғалысы нүктенiң қозғалыс дифференциалды 

формуламен суреттеледi: 

 

Р
dt

dV
т  . 

Мұндағы:  m - зымыранның массасы; 

V - масса центрiнiң жылдамдығының векторы; 

P - зымыран қозғаушысының тартылыс күші. 

Реактивтi күштiң шамасын  келесі түрде көрсетуге болады: 

 

 .РV
dt

dm
r   

 

Мұндағы:  - массаның секундтық шығыны; 

Vr - зымыран қозғаушының түтiгiнен жанған өнiмдердің ағып шығу 

жылдамдығы. 

Зымыран масса центрiнiң қозғалыс теңдеуiн қабылдайды: 

.rV
dt

dm

dt

dV
т   

Бұл айнымалы массаның қозғалатын нүктесiнiң теңдеуін И.В. Мещер 

анықтаған. Мещер теңдеуін зымыранның қозғалыс бағытына жобалаймыз 

және оның бастапқы шарты бойынша  интегралдаймыз: t=0 болса, m=m0, 

V=V0. 

Интегралдаудың нәтижесiне байланысты зымыран динамикасы 

көрсететiн негiзгi заңын аламыз: 
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).ln( 0

0
т

т
VVV r  

Егер зымыранның бастапқы жылдамдығы =0 (жер бетiндегi старт) 

болса, оның массасы ұшу процесі кезінде m0 - mk өзгередi, сонда келесі 

формуланы аламыз: 

                                              ).ln( 0

т

т
VV rк                                             (1.1) 

Бұл байланыстар Циолковскийдiң формуласы деп аталады. 

Зымыранның бастапқы (старттық) массасының қатынасы, оның түпкi массасы 

Циолковскийдiң санымен  аталады: 

хт

т
Z 0  . 

Циолковскийдiң соңғы формуласы келесідей түрленеді: 

. 

Олардың iшiнде кеңiстiкте зымыранның негiзгi қозғалысы келесі 

заңдылықтарынан шығады:  

- белсендi бөлiмше соңында зымыранның жылдамдығымен зымыран 

қозғаушының түтiгiнің жанған өнiмдерiнің ағып шығу жылдамдығына  тура 

пропорционал; 

- соңында белсендi бөлiмше зымыранның жылдамдығын логарифмдiк 

заң бойынша соңғы зымыранның бастапқы массасына қатынасы ретінде өседi 

яғни зымыранның жылдамдығы артқан сайын Циолковскийдiң саны арта 

түседі; 

- соңында белсендi бөлiмше зымыранның жылдамдығы зымыран 

массасының өзгерiс заңына тәуелдi болмайды (қозғаушылардың жұмыс 

тәртiбi). 

Циолковскийдің бекіткен Z санына зымыранның анықталған соңғы 

жылдамдығы тәуелсiз болады, яғни отынның (топлива) бар қорын жылдам 

немесе баяу  өртеуге сәйкес келедi. 

Логарифмдiк заңды 1914 жылы Э.К. Циолковский былай сипаттаған:  

«Зымыранның массасы, плюс жарылғыш заттардың массасы, реактивтi құрал 

ретінде геометриялық прогрессиясы өссе зымыранның жылдамдығы 

арифметикалық прогрессияда да өседi». Шынында да, Циолковскийдiң 

формуласы бойынша  m0/ mк қатынасы 2, 4, 8, 16.. мәндерін қабылдаса, Vк/Vr 

мәні  ln2, 2ln2, 3ln2, 4ln2 ге тең болады және тағы басқалар. Сонымен, соңында 
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белсендi бөлiмшенiң зымыранының жылдамдығының үлкеюi үшiн m0/mк 

қатынасына қарағанда (Vк - тәуелдiлiк Vr - сызықты) жанған өнiмдерiнiң ағып 

шығу жылдамдығын үлкейтуге тиiмдiрек болады. Циолковскийдiң формуласы 

кеңiстiк қозғалысындағы зымыранның жылдамдығын анықтауға мүмкiндiк 

бередi, яғни осылайша жылдамдық сипаттамасын анықтауға да мүмкіндік 

туады. 

Жылдамдық сипаттамасы - бұл  бастапқы және соңғы m0 және mк 

массасы ЗТ арқылы таратылса және ЗТ ауасыз кеңiстiкте және әлсіз 

қозғалыста  тартудың әсерiнен КА ала алатын жылдамдық, нақты ЗТ, жердiң 

бедерiндегі жақын қозғалыстары, аэродинамикалық кедергi және 

гравитациялық жылдамдықтың жоғалулары салдарынан тең болған жағдайда 

Vк - ның жылдамдығына ешқашан жетпейдi. Жоғалтулардың шамасы 

траекторияның геометриясына бастапқы жылдамдыққа және реактивтi үдеудi 

өзгерту  бағдарламасына тәуелдi болады. 

Жылдамдық сипаттамасы зымыран тасушының маңызды параметрі 

болып табылады, ол өйткенi зымыран тасушыны ҒА орбита қорытындысы 

бойынша мүмкiндiгін анықтайды. 

ҒА - ға шығу үшін айналма жер сыртындағы орбитаға  қажеттi шартты 

анықтаймыз. Жер серiктерінің  ұшу аймағының әсерiнен  сыртқы күш яғни 

жердiң тартылыс күшi болады деп есептейміз. Жердің тартылыс өрiсін 

орталық деп санаймыз. Тартылыстың орталық өрiсі потенциалды болады. 

r

fM

т

Fr
U   . 

Үдеу қаншалықты  орталық өрiске тартылған сайын: 

2r

fM
g   , 

Тартылыстағы өрiс  потенциалы  келесі тәуелдiлiкпен беріледі 

 

U = -g · r. 

 

g•r өрнегі жылдамдық шаршысының өлшемiн алады және елiктiргiш 

орталықтан r - дың қашықтығындағы тартылыстың өрiстік энергиясын 

ұсынады. Тартылыс жылдамдығына тиісті r энергияға сәйкес келмейтін 

эквипотенциалды беттің радиусын тек қана заттық дене иемдене алады. Бұл 

дененiң қозғалысы диаметрдiң эквипотенциалды сфералық бетiнiң үлкен 

шеңберi бойынша 2r болуы және де үлкен шеңбердi жазық  тартылыстың 

ортасы арқылы өтуі керек. 

Демек, жасанды серiк r - дың радиусының айналма орбитасы бойынша 

айнала елiктiргiш орталыққа қозғалу  үшiн ол қашықтық тұрақты энергияны 

тартылыстың өрiс потенциалының тең мәнiн алу керек: 

 =  . 

Энергияға тиісті жылдамдықты айналма жылдамдық  деп атайды. 
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Айналма жылдамдық үшiн төмендегі өрнектi аламыз. Тартылыс күші g 

және ацс инерциясының айналма қозғалыста пайда болатын  орталыққа 

тартқыш күшi орбита бойынша ҒА қозғалысы, осы екi күштiң әсерiнен пайда 

болады. 

1.1 - суретте күштердiң тепе-теңдiк шарттары көрсетілген. 

 

 

1.1 сурет - Орталыққа тартқыш күш және тартылу күшi 

 

 
Осыдан:                                  (1.2)                       

Сонымен бiрге айналма жылдамдығы, бiрiншi ғарыштық жылдамдық 

деп те аталады. Айналма жылдамдықтың мәнi жер бедерiнде Vкр= 7, 92 км/с 

тең. 

Айналма жылдамдық орбиталар радиусының үлкеюуі және тартылыс 

өрiсінің потенциалының кiшiреюі салдарынан азаяды. 

1.1 - суретте және 1.1- кестеде Vкр(H) тәуелдiлігі көрсетiлген. Күн 

жүйесiнiң әртүрлi ғаламшарларының нөлдiк серiгi үшiн айналма 

жылдамдықтардың мәндерi 1.1 кестесінде (нөлдiк жерсерiк - бұл нөлдiк 

биiктiкте ғаламшардың жанында айналмалы гипотеза жерсерiгi) келтiрiлген. 

Бұл мәндер ғаламшардың гравитациялық өрiсiнiң қарқындылығын 

сипаттайды. 
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1.2 сурет - Орбитаның биiктiгiмен айналма жылдамдықтың 

тәуелдiлiгiнiң графигi 

1.1 кесте - Орбитаның биіктігімен айналма жылдамдықтың 

тәуелділігінің мәндері 

H (км) Vкр (км/с) 

250 7.76 

500 7,62 

750 7,48 

1 000 7,35 

2 000 6,90 

5 000 5,92 

10 000 4,93 

36 000 3,07 

 

1.2 кесте - Күн жүйесiнiң әртүрлi ғаламшарларының нөлдiк жерсерiгi 

үшiн айналма жылдамдықтардың мәндерi 

Планета Vкр (км/с) V2кс (км/с) 

Ай 1,67 2,36 

Марс 3,56 5,09 

Жер 7,92 11,19 

Шолпан 7,25 10,25 
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R радиусы айналма орбитасына жердiң жасанды серiгiнiң қорытындысы 

үшiн керек, орбита нүктесінде қуатты болуы қажет, яғни бұл нүктеде өріс 

потенциалына тең. Сонымен қатар керектік жылдамдық сипаттамасы мынаған 

тең:  

Vn =Vкр + V -Vн . 

Мұндағы: Vкр - орбитадағы ҒА жылдамдығы (7, 9 км/с); 

V - күшiндегі жылдамдықтың жоғалтулары және аэродинамикалық 

кедергi,  V- шамамен 2 км/с құрайды; 

Vн – ҒА старт нүктедегі  бастапқы жылдамдық, жердi мерзiмдi айналуы. 

Ол экваторда 0, 465 км/с құрайды, старттың нүктесiнiң кеңдiгiнде: 

Vн=0,465·cos( ст)·sin( 0) (км/с). 

Мұндағы:  ст - старт нүктесiнiң кеңдiгi; 

          β0 - бiржола жою бөлiмшенiң соңындағы жолдық бұрыш. 

Әуе стартының жағдайында: 

Vн = W + 0,465·cos( ст)·sin( 0) (км/сек). 

Мұндағы:  W - ұшақтың жер бетi туралы жылдамдығы. 

Осылайша жер сыртындағы айналма орбита жерсерiктерінің 

қорытындысы үшiн керектiк жылдамдық сипаттамасы шамамен 9, 5-10 км/сек 

құрайды. Қажетті сипаттаманы білсек, Циолковскийдiң керектiк санын табуға 

болады. 

                                         r

D

V

V

n еZ  .                                                            (1.3) 

Жылдамдық сипаттамасын және жану өнiмдерiнің шығу жылдамдығы 

Циолковскийдiң керекті сандарының тәуелдiлiгi 1.3 - суретте көрсетілген. 

Орбитаға ғарыштық аппараттың ұшыруы болады, егер Zп< Zр.Сонымен, 

Циолковскийдiң саны өлшемсiз параметрлерді ҒА орбита  бойынша ЗТ - ның 

мүмкiндiгін сипаттайтын болады. 

Циолковскийдің Zр саны көбiрек болған сайын ЗТ үлкенiрек соңғы 

жылдамдыққа жете алады. Zр ның санының үлкеюi  жүктеменiң салмағы  

зымыран массасының конструкциясының барынша кiшiрейтуi арқылы болуы 

мүмкiн. Дегенмен үлкен мәндерді алу мүмкін емес. 

ЗТ - ның жазғы техникалық сипаттамаларының анықтаулары үшiн екi 

өлшемсiз параметрлер жүргiзiледi: K пайдалы жүктемесiнiң коэффициентi 

және S зымыранының құрылымдық сипаттамасы. 

Пайдалы жүктеменiң коэффициентi ЗТ старттық массасының пайдалы 

жүктемеге  қатынасына тең  болады: 

K= . 
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1.3 сурет - Қажеттілік жылдамдық сипаттамасы  ω3 жану өнiмдерiнiң 

әртүрлi шығу жылдамдығы Циолковскийдiң санына тәуелдiлігі 

Бiр сатылы ЗТ пайдалы жүктемесі шығарылатын ғарыштық аппараттың 

орбита массасы болып табылады. m0  старттық массасына  mт отынының 

массалары, ЗТ конструкциясының m массасы және пайдалы жүктеменің  mр 

массасына кiреді (1.4 суретті қара). 

 

 

1.4 сурет - mо = mт + mр + mп  ЗТ - ның бiр сатылы старттық масса 

компоненттерi 

Пайдалы жүктеменiң коэффициентi ЗТ тиiмдiлiктi сипаттайды. Егер 

бiрдей салмағы бар екi ЗТ пайдалы жүктемесін салыстырса, онда пайдалы 

жүктеменiң коэффициентi көбiрек  болғаны тиiмдiрек. 
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mn1, Vk1, K1 и mn2, Vk2, K2, сипаттамалары бар екi зымыран болуы керек: 

сәйкесінше  mn1 = mn2, Vk1=Vk2, K1>K2  делік. 

Онда 

2

2
02

1

1
01

К

т
т

К

т
т DD   . 

Бұл жағдайда әрбiр старттық салмақтың килограмы бiрiншi жағдайда 

тиiмдiрек қолданылады. Сондықтан пайдалы жүктеменiң коэффициентiн  

барынша көп алу керек. 

ЗТ құрылымдық сипаттамасы - бұл пайдалы жүктемесiз ЗТ - ның 

конструкциясының массасы , ЗТ- ның старттық массасының қатынасына тең. 

 

р

D

р

рr

т

тт

т

тт
S





 0  . 

Бұл коэффициент ЗТ конструктивтiк толық жетiлудегі сипаттама 

(немесе отынмен  ЗТ толтыру дәрежесі). 

Кез келген ЗТ үшiн S - тың саны Z - тен әрдайым көбiрек. Егер барлық 

мүмкіндікте Z санының үлкеюі ЗТ - ның  конструкциясын әбден жетiлдiрсе 

пайдалы жүктеменiң салмағы аз болып қалады. m=0 - дің жағдайы шектi болса 

онда Z ең жоғары шамаға жетедi және де S - тың санына тең болады. 

Қазіргі кездегі техниканың даму сатысындағы бір сатылы РН үшін 

құрылымдық сипаттамаларының мағынасы  («Сатурн – 5» РН-ның сатылары 

үшiн S = 16) 15-20 құрайды. ЗТ құрылымдық сипаттамасында S-тің орнына 

жиі конструкцияларының коэффициенті Е-ні пайдаланады – оның старттық 

салмағы ЗТ - ның конструкциялық салмағының қатынасына тең: 

E= . 

E - ның конструкциясының коэффициентiнiң шамасы  қазiр 0,05 - 0,1- ді 

құрайды. 

Үш параметрлерге байланысты көрсетілуі: 

 
немесе 

 . 

(Z, K, S,) параметрлердiң жиыны немесе (Z, K, E) ЗТ жобалауда 

қолданылады. 

Қазiргі таңда шығу жылдамдықтарына жеткен күйiндегі Z - ға керектiк 

шама V=4 км/с  құрайды (2.4 ). 

Zкеректік саны = e
9.5/4

 = e
2.575

13 . 
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Мұндай (S > Zкеректік саны) құрылым сипаттаманың мағыналарын алу 

техниканың даму деңгейi өте жоғары талап етедi және технологиясы  қазіргі 

заманғы кезеңге жеткен, ал Циолковскийдiң қазiргі заманға жеткен  қағидасы 

қол жетерлiк емес деп есептедi. Басқаша айтқанда, К.Э. Циолковский бiр 

сатылы ЗТ көмегiмен ҒА орбитасына жердiң жасанды серiгiнiң  

қорытындылауы мүмкiн емес және көп сатылы ЗТ жасау  идеяны ұсынатын 

шешiмге келдi. 

 

1.1.2 Көп сатылы ЗТ туралы ортақ мәлiметтер. 

Көп сатылы ЗТ бірінен кейін бірі жұмыс iстейтiн бiрнеше зымыран 

сатыларынан тұрады. сатымен жұмыс iстегенде кезектi келесі сатымен жұмыс 

жасау пайдалы болып табылады. Отын өндiрілгеннен кейiн j-шы бөлігі 

серпiледi, ЗТ қалған бөлігінің салмағы азаяды, өртеуден қалған отынның 

(топлива) бөлігі оған үлкен  жылдамдықтың хабарламасы болып баруы 

мүмкін. 

Құрастыру сұлбаларының көп сатылы зымырандарының екi түрi белгiлi: 

(көлденең бөлумен) сатылардың тiзбектi қосылысы және (ұзындық бойына 

бөлуi бар пакеттi сұлбалар) параллель қосылысы. Циолковский бiрiншi 

сұлбасын ракета сатыларын пойызбен қосу деп, екiншi сұлбасын - 

зымыранның эскадрильясы деп атады. 

Көлденең бөлуi бар көп сатылы ЗТ - ның құрастыру сұлбасы 2.5 -

суретте көрсетiлген. 

Сатылардың тiзбектi қосылысы бар үш сатылы зымыранының сатыларының 

қозғаушылары дәйектi түрде бiртiндеп жұмыс iстейдi. Соңғы ЗТ сатысы 

пайдалы жүктің жылдамдығын  ұшу кезінде мақсатқа жету үшiн қажеттi 

хабарламаны хабарлайды. 

 

 

1.5 сурет -  Көлденең бөлуi бар көп сатылы ЗТ-  сұлбасы 

Келесi сатылар қозғағыш қою арқылы пакеттi қосу сұлбаларының 

жанына қозғағыш қойып, алдыңғы сұлбамен бiр уақытта жұмыс iстей алады. 

Бiр ЗТ жиi сатылардың екi қосу әдiстерiн қолданады. Мұндай үш - 

сатылы ЗТ - ның құрастыру сұлбасы 1.6 - суретте көрсетiлген. Бiрiншi және 

екiншi саты ЗТ параллель тұйықталған, үшiншi сатысы оған дәйектi түрде 

қосылған. 
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1.6 сурет -  Құрамалы бөлінуi бар көп сатлы ЗТ - сұлбасы 

Сатылардың тiзбектi қосылысы бар зымыранның мысалындағы көп 

сатылы зымыранның қозғалысының заңдылығын қарап шығамыз. Келесi 

белгiлерді енгiземiз: 

n - зымыран сатыларының саны; 

mn - пайдалы жүктеменiң массасы; 

m0 - (старттық ) бастапқы зымыранның массасы; 

mi – жіберілген зымыранның массасы 1, 2 .... I - сатылары,  mn-1 - 

кешеннiң соңғы сатыларының массасы; 

mpi – і - сатының  масса конструкциясы; 

Vri - сатының i - түтiгiнен жанған  өнiмдердің өту жылдамдығы. 

(1.1) формуламен сәйкес зымыран тасушының  жылдамдығы V1 бiрiншi 

сатының қозғаушы жұмыс нәтижесiне тең болады: 

 

;ln
1

0
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pac

r
тт

т
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екiншi сатыдағы  жұмыс нәтижесi: 
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( 1.7 суретті қара), үшінші сатыдағы  жұмыс нәтижесi. 

V3 = V2+ V r3 · ln(m3/(m3+mp3). 
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1.7 сурет -  Көп сатылы зымыранның сұлбасы 

Сонымен, жұмыстардан кейiн n - сатының Vn жылдамдығы ҒА зымыран 

тасушысына тең болады. 

рDD

D

тnn
тт

т
VVV


 



1

1 ln  

Немесе 

 






n

i
D

р

nn
тт

т
VV

1
11

1
ln  

логарифм астында мына барлық өрнектердегi Циолковскийдiң саны үшiн 

бiрінші -, екiншi -, ... және n - сатылы зымырандар көрсетілген. Сондықтан 

жылдамдық жүкке пайдалы қатынас (ғарыш кемесiне) n,  барлық сатылар 

үшiн шығу жылдамдықтарының теңдiгiнiң жорамалында сатылы зымыран 

тасушысына тең болады: 

 


n

i irn ZVV
1
ln  ; 

 


n

i i

n

i i ZZ
11

lnln   
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есепке ала отырып, келесі формуланы жазамыз: 

Vn = Vr · lnZ0. 

Мұндағы; 

Z0 = Z1· Z2· Z3· ... ·Zn , 

көп сатылы зымыран тасушы үшiн Циолковскийдiң саны, яғни жеке 

сатылар үшiн Циолковскийдiң сандарының шығынына тең. Егер барлық 

сатылар үшiн Циолковскийдiң сандары бiрдей болса, онда: 

Zn = Z
n
. 

Z саны көбiрек болған сайын Циолковскийдiң көп сатылы зымыран 

тасушысының саны артады жеке сатылар үшін бiр сатылы зымыраны 

қаралады, яғни бір сатылыққа қарағанда үлкен жылдамдық сипаттамасын 

дамытуға бiр старттық салмақтың  шығу жылдамдықтары едәуiр қабiлеттi 

болып келеді. 

Көп сатылы зымыран үшiн пайдалы жүктеме коэффициентi - оның 

старттық массасы пайдалы жүктеменiң қатынасына тең. Ол келесідей 

өрнектеледi 

K0=K1·K2·...·Kn. 

 

Пайдалы жүктемесiнiң бiрлiк коэффициентi аз болған сайын, көп 

сатылы зымыранның пайдалы жүктемесiнiң коэффициенттерi сатылар үшін 

азаяды, яғни бір сатылы зымырандарды көп сатылы зымырандарға 

жалғастырсақ бiз бұл параметрде сатылы нашарлатамыз, алайда біз 

жылдамдық сипаттамасы есебiнен Z - ның санын ұлғайта аламыз. Мұнда 

сатылардың санын сәйкес шексiздiкке дейiн үлкейткенде сатылардың кейбiр 

ұтымды саны болатындығын түсіндіреді. 

2 Бөлiмшедегi ұшу динамикасының бiржола жойылуы 

2.1 Аэродинамикалық күштер 

Аэродинамикалық күштер - бұл атмосферада оның қозғалысындағы ЗТ - 

ға әуе ортасының әсерiнiң нәтижесi. Толық аэродинамикалық күшi бұл беттiк 

туралы тең әрекеттенетiн зымыранның бетiне қалыпты жағдай бойынша 

бағытталған ауалар және оған қатысты  бағытталған ауалардың үйкелiс 

күштерiнiң барлық қарапайым қысым күштерiнен болады. Сонымен, ЗТ 

осeсимметриялық дене болып табылады, онда толық аэродинамикалық күштiң 

әсерiнен оның ұзын сызық бойының осiн кесiп өтедi. Бұл нүктені 

зымыранның ұзындығына қиылысып бойлай өтетін орталық қысым (ОҚ) және 

аэродинамикалық күштiң қосымша нүктесі ретінде қарастыруға болады. 

Жалпы жағдайда орталық қысым (ОҚ ) мен ЦМ  зымыраны сәйкес келмейдi. 



20 

 

Аэродинамикалық күштiң толық проекциясы жылдамдықты КЖ осьтері 

(O1XVYVZV)  келесідей белгіленеді 

 

RXC = x, RYC = y, RYZ = z . 

 

x шамасы әрдайым терiс болғандықтан кез  келген кедергінің күші деп 

алып Q= - x күшін енгізеді. y және z проекцияларын сәйкесінше тік және 

бүйiрлеу күштері деп атайды. МО ЗТ – ның жылдамдығының векторы және 

оның ұзындық бойына осi арқылы өтетiн жазықтықты толық бұрышты 

жазықтық деп атаймыз. Жылдамдықтың векторы және ұзындық бойының 

осiнiң бұрышы - толық (2.1 суретті қара) бұрышпен анықталады. ЗТ шапшаң 

КЖ – нiң α және β қызметтері X1Y1Z1 остерiнiң жағдайымен байланысты. 

 
2.1 сурет - Толық бұрышы 

 

Көтерілу бұрышы α - бұл жылдамдықтың векторының проекциясының 

симметриялық негiзгi жазықтығына және зымыран осінің ұзындық бойы 

аралығындағы бұрыш. Сырғанау бұрышы β - жылдамдықтың векторы және 

вертикалды ЗТ симметрия жазықтығының аралығындағы бұрыш (2.2 суретті 

қара). 
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2.2 сурет - Аэродинамикалық күштер 

 

Аэродинамикалық күш көп факторларға тәуелді болады: дененiң 

пiшiнiнен, өлшемдерінен және беттiк күйінен, бұрыштарынан, тұтқырлық 

және ортаның сығымдылығы және онының тығыздығынан, ағын жылдамдығы 

және т.б. 

Көрcетiлген факторлардың аналитикалық түрiндегі аэродинамикалық 

күштердiң тәуелдiлiгiн iс жүзiнде көрсету мүмкiн емес. Сондықтан барлық 

аэродинамикалық күштердiң формуласы осы ортаның тығыздықтарына  

ағынның жылдамдығы және дененiң ауданына тән шаманы қабылдайды, ал 

аэродинамикалық күштердiң шамасына әсері барлық факторларының ықпал 

коэффициентi осы күш арқылы есепке алынады. 

Аэродинамикалық күштер үшiн өрнектерді келесi түрде жаза аламыз: 

R=CR·q·S; 

x=Cx·q·S; 

y=Cy·q·S; 

z=Cz·q·S. 

Мұндағы CR, Cx, Cx, Cz – толық аэродинамикалық күш, мұндай кедергi 

күштерінің коэффициенттерi сәйкесiнше жанама және қабырғасындағы 

күштер. Бұл өлшемсiз шамалар коэффициенттерін  жылдамдық күш 

деп те атауға болады. 

Осесимметриялық денелерi үшiн (зымырандар, оның алдағы бөлігі және 

ҒА) аудандар сипаттамасы  дененiң проекция жазықтығын, симметрия 

остерiне перпендикулярлығын (Sm- ның Мидельсiнiң ауданын) қабылдайды.   

Жүк тасушы (қанаты, қауырсындану тағы басқалар) беттер үшiн тән 

аудан ретiнде жоспардағы жүк тасушы беттiң аудандарын қабылдайды. 

КЖ жылдамдықтағы осьтерге толық аэродинамикалық күштiң 

проекциясын қарап шығамыз. 

Мұндай кедергiнiң күшi: 
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Q=Cx·q·S. 

 

Тасушының нақты формасы үшiн коэффициент (молар) CxМаха 

сандарына (М) және (Re ) Рейнольдс және толық бұрышқа тәуелдi болады,  

яғни; 

Cx=Cx(M, Re). 

 

Маха саны V ұшу жылдамдығының aS дыбыс жылдамдығының 

бөліндісінің қатынасына тең,  осы биiктiкте М=V/aS және аэродинамикалық 

күштердегі ауаның қысу сынғыштығының ықпалын сипаттайды. 

 Рейнольдстiң саны аэродинамикалық күштерге ауа тұтқырлығының 

ықпалын сипаттайды және келесі формула бойынша есептеледi: 

 

Re=VL/n. 

 

Мұндағы:  V - (ауа туралы МО ЗТ жылдамдық) ұшу жылдамдығы; 

L - тасушының ұзындығы; 

n - ауаның кинематикалық тұтқырлығының  коэффициенті. 

aS дыбыстың жылдамдығы ауада биiктiкпен өзгеретiн және формула 

бойынша есептелген, T  оның абсолюттi температурасына тәуелдi болады: 

 

aS=20,06  

 

N ауасының кинематикалық тұтқырлығы коэффициент қысымына және 

температураға тәуелдi болады. Сондықтан Маха саны және Рейнольдс Н - ның 

жылдамдығы ұшу биiктiгiнiң функциялары деп санауға болады, яғни: 

 

M=M(H,V),  Re=Re(H,V). 

 

Сонымен тәуелдiлiк коэффициенті Cx М,Н,   шамаларынан өте күрделi 

сипатталады, ыңғайлы болу үшiн оны келесi қосынды түрінде ұсынады: 

 

Cx= )(0

0 МСH

z

 + МСH

x (0 ) + ),(0

0 НМС H

x

  

Мұндағы: - жер бедеріндегі Cx коэффициентінің мәні,  Маха 

санының берілгені   =0 болғанда; 

- Н=0 мезетінде және М санының бар кезіндегі бұрыштың 

ықпал ететін Cx коэффициентiнің түзетілуі;  
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 -  алдыңғы кедергі коэффициентінің биіктік санының 

өсімшесін есепке алатын қосынды; 

Бұл түзетулер кесте түріндегі екi кiрісті  М мен Н  түрiнде келедi. 

 Көп жағдайда  (1.3) формуласы  негіз болып табылады. Оның мәні 

басқада (1.3) формуласындағы әрбір нақты сақтаушы үшiн кестелер немесе 

сипаттамалық характерстика түрiнде берiледi. 

Тік және бүйiрлеу күштерінiң есептеу формулалары төмендегідей  

болады: 

Y=Cy q•S, Z=Cz•q•S. 

Жоғарыдағы коэффициенттер Cx және Cy , сонымен қатар берілген пішін 

үшін көлденең күш тасушының M, Re, α және β шамаларына байланысты. 

Осыған қоса  дәлдiк тәжiрибе үшiн  Cx и Cy коэффициенттерiне Re санының 

әсер етуін есептемеуге де  болады. Бұдан басқа ұшу кезінде тасушының α 

және β бұрыштары аз болатындықтан сырғанау бұрышының β жоғары 

коэффициентіне ықпалын, ал әсер ету бұрышының α  көлденең күшке Cx 

әсерін есептемеуге болады. Сонда: 

                                                    Cy=Cy(M,a) 

                                                   Cr=Cr(M,r) .                                                       (2.1 ) 

Дәрежелер бойынша (2.1) функция қатарын жiктей отырып және 

сәйкесiнше олардың нөлдiк мәнiнiң шарттарын екiншi  реттік шамаларына 

дейiнгі дәлдiкпен аламыз: 

Cy=Cy(M,a)= а
dх

МdC у


)(
; 

 

Cz=Cz(M,β)= 



d

МdC у )(
. 

 

  және    C
a
y және C

b
z коэффициентi арқылы, туындыларын 

белгiлеп  жазып алуға болады; 

)ln( 0

к

rк
т

m
VV  ; 

Cy=C
a
y(M)α; 

Cz=C
b

z(M)β; 

Documents%20and%20SettingsСергейМои%20документыНаукаКосмическая%20программа2005Учебные%20пособияТеор_осн_взл_и%20пос_косм_ракетоносителей____________%2522%20l


24 

 

 

аэродинамикалық  осьтік симметриялық ЗТ үшiн  мына теңдiк 

қолданылады:  

 

                                                 |C
a
y|=|C

b
z|.                                             (2.2) 

Нақты сақтаушылар үшiн C
a
y және C

b
z - дiң туындыларының бөлiндiлері 

сипаттамалық характерстика немесе кесте түрлерiнде шығып тұрады. 

2.2  Реактивтi қозғаушының тарту күші 

Бөлетін бөлшектері бар айнымалы массасының денесі жұмыс істейтін 

ЗТ қозғаушы түтігінен болады. Бөлшектердiң бөлiмшесi қозғаушының 

түтiгiнен газдарының өтуiмен шартталған. 

Демек, (W (отын)) жұмыстық дененiң бөлшегi ЗТ ажыратқыш 

жылдамдықпен) механикалық дененің қозғалыс мөлшерi тұйық жүйе сақталу 

заңымен сәйкес болады. 

Қозғалыс мөлшерiнiң сақталу заңдары отынның (топлива) жұмыс денесi 

W бөлшегінің жылдамдығымен ЗТ механикалық денелердiң тұйық жүйесi 

тұрақты импульсқа сәйкес болуы керек. Жұмыс денесінің импульсінің  

тұрақты өсуі, пайдаланылған газ массасының үлкеюінен импульс 

тасушысының жылдамдығы да үлкейеді. Ньютонның екiншi заңына сәйкес 

жылдамдықтың өсуі реактивтi күшпен анықталады, пайдаланылған газдардың 

қозғалыс мөлшерiнiң тең өзгерiсiне, бірлік уақытына тиісті. F реактивтi күшке 

тең: 

                                               W
dt

dm
F  ,                                             (2.3 ) 

 

Мұндағы:  -  (отынның ) массаның секундтық шығыны. 

W - (2.3 суретті қара) қозғаушының түтiгiнен газдардың салыстырмалы 

ағып шығу жылдамдығының векторы. 

Бұл бөлінген масса айнымалы массаның денесiне күш әсер етпеген 

жағдайда  жорамалға сәйкес формула болып шығады. Шындығында газды 

ортаның (а-а) түтік тесігінде Рa қысымы бекітіледі, бұл тек нөлге тең 

болмаған жағдайда. Бұдан басқа, қозғаушының сыртқы бетiнде ЗТ – ның 

атмосфералық қысымы жұмыс iстейдi. 
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2.3 сурет - Айнымалы масса  денесiнiң реактивтi күшi 

 

Қозғаушыға әсер ететін қорытқы күшінің мерзімді қысымдары Ра және 

PН  - тең екендігін 2.11- суреттен  көруге болады: 

 

                                             (Рa -PН)·Sa .                                                    (2.4) 

Мұндағы: Sa – түтiктiң шығыс қимасының ауданы. 

 

2.4 сурет -  Атмосфералық қысымның  үлестiрiлуі 

Р тарту күшi үшiн өрнекті мына түрде жазамыз: 
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     (2.5) 

 Мұндағы:  отынның секундтық шығыны. 

Реактивті қозғаушы ЗТ түтіктің шығыс қимасының  ауданы тұрақты, 

яғни Sa=const, бұл кезде  mc   отынының секундтық шығыны Ра қысымына 

пропорционал болады, сонда:   

      P= Ра (mc, PН). 

Егер секундтық шығын mc = const тұрақты болса, онда тарту күші тек 

қана Н ұшу биiктiгiне тәуелдi болады, яғни; 

P=P(H). 

Сәйкесінше тарту күші мен жердің атмосфералық қысымын Р0  және РН=0   

арқылы белгілейміз, сонда тарту күшін (2.5) формуладағы   өрнегі мына түрде 

болады: 

                                  P0=mc·W+(Pa-PН=0)·Sa ; 

Р=mc·W+(Pa-PН=0)·Sa+(PН=0 -РН)·Sa 

Немесе 

                                 . 

(2.5) формуладан қозғаушының тарту биiктiгінің үлкеюі шарттар 

бойынша ұлғаяды, өйткенi  биіктікпен  азаяды. Рн  0  қозғаушының 

тартылуы Рvac  деп белгiленген максимал мәнiне ұмтылады. 

Сонда  (2.5)  формуладан мына өрнекті аламыз: 

 

                                Рvac =Р0 +РН=0·Sa                                                         (2.6) 

 

Н биiктiкпен тартылыстың сипаттамалық характерстикалық өзгерiсі 2.12 

- суретте көрсетілген. 

 

 
2.5 сурет -  Н биiктiгi бар қозғаушының тартылыс өзгерiсiнiң 

сипаттамалық характерстикасы 

                                   Р=mc·W +(Рa -PН)·Sa. 
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Бос кеңістіктегі қозғаушының тартылысын анықтау үшiн келесi өрнектi 

Р0 мәнін қоя отырып аламыз: 

 

Рvac=mc·W+Pa·Sa. 

 

Газдың тиiмдi ағып шығу жылдамдықтары жер бедеріне кiрген формула 

Р тартылыс күш шамасын ұйғарымды пайдаланады және реактивтi 

қозғаушының түтiгiнен газдарының тиiмдi жылдамдық эффектісі жалған 

жылдамдық эффектісінің сандық қатынасына тең, мұндай қозғаушы Р 

тартылысы күші отынның секундтық (топлива) шығынына көбейтiлген:   

 

                                                      Р=Рef·mc.                                                (2.7) 

 

Сонда (2.6) формула және (2.7)  формула өрнегінен алатынымыз: 

 

Wef=W+
с

аwа

т

SРP )( 
. 

 

Жылдамдық эффектісі  бос кеңістіктегі ағынға тең (РH=0): 

 

Wef vac=
с

аа

т

SP
W  . 

 

Қозғаушының тартылыс шамасының есептелуi үшiн формуланы аралық 

өрнектеулер арқылы жазып аламыз: 

 

))1)(1(1( 0

0

0 Н

ef

efvac
Р

w

w
РР   (

(2.8) 

Мұндағы:  - салыстырмалы атмосфералық қысым. Тәуелді 

тартылыс ұғымын пайдалана отырып, реактивтi қозғаушының тартылыс 

шамасын анықтауға болады. Тәуелді тартылыс ұғымын пайдалана отырып, 

реактивтi қозғаушының, Рud тәуелді тартылыс қозғаушысының, Gс таразының 

секундына кететін отын (топлива) шығынының  келуін айтамыз. 

 

Рud =P/Gc=P/g0mc. 

. 

 

Немесе 

 

Pud=Wef/g0. 
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Мұндағы: g0 - жердiң бедерiндегi ауырлық күшiнiң үдеуi. 

Тартылысты осы жағдайда жазып аламыз: 

 

P=Pud · mc·g0. 

 

Немесе  

 

                                                Pud=Wef·mс .                                                                            (2.9) 

 

Отынның тәуелді тартылысы отынның сапасы және қозғаушының 

конструктивтi толық жетiлуiне тәуелдi болады. Қозғаушының тартылысын 

есептеу үшiн формуланы келесi түрде Рud және тәуелді тартылыс жердегі Рud0 

бостықтағы  тәуелді тартылысы, Рud vac ұғымын енгізе отырып, жазып алуға 

болады: 

 

P=P0(1+((Pudvac/Pud0)-1)(1-PH
0
)). 

. 

2.3 ЗТ-  ға  басқарушы әсері 

ҒА қорытындысында ЗТ программалық қозғалысты  қамтамасыз ету 

үшiн МО тасушының жылдамдығы есептікке жақын және аппараттың осі 

ұзындық бойына уақыттың әр мезетінде белгілі орын алуы керек. ЗТ - ға 

басқару органдары ретінде басқармалы қозғаушылар (БҚ), айналмалы 

реактивтi шүмектер, газды  және аэродинамикалық басқармасы қолданылады. 

Бұл басқару органдары МО - на қатысты зымыранның программалық 

қозғалысының жүзеге асырылуы үшiн арналған.                                                                                                                     

Егер (2.6 суретті қара) зымыранның сағалық бөлiгi жағынан қараса,  

зымыранда төрт бағдарлаушы қозғаушылары бекiтіледі, екi өзара 

перпендикуляр жазықтық орналасқан және сағаттық нұсқағыштың қозғалыс 

осьтері Р
(1)

, Р
(2)

, Р
(3)

, Р
(4) 

тарту күшінің басқару тұтқасы арқылы 

қозғалғыштығын  анықтаймыз. Қатарлас координаталар жүйесiнiң 

осьтерiндегі барлық төрт бағдарлаушы қозғаушылардың тартылыс күштерiнiң 

проекциясын табамыз:  X1pd, Y1pd, Z1pd. 
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2.6  сурет - Басқару тұтқасының  орналасу сұлбасы 

Қатарлас  осьтерде басқару тұтқасы қозғаушылардың тарту күштерiнiң 

проекцияларының алгебралық қосындысы үшiн (2.7 суретті қара) δ1, δ2, 3, δ4  

өрнегінің кейбiр оң бұрыштарында  қозғалтқыштың  ауытқуы  болады: 

 ; 

                                ;                          (2.10) 

                              . 

Егер барлық басқару тұтқасы оның қозғаушыларының тартулары бiрдей 

болса, онда (2.10 формуланы ) төмендегідей  жазуға болады: 

X1 pd=Ppd(cos 1+cos 2+cos 3+cos 4); 

Y1 pd=Ppd (sin 2+sin 4); 

Z1 pd=-Ppd (sin 1+sin 3). 

                                      

(2.11) 
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2.7  сурет - Тартылу күшінің басқару тұтқасы 

(2.11 формула ) өрнегінің бiрiншi жолынан басқару тұтқаларының  

ауытқу бұрыштары 90° - нан аз екендігін  көруге болады. 

 

2.4 Шамадан тыс жүктеу және оған байланысты  құбылыстар 

Жоғарыдағы қарастырылған тармақтар бойынша күштерді  екi топқа  

бөлген ыңғайлы: беттік (поверхностные) және жаппай (массовые). Егер ЗТ 

старттық үстелде тұрса, онда N - тiреу реакциясының күшi, ЗТ тарту күші, R 

аэродинамикалық күш беттік  күштерге жатады. Жаппай (массовые) күштер -  

әрбiр ЗТ қарапайым массаға жатқызылған тарту күштерi. Бұл күштердiң 

қосындысы тарту күшiн құрайды. Беттік күштерге инерттеу емес КЖ ЦМ ЗТ 

қозғалыстарын зерттеуде, тасымал және инерция күшiнiң кориолисовулары 

жатады. Жер бетіндегі ЗТ салмағымен беттік күштердің шамасымен 

салыстырып, шамадан тыс ұғымын енгіземіз. 

ЗТ салмағына әсер ететін барлық массалық күштердің бас векторына 

осы мезетте жер бетінде жұмыс істейтін тең қатынасын ЗТ- ның  шамадан тыс 

жүктеуі (немесе  МО ЗТ - ның шамадан тыс жүктеуі) деп  атайды:  

 

                                           n= Rζ/mg0                                                       (2.12)                                                                       

Мұндай жағдайда 

 

                      Rs=Q+Y+Z+N,                                                                    (2.13) 

 

m - осы кездегі ЗТ- ның массасы; 

g0 – жер бетіндегі ауырлық күшiнiң үдеуi. 
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Егер ЗТ старттық үстелде болса, онда оған тылсым және өшiрiлген 

қозғаушыда оған тек N тiреу реакциясының күшi әсер етеді және бұл 

жағдайда шамадан тыс жүктеу бірге тең. 

Қозғалтқышы қосылған мезеттен бастап ЗТ бастапқы үстелден үзілген 

кезге дейін оған тарту күші Р мен тіреу реакциясының күші N әсер етеді. 

Бұндағы n = 1 артық дененің салмағымен ескеріледі.  

ЗТ үзілуінен кейін старттық үстелден ұшу кезінде  атмосферадағы әсер 

етуші күштерге  аэродинамикалық күштер және қозғаушының тарту күштерін 

жатқызамыз.  Бұл жағдайда  шамадан тыс жүктеу өседі. 

ҒА-ң ұшуы меңгерілетін кезде артық салмақтың әсерiне бөлiнедi, 

өйткенi оның әсерiмен адамның ағзасындағы өзгерiсі оның шамасымен ғана 

емес, бағыты, ұзақтығы, әсер ету жиiлiгі iс-әрекеттiң аралығында тәуелді 

болады. ҒА ғарышкерлері артық салмақтардың iс-әрекеттiнің әсерін  жақсарту 

үшiн олардың көлденең бағытына жүмыс істейді (дене бойлық оське 

қатысты). Бүл жағдайда артық салмағы өседі.  

Массалық күштің әсерiмен масса орталығы, ғарыштық аппаратурада 

үдеу алады. Оны   жуықтама үдеу деп атаймыз, яғни: 

 

                                             Jis=Rζ/m.                                                        

(2.14) 

 

Мұндағы: Rs –барлық массалық  күштердiң бас векторы; 

m – ҒА - ның осы кездегі массасы. 

(2.12 ) және (2.14) формулалар өрнегінде  шамадан тыс жүктеудің 

векторы және жуықтама үдеудің векторлары,  ҒА векторы бойымен 

бағытталған. 

Ньютонның  екінші заңына сәйкес төмендегідей жазуға  болады 

mJc=Rs+G. (2.15) 

Мұндағы: Jc – инерттеу  КЖ – не  қатысты масса орталығы  ҒА – да үдеу 

алады;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

G -  ҒА жердің тартылу күші. 

Теңдеудің екі бөлігін де (2.15)  ҒА – ны  m - ге  бөлгенде мынаны 

аламыз: 

Jc=Rs/m + G/m. (2.16) 

Немeсе 

 

Jc=Jcis+Jgr.. (2.17) 

 

(2.17) байланысынан масса орталығынан ҒА үдеуін инерттеу КЖ 

қосындысына тең жуық гравитациялық үдеуге қатысты екенін көруге болады. 

Аналогты ұғымды ҒА- да МО - мен сәйкес келмейтін нүктеге де енгізуге 

болады. 

../../Application%20Data/Application%20Data/Мои%20документы/Documents%20and%20SettingsСергейМои%20документыНаукаКосмическая%20программа2005Учебные%20пособияТеор_осн_взл_и%20пос_косм_ракетоносителей____________%2522%20l


32 

 

Бұл бақылаушы оның үдеуін өлшей алады, сонымен беттік күштің 

қозғалысын сынап, осыдан жуық үдеу пайда болады. ҒА –ның ішінде (JС) 

бақылаушы болып көрінетін болғандықтан жуық үдеу деп аталады. 

Жуықтама үдеумен жуықтама жылдамдықтың ұғымы байланысқан. 

 


t

t

ciscis dtJV

0

. 

               

                                                                                    

(2.18) 

 

Шамадан тыс жүктеумен тағы да бір байланыс сипаттамасы  -  ол денеге 

жуық салмағы. Аумағы жағынан тең жүктің тірек  реакция күші және оның 

бағыты оңға бағытталған ҒА - да болатын жүктің тiрекке түсіретін күші. 

Егер жүк тыныштық күйінде болса (яғни ҒА қатысты ауыстырылмаса)  

және оған қатысты жылдамдығы Vr=0, онда Кориолисовты үдеуі 

төмендегідей: 

 

                                             Јr kor = 2·( ω·Vr).                                            (2.19) 

 

 

ҒА бұрыштық айналу кезінде масса орталығы ҒА - да бекітілмеген  

орталыққа тартылыс үдеуімен ε бұрыштық үдеуі  болады.  Егер Rs= 0 болса, 

онда тірек жақтан жүкке жоғарғы күштерден үдеу немесе жуық  үдеу Jc is әсер 

етеді. Жүкке тартылыс күштері жақтан  үдеу әсер етеді, бірақ бұл массалық 

күш болғандықтан табиғатта  дәл осы үдеуді тіректің өзі де сезіне алады  және 

жуық салмақты құраған  ҒА  ұшу кезіндегі гравитациялық тарттылыс  

делінеді. 

Жүктің жуық салмағы анықтама бойынша тіректің реакция күшіне 

қарсы қойылған.  Тірек  реакциясы төмендегідей: 

                                              N=(Jc+Joc+Jе )·mr,                                                                                                          
                                                     

(2.20) 

мұндағы: Jc – МО- ның  ҒА - ға жуықтық үдеуі (тiрек арқылы берiледi); 

                 Joc - жүктiң ортаға тарту тiректегі үдеуі; 

                J
ε
  – үдеу, бұрыштық үдеу болған жағдайда пайда болады, 

                                    Је= ε·r,                                                                    (2.21) 

сонда 

                 
                                   Gris=-N.                                                                   

(2.22) 

Мұндағы: Gris – жүктің жуық салмағы немесе (2.8 суретті қара) 

 

 
                     Gris=-mr·(Jc+Joc ).                                                                

(2.23) 
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Шамадан тыс жүктеудің шамасын ҒА-да болатын адамдар, ол өз 

салмағына тiрекке осы кезде жердiң бедерiнде басатын күштiң қатынасы 

сияқты бағалайды. 

Шамадан тыс жүктеу мен жуық салмақтың байланысы келесідей: 

 

                                      

                                       n = N/Gr.                                                             (2.24) 

Мұндағы: Gr=mr · g0 . 

 

 
2.8  сурет - Шамадан тыс жүктеу 

 

(2.23) формуланы талдаудан кейін  ҒА - ның iлгерiлмелi қозғалысы және 

жүктiң жуықтама салмағының жоғарғы күштерi нөлге тең болады, яғни жүк 

тiректiң реакциясын таратпайды. ҒА мұндай тiрексiз күй iшiнде 

салмақсыздық  деп аталады. ҒА жасанды салмағы үшiн  масса орталығы 

туралы айналысуға  болады. 

2.5 Зымыран тасушыға әсер ететін күш кезеңдері 

2.5.1 Аэродинамикалық кезеңдері. 

Аэродинамикалық кезеңдердің күштері ЗТ–ның  ұшуы кезінде болған 

әуе ортасының ықпалымен шартталған. Олар зерттеуге ыңғайлы болу үшiн 

статикалық және динамикалық болып бөлінеді. 

Зымырандар, статикалық аэродинамикалық кезеңдерде, 

аэродинамикалық турбалардағы зымыран үрлеулерiнде (температура, 

тығыздық және атмосфералық қысым) әуе ортасының тұрақты 

параметрлерiнде және басқару органдарының бейтарап жағдайында жұмыс 

жасайды. 

Егер зымыран ұшқанда әуе ортасының өзгерiссiз параметрлерi басқару 

органдарының бейтарап жағдайы және қозғағыш қоюды орналастырған 

жұмыс тәртiбi iлгерілемелi және бiр қалыпты қозғалса, онда  тек қана 

статикалық аэродинамикалық кезеңдер жұмыс істейді. Бірақ зымыранның  

ұшуы iлгерілемелi емес бiр қалыпты қозғалады, әуе ортасының параметрлерi 
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уақыт өткенде өзгередi, басқару органы  бейтарап жағдайда  және қозғағыш 

құруының жұмыс тәртiбi  орналастырылмаған болады. Сондықтан 

аэродинамикалық күштеріндегi нақты кезеңдердің статикалық 

аэродинамикалық кезеңдерден айырмашылығы болады. 

Уақыт мезетіндегі қозғалыс параметрлерінің сәйкесінше динамикалық 

мезеттер деп, нақты және статикалық мезеттердің арасындағы айырымын 

айтамыз. Динамикалық мезеттердің пайда болуындағы негізгі рөл 

зымыранның МО-на айналуы болып табылады. Басқа фактрларының  әсері 

динамикалық мезеттерінің  жасалуына  ықпалы шамалы. 

Q және Y аэродинамикалық  күштері әсерінен   статикалық  

аэродинамика кезеңдері пайда болады. Бұл кезеңнің проекциясы мына СК X1, 

Y1, Z1,осьтермен байланысты: 

Mx=0; 

My=f ·Z1; 

Mz=-f ·Y1. 

 

lg и lc арқылы қысым орталығы және МО - нан зымыранның төбесіне 

дейінгі ара қашықтықтығын анықтап (2.9 a, және 2.9 б суреттерді қара),  

аэродинамикалық кезеңнің f = (lg-lc)  иілісін есептеймiз. 

 проекцияларын  жылдамдық осьтердегі R күшiнiң 

проекциялары - Q, Y, Z  бойынша анықтаймыз: 

Y1=Q sinα·cosβ +Y·cosα +Zsinα·sinβ,  Z1=-Q·sinβ +Z·cosβ. 

ЗТ қозғалысы барысында α және  β бұрыштары аз болғандықтан sinα = 

α, sinβ = β, cosα = 1, cosβ = 1 және  екінші реттік шамасы тек сырғанау 

бұрышына аз тәуелді, ал мезеттегі   шабуыл бұрышына тәуелді. Сонда: 

Y=Q · +Y, Z= -Q · β+Z . 

Q, Y, Z үшін өрнек аз бұрыш кезінде  α және β  төмендегідей жазуға 

болады: 

Q=(Cx0 + Cx) · q · S; 

; 

. 
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2.9 сурет -  а, б ЗТ - ға әсер ететін аэродинамикалық  кезеңдер 

 

 проекцияларын  жылдамдық осьтердегі R күшiнiң 

проекциялары - Q, Y, Z  бойынша анықтаймыз: 

Y1=Q sinα·cosβ +Y·cosα +Zsinα·sinβ,  Z1=-Q·sinβ +Z·cosβ. 

ЗТ қозғалысы барысында α және  β бұрыштары аз болғандықтан sinα = 

α, sinβ = β, cosα = 1, cos β = 1 және  екінші реттік шамасы тек сырғанау 

бұрышына аз тәуелді, ал мезеттегі α шабуыл бұрышына тәуелді. Сонда: 

Y=Q · α+Y, Z= -Q · β+Z . 

Q, Y, Z үшін өрнек аз бұрыш кезінде  α және β  төмендегідей жазуға 

болады: 

Q=(Cx0 + Cx) · q · S; 
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; 

. 

 

Сонда: 

 

; 

 

 

және 

 

 fZQМ z )(
1

 ; 

                                                fZQМ z )(
1

 .                                     (2.25)    

                                                   

1


zМ  мезеті  β бұрышына тәуелді, ал 

1


zМ  мезеті α бұрышынан екендігін 

(2.25) формуласынан көруге болады және бұлар сызықтыққа тәуелді. 

β және α сәйкесінше (2.26) формуладан туынды бөліп аламыз: 

                                           ;)(
1

1 fZQМ
d

dМ
Y

Y 




 ;                        (2.26)                                       

                                         fZQМ
d

dМ
Y

Y
)(

1

1 




 .                           (2.27)                                 

Бұл туындылар статикалық аэродинамикалық кезеңдер коэффициенттерi 

деп аталады. 

ЗТ осесимметриясы үшін (2.27)  формуланы сәйкесінше былай жазуға 

болады: 

Y  = Z . 

Сонда 
а

zY ММ 
11  . 

а

zт

1  және 

1yт  статикалық аэродинамикалық кезеңде өлшемсіз 

коэффициенттер жиі қолданылады және төмендегідей жазылады: 

qsml

М
т

yz

yz
Т



 1,1,

1,1  . 

Барлық статикалық коэффициенттер аэродинамикалық турбалардағы 

үлгiлердiң үрлеулерiнде анықталады және әрбiр нақты сақтаушы үшiн 

кестелер немесе харахтерстикалық сипаттама түрінде шығып тұрады. 

 

2.5.2  ЗТ - ның статикалық тұрақтылығы туралы  ұғым. 

ЗТ атмосфераның тығыз жіктерінде жылжиды делік α және β 

бұрыштары нөлге тең. Бұл жағдайда (2.27 формулада) статикалық  

аэродинамикалық кезеңдер нөлге тең. 

../../Application%20Data/Application%20Data/Мои%20документы/Documents%20and%20SettingsСергейМои%20документыНаукаКосмическая%20программа2005Учебные%20пособияТеор_осн_взл_и%20пос_косм_ракетоносителей____________%2522%20l
../../Application%20Data/Application%20Data/Мои%20документы/Documents%20and%20SettingsСергейМои%20документыНаукаКосмическая%20программа2005Учебные%20пособияТеор_осн_взл_и%20пос_косм_ракетоносителей____________%2522%20l
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Қандай да бір уақыт мезетінде  шабуыл бұрышы α лезде пайда болады, 

сонда бiрден Z1 осьтерi салыстырмалы түрде статикалық аэродинамикалық 

кезеңге тең  болады: 

  11 z

а

z ММ   

Кезеңнің  бағытталуы а бұрыш шамасы берілген сәтте оның белгісімен 

анықталатынын (2.27 формуладан) көруге болады. 

ОҚ МО - ның артқы жағында болғандағы жағдайын қарастырайық, яғни  

lg>lc, сонда ЗТ әрекеті кезінде атмосфераның тығыз жiктерiнде (q 0) 

статикалық кезеңнің коэффициенті  әрдайым нөлден кем болады. 

Демек, егер шабуыл бұрыш >0 пайда болса, онда ЗТ сағат тiлi 

бойынша айналдыруға ұмтылатын статикалық аэродинамикалық кезең пайда 

болады, яғни оны (бастапқы ) нөлдiк шабуыл бұрышына қайтарады. 

Егер > 0, онда > 0, яғни бұл кезең ЗТ- ны сағат тіліне қарсы 

айналдыруға тырысады, сонымен қатар зымыран тасушы бастапқы кірген 

шабуыл бұрышына қайтарады. 

Статикалық аэродинамикалық кезеңнің әсерiмен a - ның бастапқы 

шабуыл бұрышына қайтуға ұмтылатын зымыран статикалық  орнықтылық деп 

аталады. 

Зымыранның орнықтылығының статикалық аналитикалық белгiсi   

< 0 болып табылады, ал физикалық - МО арт жағында ОҚ орналасуы 

(ортаға келтiру, яғни lg>lc) болып табылады. 

Зымыранның орнықсыздығының статикалық аналитикалық белгiсi 

> 0  шарт болып табылады. 

Зымыран тасушының орнықсыз статикалық және статикалық 

бейтараптықтың = 0  физикалық белгiлері статикалық бейтарап зымыраны 

үшiн сәйкесінше ОҚ ның МО -ның алдыңғы жағында орналасуы ҚД мен МО - 

ның сәйкес келуі. 

 

2.5.3 Демперленетiн мезет. 

Егер ЗТ әуе ортасында жылжыса және МО - да  айналса онда оған әуе 

ортасының айналуға кедергі келтіретін кедергiсі әсер етеді. Зымыранның 

қарама-қарсы айналуы  әрдайым бағытталған, МО зымырандар  тарапынан  

бұл кезеңнің күштерi ұмтылатын және бұл кезеңді айналып тудыратын  

бұрыштық жылдамдықты кiшiрейтуге апарады. Осы кез демперленетiн мезет 

деп аталады және  M(ω)  белгi қояды. 

 

2.5.4 (РҚ ) Рульмен қозғалтқыштың статикалық кезеңі. 

МО  тарапынан ЗТ қозғалысын басқару  РҚ көмегімен жүзеге 

асырылады (2.10 суретті қара). 
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2.10 сурет - Рульмен қозғалтқыштың ауытқуы 

Егер РҚ - тың төрт тартылыс күшін бірдей деп есептесек (P
(1)

рд=Р
(2)

рд= 

Р
(3)

рд= Р
(4)

рд),   тұтқа ауытқуының бұрыштары кішірек (cos i =1, sin i= i)  

және   тұтқаның орналасуы X1, Y1, Z1  сәйкес симметриялы КЖ мен 

байланысты (Y
(3)

1=-Y
(1)

1, Z
(4)

1=-Z
(2)

1) и X
(1)

1 =X
(2)

1 =X
(3)

1 =X
(4)

1 , яғни КЖ мен 

байланысқан осьтегі басқарушы кезең проекциясын мына түрде жазуға 

болады: 

     M
уп

X1=d(σ1 + σ2 + σ3 + σ4) Pрд; 

                                         My =-Pрд X
1
 (σ1+σ3); 

                                        Mz =-Pрд X
1
 (σ4 +σ2).                                        (2.28) 

 

Мұндағы  d  қандай да бір тұтқаның орналасу координатасының модулі: 

X
1
МО мен ЗТ- ның арақашықтығы және жұмыс нүктесінің РҚ тарту күші. РҚ 

тарту күшін жұмыс нүктелерiмен санау керек: бұрылатын қозғаушылар үшiн 

және тиiстi бағдарлаушы органның топсаларының осьтерi ортаны, газды және 

аэродинамикалық басқарушы үшiн - олар (2.11 суретті қара) қысымның 

ортасы. 
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2.11 сурет - Басқару қозғаушысының кезеңі 

2.6  Белсендi бөлiмшедегi ЗТ - ның  қозғалысы 

Белсенді бөлімше немесе бөлімшенің бөлінуі  орбиталды ҒА орбитаға 

аппараттың қорытындысы үшiн арналған. Белсенді бөлімше (ББ) 

қозғалысының параметрлері орбиталды ҒА үшін  бастапқы шарты болып 

табылады. Орбита ҒА оған толық алты параметрі (Ω, i, P, e, ω, τп) немесе тек 

жалпы талаптарымен анықтала алады. Ортақ талаптар ретінде: ҒА- ның іс 

әрекеттік кезі, жер бетiнiң берілген өлкелерiнiң үстiнде ҒА болуының 

максимал уақыты, үлкен радиациялы аймақтарында болудың максимал 

уақыты, жарықтыққа шектеулер және т.б. қарастырылады.  ҒА орбитасын 

есепті параметрлермен алу үшін аппаратты кеңістіктің берілген шамасымен 

және жылдамдық бағытымен  есептік нүктесіне шығару керек. 

ҒА ұшуы сияқты  күрделі процесті зерттеу үшін оның математикалық, 

яғни дәлдiктiң белгiлi дәрежесiмен нақты процеске сәйкес келетiн 

қозғалыстың физикалық үлгiсін  сипаттайтын, аталып өткен есептегі 

шарттармен жүйенiң дифференциалды теңдеулерінің көмегімен зерттеуге 

болады. Бұл қозғалыстар ұйтқымасыз (невозмущенным) деп аталады. 

ЗТ - ның ұйытқымасыз қозғалысын келесі есеп шарттарынан қарастырамыз: 

- жердiң гравитациялық орталық өрiсі, жер шар тәріздес  R= 6371 км; 

- ЗТ -ның тарту күші, массалық және аэродинамикалық сипаттамалары 

(есептi) номиналдығына сәйкес келедi; 
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- P, , T атмосферасының параметрлерi стандартты атмосфераның 

параметрлеріне сәйкес келедi, бұл жағдайда жел болмайды; 

- ай, күннiң  тағы да басқа ғаламшарлардың гравитациялық өрiстерi 

болмайды; 

- Ескерілуі: Инерциялық кеңістікте жердің айналуы бірқалыпты және түзу 

сызықты емес қозғалысының масса орталығына әсері ескерілмейді. 

2.6.1 ЗТ-ның ББ -ге өзгеру жылдамдығының анализі. 

МО ЗТ - ның жылдамдықтың векторының өзгерiсi оған ББ жұмыс 

iстейтiн күштермен толық анықталады. Талдау ыңғайлы болу үшiн 

жазықтықтағы МО ЗТ қозғалысын қарастырамыз. ЗТ әсер ететін негізгі 

күштерге: қозғалыстың тартылуы Р, маңдай кедергісінің күші Q,Y көтергіш 

күші және G жердің тартылыс күштері жатады. 

 

2.12 сурет- ЗТ -ның  ББ -ге әсер етуші күштері 

Қатысты және бас нормальды проекциядағы МО ЗТ қозғалыстың 

теңдеуiн жазып аламыз: 

F
dt

dV
т  ; 

  nF
dr

dV
т 

2

. 

мұндағы: Fτ  - қатысты траекторияға барлық әсер ететін күштердiң 

проекцияларының алгебралық қосындысы;   

Fn – барлық күштің бас нормальге бағытталған  проекцияларының 

алгебралық қосындысы. 

Fτ   және  Fn  үшін өрнекті табамыз: 
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 sincos GQРF  ;  

              YРQGFn   sincos .                                 (2.29) 

2.12 суреттен  кезінде жылдамдықтың өсуін көруге болады, 

Fτ< 0 -  кішіреюін, ал Fτ =0 - МО ЗТ жылдамдық шамасымен біркелкі 

қозғалады. 

Бөлімшедегі бөліну тапсырмасында бір жылдамдықтың  орбиталдыққа 

дейін жеткізілуі болып табылады. 

(2.29) формуланы қолдана отырып  жылдамдықтың шамасының өсуінің 

формуласын  ЗТ жұмысы кезінде аламыз. Ол үшін теңдеудің оң жақ бөлігіне Р 

тартылысты қосамыз және есептейміз, сосын оң және сол жақ бөліктерді m 

массаға бөлеміз де қайта топтастырамыз. Нәтижесінде төмендегіні аламыз: 




 sin)cos1( tg
т

Р

т

QР

dt

dV
 . 

 

(2.30) 

(2.30) айнымалыларды бөле отырып жылдамдықтың өсiмшесiн оның 

жұмысының басталу кезеңінен аяқталуына дейінгі мезетті интегралдап 

аламыз: 

V=V1-V0 . 

 

Мына түрде 

∆V =  
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0

1

0

1

0
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t

dtgdt
а

т

Р
dt

т

QР
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Немесе мына түрде жазамыз 

            ∆V=∆VP,Q - ∆Vα - ∆VG.                  
                                                                     

(2.31) 

          Мұндағы 
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1

0

sin

t

t

tG dtgV . (2.34) 

(2.31 ) формулаға кiретiн жылдамдықтар құрайтын өсiмшелердi қарап 

шығамыз. 

1) ∆VP,Q жылдамдығының құрайтын өсiмшелерi тарту және мынадай 

кедергiнiң күштерiнiң айырымымен шартталған және ЗТ ББ әрдайым оң 

болады. Оны (2.31) және (2.32)  формулаларын пайдалана отырып өзгертемiз:            
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0

0)1(,

t

t

сef

QP t
т

тW

P

Q
V . 

Немесе (2.7) есепке алу 
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0

0
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t

t

efQP
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т
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Q
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Орташа интегралды есептеу туралы теореманы қолданамыз: 

                              



1

0

0
)1(,

t

t

efQP
t

т

P

Q
WV .                                                        (2.35)                                                               

m1 арқылы ЗТ массаны сатылы жұмыстың соңына, интегралдаудың шегі 

кезінде (2.35)  басталған жұмыс сатысын ЗТ бастапқы массаны m0 арқылы 

белгiлеп алмастырамыз және түзету коэффициенттерiн енгiзе аламыз. 






т

т

QрefQP
т

т
КKWV

0

0

0

,  , 

0ef

efcp

Р
W

W
К   , 

мұндағы: m – ЗТ массасы (отын өндіріліп шығарғанда, бiрақ ол ЗТ - нан 

әлі бөлінбеген кез). Интегралдап алатынымыз: 

)ln(
0

, 0 т

т
КKWV QрefQP  . 

                            

(2.36) 

Мұнда: m - сатының жұмысы, басында (2.36) формуланы ЗТ бастапқы 

масса түрде жазып алуға болады: 
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Z
т

т


1

0  қатынасы – Циолковский сатылы салыстырмалы қор ұғымын 

енгізе отырып, отын (топлива) санын жазамыз ζ: 

0

1

0

10

0

1 1
т

т

т

тт

т

тТ 


 . (2.37) 

Мұндағы: m0- ЗТ бастапқы массасы, (2.36) өрнегін мына түрде жазуға 

болады:∆ 

)2ln(
0, QрefQP КKWV   

немесе 

)1ln(
0, СТQрefQP КKWV  . (2.38) 

(2.38) формулалардан ∆VP,Q жылдамдығының өсiмшесi баспалдақ 

жұмыс iстегенде екi факторлармен анықталатынын көруге болады: 

баспалдақтың отындары (немесе Циолковскийдiң санымен) және 

баспалдақтың реактивтi қозғаушысының түтiгiнен газдарының тиiмдi ағып 

шығу жылдамдығының салыстырмалы қоры. 

Бірінші сатылы жұмыс кезінде  Кp=1.1, КQ=0.96-0.98, ал екінші және 

келесілері үшін бұл коэффициенттер іс жүзінде тең бірлікте болатынын 

статистика көрсетеді. 

Сонымен  қазiргi химия отындары үшiн Wef0=2200-3200 км/с, ал 

T<0.92, онда ЗТ сатылы жұмыс кезінде жылдамдықтың өсуі 6.0-6.5 км/с ден 

аспайды. Егер КP=КQ=1 тең деп қабылданса, онда (2.38) формула 

Циолковскийдiң белгiлi формуласына айналады: 

ΔV=Wef vac·lnZ=-Wef vac·(1- T). 

Бұл формулалар бос және гравитациялық өрiстiң жоқтығында сатылы 

жұмыс кезінде зымыранның жылдамдығының шамасының өсуін көрсетеді. 

2) ∆Vα құрайтын, (2.35) формуласының алдында минус тұратын  

шабуыл бұрышы α (2.19 суретті қара). Бар шамаға жылдамдық V тартуын 

кiшiрейту бағытында шартталған. 

(2.33) формуладан жылдамдықтың 5°-7° аз болуы шамадан аспайтын 

шабуыл бұрыштары бойынша аз, бірақ (15°- 20°) үлкен ∆Vα  маңызды мәнге 

жетеді. Сондықтан шабуыл бұрышы отынның (топлива) үнемдеуі  ЗТ 

қозғалыста абсолюттiк шама бойынша ББ кiшiрек болуы керек. 

3) ∆VG құрайтыны  G тарту күшiнiң жылдамдығы векторына қарсы ЗТ 

қозғалыста (2.12 суретті қара) ББ бағытталған проекциясымен шартталған. 

Сондықтан ∆VG  гравитациялық жоғалтулары жұмыс кезінде жылдамдықтың  
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және  (2.36) формулада минус таңба болғаннан кейін аталған. (2.38) орташа 

интегралды есептеу туралы теореманы қолдана аламыз: 

VG=gTcp·sinΘcp·∆tCT. 

                                               ∆tCT =t1-t0.                                                     

(2.39)                                                    

Мұнда: (2.39) формулалардан жылдамдықтың гравитациялық 

жоғалтулары ∆tCT - тың сатылы жұмысының ұзақтығының үлкеюiмен        

шығады. 

 

Басқа жағынан (сатылы mT отынының қоры қысқаруы)∆ tCT  кiшiрейтуi 

mc-ның секундтық отын шығынының үлкеюi, соңынан n - ның шамадан тыс 

жүктеуiнің өсуіне алып келедi. Демек, ∆tCT - ның үлкеюiмен қозғағыш 

орнатуы салыстырмалы масса өседi және ζт сатылы отынының салыстырмалы 

қоры азаяды. 

Сондықтан бұл қарама-қайшы факторлар таңдауда осыларды есепке 

алуы керек. Бұдан басқа ∆tCT шамасының таңдауы сатының нөмірлерімен 

анықталады. Қазіргі кезде ЗТсатылы жұмыс уақыты 100-500 с құрайды. 

Сонымен, ∆tCT=const жанында жылдамдықтың гравитациялық 

жоғалтулары сатылы ЗТ нөмiрлерiнің үлкеюімен азаяды, өйткенi ең алдымен 

ЗТ (t)  тәуелдiлiк алу бiр қалыпты болып табылады. gT гравитациялық үдеуiн 

уақыттың кемyшi қызметiн ЗТ ұшу биiктiгінің өсуiмен азаяды. 

∆VP,Qi еншiлеріндегi үш сатылы ЗТ- ның мәндерi мысал ретiнде 

шамамен∆VGi осы мәндерді келтiремiз: 

∆V=(0.17 ÷ 0.25) ∆VP,Q1 ; 

∆V=(0.10 ÷ 0.17) ∆VP,Q2 ; 

∆V=(0.03 ÷ 0.10) ∆VP,Q3 . 

Келтiрiлген мәлiметтерден келесi қорытындыларды  жасауға болады: 

1) ҒА бiр сатылы сақтаушы көмегiмен зымыран техниканың дамуы 

қазiргi деңгейде орбитаға шығарылуы мүмкiн емес, өйткенi V жұмыс 

iстегенде бiр сатының жылдамдығының өсiмшесi дәл қазiр 5.6-5.8 км/с 

көтерілмейді, Н=200 биiктiкте айналма жылдамдық шамамен 7,6 км/с тең. 

Демек ЗТ екi сатылыдан кем болмауы керек. 

2) ҒА тұратын орбитасын бөлу үшiн үш сатылы ЗТ  қолданамыз, 

адамдар үшін шамадан тыс жүктеу мүмкін мәндерді асырмауы керек. Егер 

mc=const болса, онда nx шамадан тыс жүктеуiнің  максимумі әрбiр саты 

салдарынан бастап жұмыс iстейді. 

3) егер жұмыс iстегенде әрбiр баспалдақтың жылдамдығының өсiмшесi 

∆Vi есептелiнген болса, онда ЗТ жылдамдығы ББ VK  соңында мына формула 

бойынша анықталады 
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2.13 сурет - ҒА жойылу кезіндегі шамадан тыс жүктеудiң  

өзгеру профилі 





п

i

к VV
1

. 

Мұндағы: n - ЗТ сатысының саны. 

ЗТ жылдамдық шамасының өзгерiсiнiң сипаты 2.13 - суретте 

көрсетілген. V(t)  тәуелдiлiк бiр қалыпты өсетiн функция уақыты болып 

табылады, отынның өндiрілуінен туынды өседі және сатылы жұмыстың 

аяғында максимал болып қалыптасады. 

 

2.14 сурет - ЗТ -ның ББ  жылдамдығының  өзгерiс сипаты 
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Энергетикалық көзқараспен қарағанда зымыран тасушыны шығыс 

бағытта іске қосу тиімді және КЖ-де инерттеу кезінде ЗТ-ң бастамасында  

кейбір сызықтық  жылдамдықтарға ие болады. Бұл космодромның округтық 

жылдамдықтары, яғни оның жылдамдығы жердiң тәуліктік айналу осьiне 

тәуелді. Ол  кеңістігіне тең болады. 

∆Vвр =φз·Rз·cos φ= 465·cos(φ) м/c. 

Vвр=465 м/с экваторында, полисте нөлге, Байқоңыр үшін - 320 м/с, 

Плисецка - 213 м/с. 

Жердi айналудағы жылдамдықтарын құрайтын вектор: 

∆Vвр =ωз·(Rз+Н)·cos φ·sinA, 

мұндағы: - старттың нүктесiнiң кеңдiгi; 

H - старттың нүктесiнiң биiктiгi; 

А- жiберу азимуты. 

∆Vвр ББ соңында ЗТ жылдамдығына қосылады, сондықтан 

энергетикалық көзқарастармен керi төмендеуі ҒА- ға жіберілуі тиімді 

болмайды. 

 

2.6.2 ҒА-ды орбитаға шығару кезінде ЗТ-дың қозғалыс бағдарламасына 

қойылатын талаптар. 

ҒА орбитасы қандай жолмен анықталса да –  оған толық немесе жалпы 

талаптар қойылады,  олардың бірі ЗТ қозғалыс бағдарламасының ББ-ге 

ауысуымен ерекшеленеді және ол үшін көптеген траекториялық енгізулер бар. 

Осыған байланысты ұзартылған қозғалыс программасын (ауытқу бұрышының 

(t) 0  бағдарламасы және терең бұрыш программасын (t) 0) анықтаймыз: 

1) ЗТ бастапқы нүктесi ҒА орбитасының бiржола жою траекториясы 

болып табылады. Техникасы әлдеқайда қарапайым бастапқы вертикаль ЗТ 

болып табылады. Сондықтан траекторияның алғашқы аймағы ветрикальдық 

аймақ болып табылады. Вертикаль бөлімде әлдеқайда қарапайым қозғалыс 

программасы υCT = π/2 = const болады. ( СТ - тангаждың старттық бұрышы) 

және бұл басқаруды автономды жүйенiң орнықты жұмысына тiкелей старттан 

кейiн мүмкiндiк туғызады. Қозғаушының бұл бөлімде шабуыл бұрышы α=0 

және қозғаушының  тартуы толығымен жылдамдықтың үлкеюiнде жүзеге 

асырылады. Тiке қарсы кедергісі Q- дiң осылай ұшу жылдамдығы кезінде 

кедергісі Q арқылы  α= 0  кезінде көлденең (поперечные) күштер болмайды  

және минималды мәнге ие болады. 

Вертикаль бөлiмнiң ұзақтығы 4-12 с құрайды. Бұл кезде 20-40 м/с 

жылдамдықпен  40-50 м биiктiкке жетеді. Бұл аймақтық ұзақтығын азайтуға 

болмайды, өйткенi ЗТ қозғалысын басқаруы тиiмдi болу үшін жұмыстың 
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тұрақты режімiнде басқарудың барлық жүйелерiне шығуына  қамтамасыз 

етіуге болады. 

Осылайша вертикаль аймақтың бiрiншi талапты ЗТ қозғалысының 

бағдарламасын қанағаттандырады: техникасы өте қолайлы старттың жүзеге 

асырылуы және басқаруды автономды жүйенiң орнықты жұмысының 

қамтамасыз етуi. 

Вертикаль аймақтық ұзақтығының үлкеюi орынсыз, өйткенi ол 

жылдамдықтың гравитациялық жоғалтуларын өсуге алып келедi. Бұдан басқа 

r- ның қисықтық радиусы қалған күйiнде траекторияның майысуы үшiн 

қажеттi нормалы үдеудi программалық мән қажеттi үлкен жылдамдықтарда 

үлкейедi не үлкен нормалы шамадан тыс жүктеулердi пайда болуға келтiредi, 

зымыранның конструкциясының жұмысы үшiн қауiптi. Бұдан басқа үлкен 

жылдамдық кезінде қалыпты үдеудің программалық мәні өседі, r қисықтық 

радиусы берілген кезінде траекторияның майысулары үшiн қажеттi: 

n

v
J n

2

 , 

1) Бастапқы майысу күшi бастапқы нормальді P·sinα - құраушы тарту 

күші болып табылса, онда траекторияның майысуы үшiн α<0 программалық 

мәнін қамтамасыз ету керек болады. Алайда, 0.7 м сәйкес келетін 

жылдамдықтардан да ауаның келетiн ағынының тығыздануынан тербеліс  

пайда болады (немесе толқындық дағдарыс). α 0 кезінде олар ЗТ - ның 

корпусына әсерін тигізетін жағымсыз аэродинамикалық мезеттер туғызады. 

2) Толқындық дағдарыстың ағуы кезінде бұрышы 0 - ге тең болу керек, 

ал α=0 кезінде толқындық дағдарыстың жақсырақ ағуына себепші болады. 

3) ЗТ - ның бөліктерге бөлінуі қозғалыс жылдамдығы 2 км/с - на және 

одан да көп жүреді және атмосфераның сиретілгеніне қарамастан жылдамдық 

күші 
2

2sv
q    түбегейлі шешімге жетеді. ЗТ - ның бірінші бөліну кезінде 

жылдамдық күші сақтаушыларға өз мәресінен асып кетпеу керек. Qбөл qқос, 

бөліну кезіндегі тиімді шарттар үшін. 

4) Бөліну алдында және аса үлкен емес интервал уақыт ішінде бөліну 

кезінде программалық ЗТ болмауы керек. 

5) Қозғалу программасы былай анықталуы керек: бөлінген ЗТ 

бөлшектері нақтыланған ауданға жіберілуі керек. 

6) Программалық құрылғының мүмкіндігіне сәйкес ЗТ - ның бұрыштық 

айналу жылдамдығы кейбір шамалардан асып кетпеуі  керек. DOP



 . 

7) Ауытқуының абсолюттiк шамалары Т , сонымен бірге олардың 

уақыт бойынша туындылары 


 , басқару жүйесiнiң басқару тұтқасы 

машинкаларының қуаты және конструкциясы  ерiксiз мүмкiн мәндерден асып 

түсуі тиiстi емес ТDOP  , ТDOP



 . 
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ТDOPТDOPТ



  , . 

8) Нақты ұшуындағы ауытқулары ЗТ параметрлерінің қозғалысы ББ 

соңында өз мүмкіншіліктерінен асып түспеуі керек және де бұл берілген 

орбитаға дәлдікпен берілген және  қамтамасыз етіледі. 

9) Егер ЗТ, ҒА жұмыс істеуін қамтамасыз етсе, онда ББ nx  өзінің 

мүмкіншіліктерінен аспау керек, яғни nx nx доп. 

10) Программа ҒА-да экономикалық нәтиже беруін қамтамасыз етуі 

және де мүмкіндігінше аз энергия жұмсау керек. Бұл ҒА программасын 

таңдаудағы ең бірінші критерийлер қатарына кіреді. 

 

2.6.3 ЗТ қозғалыс бағдарламасының жұмыс барысындағы 

қозғалтқыштардың бірінші бөлігі. 

Бiрiншi бөліну кезіндегі қозғалыс бағдарламасы алдыңғы параграфта 

аталған талаптардың қозғалыстың барлық траекториясына арналған, бөлінетін 

бөлшектер ЗТ ұшуы басталған уақыттан бөлінгенге дейін старттың 

қанағаттандыруын  қамтамасыз етуi керек. 

P·sinα бас нормаль бойынша тартуды құрайтын күш МО қозғалыстары 

траекторияны майыстыратын бiрiншi және негiзгi күшпен бастапқы керi 

бұрылыстың бөліктері болып табылады, ал бірінші бөлік үшін 

программаланатын параметр шабуыл α бұрышын  және бағдарламаны 

таңдаймыз α = α (t). 

Бөліктің сол жағынан вертикаль анықталу облысы α (t)  анықталған, ал 

оң жағынан – қозғалтқыштың бірінші бөлігінің өшіру уақыты tк1. Көп жылдық 

еңбектің нәтижесі мынадай программаның түрін ашуға әкеп соқты: 
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Бұл жердегі αmax- бөлшектің шабуыл бұрышының шектi мәні оны 

жүктеменің шарты ретінде қарастырамыз. 

ЗТ қозғалысының вертикаль басталуының физикалық суретiн қарап 

шығайық. Онда траекторияға нормаль бойынша күштерде болмайтын 

вертикаль бөлігінің ұзақтығы бойынша өлшемі ескерiледi. 

Т1  уақыттан бастаған кезде  ЗТ қозғалысының траекторясының майысуы 

үшін нормаль күш керек (траектория бойынша). Осы мақсатта екiншi және 

төртiншi басқару қозғаушылар көмегiмен (2.10  суретті қара) терiс мезет пайда 

болады T

Т

zМ   , соның әсерiмен тангаждың бұрышы 90° - қа өзгереді және де 

∆  пайда болуымен бiр уақытта α=∆υ шабуыл бұрышы пайда болады. Егер 

бұрылыс бір сәтте болды деп ойласақ, онда  t1 мезетінде мына күшке ие 

болады: Pyv=P·sinα және Y осы күштердің арқасында траекторияның майысуы 

жүре бастағаннан (V векторы мына Θ бұрылады да  90° - тан кіші болады) 

нормаль бойынша траекторияда тарту күшінің проекциясы пайда болады 
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Gyv=-G·cosΘ, ол траекториясын майыстыру арқылы өседі және де өзіне 

векторды кері бұру функциясын алады (2.12 суретті қара). 

Толқындық дағдарыс болмай тұрып (М=0.7-0.8) шабуыл бұрышы 0-ге 

жақын болу керек. Ол үшін біз  кезеңнің көмегімен  ЗТ корпусының айналуын 

ақырындатып, шабуыл бұрышын керек мөлшерге дейін аламыз. Ары қарай 

басқару кезеңі ЗТ - ның ωz1 бұрыштық жылдамдығын қолдайды және де  бұл 

жерде вектордың бұрылыс жылдамдығының бұрышы жазықтық 

жылдамдығымен ωv тең десек те болады. Физикалық суреттен көргеніміздей 

бөлшектегі бірінші кері бұрылыссыз мүмкін емес екенін көреміз. Траектория 

қозғалысы өте сезімтал, егер оны жанұялық программаның параметрі ретінде 

алсақ. 2.15 – суретке қарасақ шабуыл бұрышы қисық екенін көреміз, максимал 

мәніне тез жетіп (абсолют шама) содан соң тез кемиді, сосын уақыт өсуіне 

байланысты ақырындайды және де 0 - ге ұмтылады t→∞. Шабуыл бұрышы 0-

ге тең болу үшін коэффициент мына теңдік арқылы алынады М=0.7-0.8. Осы 

сақтаушының тұрақты шамалары болып коэффициент а мен алғаш кері 

бұрылыс уақыты саналады. Сондықтан қозғалыс программасының(t) тек  бір 

ғана параметрі бар (2.15 суретті қара). Оның мағынасын кішірейту арқылы  

бір параметрлік программаны аламыз (2.15 суретті қара). 

 

2.15 сурет - ЗТ қозғалысының программасы ҚҚ - ның бірінші 

бөліміндегі жұмысы 

Атап өтетін тағы бір нәрсе αmax  шарықтау мәніне  tэкстр уақытында 

жетеді. Параметрлерді өзгерте отырып,  қозғалту қондырғысының  (ққ) 

бірінші бөлімінде  траекторияның әр түрлі шамаларын аламыз Vk1,Θk1, Hk1. 

αmax күшейген сайын траектория майысуы болады және де Θk1 и Hk1 мәні 

төмендейді. 

 

2.6.4 Екінші бөлігінің қозғалыс программасы. 
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Жұмыс iстеген  кезде екiншi бөліктегі ЗТ - ның қозғалыстарының       

бағдарламасы ретiнде (t) - ның уақытынан тангаждың бұрышының 

тәуелдiлiктерiн қабылдайды = (t). Қозғалыс программасының екінші бөлігі 

ЗТ - ның  tk1 уақыт кезінде орбиталдық ұшу жағдайын қамтамасыз ету керек. 

ЗТ - ның екінші бөлігіндегі қозғалыс программасына сапалы мысал 

келтірейік: α (t)=0 шабуыл бұрышы бар қозғаластың бағдарламасы.  

Қозғалыс программасының бірінші бөлігімен қосылғанда мынадай түрге 

ие болады: 
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Осы программа арқылы ББ - дың соңында Vk  және Θk әртүрлі мәнін 

алуға болады. αmax – жалғыз өзгертiлетiн параметр оның Θk бұрышы, Vk 

жылдамдығы және де Hk биіктігімен,  бірақ шекті шартпен қанағаттындыруға 

болады. 

Айта келгенде, екiншi (бекiтiлген сарқылу отынының мәнi) бөліктің 

программасы α=0 уақыты бекiтiлген күйiнде екiншi бөліктің бағдарламасы, 

айналма орбитаға ҒА-ны  қорытындылауын қамтамасыз етпей, Апогей мен 

Перигейдің эллиптикалық орбитасы қорытындыға келуін Н биіктікте 

қамтамасыз етеді. 

2) ББ - ге ЗТ қозғалысының программасы мынадай түрге ие болады:  
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                                 (2.41) 

 

Орбитаға элементтер керек жағдайда қозғалыс программасының 

параметрі αmax, υst=const ( 2.23 суретті қара)  параметрімен жалғасып кету 

мүмкін. 
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2.16 сурет - st = 0 кезінде ББ - ге ЗТ қозғалысының программасы 

 

Қозғалыс программасы екі параметрлі болады (2.41), ол ББ соңын 

келесідей шарттарды қанағаттандырады: 

.3maxк

max
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кct

ctк
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                                                (2.42) 

                                                                      

Мұндағы: Hk3-нүктедегі орбитаның берілген биіктігі (екінші шартты 

орындау үшін отын көп мөлшерде керек). 

ББ біткен нүктеде талап бойынша жылдамдықтың шамасы өзгеруі 

мүмкін. ҚҚ - ның ең соңғы бөлігін өшірген уақытта келесідей болып өзгеруі 

мүмкін (талаптар орындалған жағдайда 2.41): 

 Vk>Vkr, АУ соңындағы жылдамдық айналу жылдамдығына қарағанда 

биіктік бойынша үлкендеу (Перигей орбитасы бойынша); 

 Vk<Vkr – Апогей орбитасы бойынша; 

 Vk=Vkr – Айналу орбитасы бойынша. 

(2.46 формуланың) бағдарламасы (2.42 формулаға) қарағанда үлкен 

мүмкіндіктерге ие. Ол ҒА - ны берілген биіктікке, берілген иілу бұрыш 

траекториясына жеткізе алады. Егер αmax және st параметрлеріне екінші бөлік 

қозғалтқышының өшіру уақытын қоссақ, онда ББ соңындағы қозғалыс 

параметрлері 3 өзгеріс функциясы болады, ол ББ соңындағы 3 талапқа сай 

келетін болады: 
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         (2.43) 

Бұл бағдарлама ҒА - ны бекітілген  айналу немесе эллиптикалық 

орбитаға жеткізе алады, ал энергетикалық тұрғыдан қарағанда ол шынайы 

емес. Оған күмән болмау үшін келесі шарттарды ескеру керек: 

υst= α+Θst=const. 

../../Application%20Data/Application%20Data/Мои%20документы/Documents%20and%20SettingsСергейМои%20документыНаукаКосмическая%20программа2005Учебные%20пособияТеор_осн_взл_и%20пос_косм_ракетоносителей____________%2522%20l
../../Application%20Data/Application%20Data/Мои%20документы/Documents%20and%20SettingsСергейМои%20документыНаукаКосмическая%20программа2005Учебные%20пособияТеор_осн_взл_и%20пос_косм_ракетоносителей____________%2522%20l
../../Application%20Data/Application%20Data/Мои%20документы/Documents%20and%20SettingsСергейМои%20документыНаукаКосмическая%20программа2005Учебные%20пособияТеор_осн_взл_и%20пос_косм_ракетоносителей____________%2522%20l


52 

 

Бағдарламада  қозғалыстың екінші бөлігі жұмыс істеу үшін, st=const 

төмендеу арқылы Θst  шабуыл бұрышы мен  α өсу керек. Бұрыштардың болуы 

∆Vα жылдамдықтардың жоғалтуына әкеп соғады, ал тікұшақта тез 

жылдамдық алу үшін келесі шама қолданады: P·sin α. 

3) Шынайысы ретінде, екінші бөлігі бар қозғалыс программасы өзінің 

тұрақты бұрыштық жылдамдығымен көзге түседі (ЗТ айналу) st=ωz1=const. 
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  (2.44) 

(2.44) бағдарламасын қолданған уақытта ЗТ - ның айналу есебiнен 

шабуыл бұрышы пайда болу мүмкiн демеуге болады, демек, жылдамдықтың 

жоғалтуы ∆Vα кiшiрейтуге болады, бiрақ энергетикалық қатынаста (k=0  

шарты) биiк эллиптиялық орбиталар үшін бұл бағдарлама үшiн әсiресе 

мүлдем емес, яғни толықтау зымыранның таратып жiберуi үшiн тартуды 

пайдалану. Шындығында ББ - ны осындай орбитаға шығару үшін бастапқы 

керi бұрылыстың бөлiмшесiнде траекторияны майыстыру керек, ал ол 

дегеніміз, Θk1 - дiң бұрышы tk1 кезінде үлкен болады. Екінші бөліктің 

жұмысын Θk=0 дейін төмендету үшін tk  мезетінде үлкен бағдарламалық 

майыстыру күшін иелену керек, модуль бойынша үлкен шабуыл бұрышы болу 

керек, ал бұның бәрі ∆Vα барынша жоғалтуға әкеп соғады. Бұл биiк 

орбиталардың алуына екiншi ωz1=const бөлігінің бағдарламасын қолдануында 

шек қояды. Егер бiрiншi бөліктің жұмысының аяғы және екiншi ω бөліктің 

жұмысының соңында уақытша үзiлу жасалса, бұдан қосымша жоғалтулардан 

арылуға болады, яғни P 0 бөлiмшесiн алу. Траекторияның майысуы 

G=G·cosΘ бірқалыпты жердің тарту күшінің әсерінен болады. Жұмыстың 

бастапқы бөлігінде  екінші сатылы қозғалтқыштың V векторы қандайда бір 

бұрышқа бұрылады, ал  k=0 дейін екінші сатылы қозғалтқышты қосқанда 

майысу траекториясы талап етіледі. Бұл жағдайда басқару үшін қолданылатын 

бағдарламаның шабуыл бұрыштары ескерілмейді, сондай – ақ  P·sin  сияқты 

шамада болады. 

3 ТК «Союз»- ға кіріспе 

 

3.1 ЗТ - ның басталған кезде уақытымен күнін таңдауы 

 

ЗТ - ның басталуының мерзімі және уақыты экспедицияның 

мақсаттарымен және есептерiмен шартталған. 

Транспорттық кеменің (ТК) ұшу кезінде мерзімін таңдағанда жарық 

болуы шарт және де ұзақ уақытты орбитальді станциямен (УОС)  алыс -
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жақындау бағытын таңдайды, автоматтық режімнің болмауы шарт (штаттық 

және мерзімнен бұрын.) Сондықтан ТК старттың мерзімін әдетте былай 

таңдайды: ТК - ның ұшуының 34 - орамында орбитаны НИП - тың 

көрінетіндігінің аймағында жарық болуына мән береді. Старттың уақыты ТК 

мен ҰУОС - ның жазықтықтарының сәйкес келуінен шарт арқылы таңдалады. 

Бұл старт мерзімі ауысқан жағдайда және старт уақытты бұрынырақ 

уақытқа ауысқан жағдайда орындалады. Ал бұл жағдайда мерзім 1 тәулікке 

ауыстырғаны үшін тоқтала кетсек, старт уақыты 24 минутқа ауысады. 

Жердің гравитациялық өрісінің орталық емес есебінен ҰУОС орбитасы 

өзінің жағдайын кеңістікте үнемі өзгертіп отырады. ҰУОС орбитасының 

өспелі түйіні батыс бағытында өзінің жылдамдығын тәулік ішінде 5° - қа 

ауыстырады. Осы уақытта жердің күнді айналу есебінен жазық меридианның 

старты орбита есебінен шығыс бағытта тәулік ішінде  ас=1° - қа бұрылады. 

Сонымен тәулік өткен оң жазық меридианының стартымен орбитасының 

арасындағы бұрышының айырмашылығы 6°- қа тең болады. Бұл бұрыш 

Жердің айналуын тәулік ішінде 24 минутқа кешіктіреді (3.1 суретті қара). 

 
3.1 сурет – Стартты таңдау мерзімі 

 

Суретте старт  уақыты 00 сағат 00 минутқа қойған (Түн ортасы). Старт 

нүктесі күнге қарама-қарсы жақта орналасқан. 

 

3.1.2 ТК «СОЮЗ» сұлбасына кіріспе. 

«СОЮЗ» транспорттық кемесінің ЗТ, 3 бөліктен тұрады. ББ ұзақтығы 

529,4 секундқа сәйкес келеді. «ПУСК» командасын басқаннан кейін 20 

секундтан соң  контакттың көтерілуі (КК) іске асады. Бірінші бөліктің жұмыс 

ұзақтығы 118 секунд. ҚҚ АҚЖ (апаттан құтқару жүйесі) өзгеруі 121 секунд 

ішінде болады. БС (бас сүйірлік) жорамалдың тастауы 156 секундта, бірінші 

және екінші бөліктің бөлінуі 285 секундта (ГК2), ал СС (соңғы сүйірлік 
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бөлінуі) 305 секундта, «СОЮЗ» - дің 1, 2 және 3 бөліктерінің  бағдарламалық 

жұмысы ТК - ға өтудің оңтайлы жолын көрсетеді, ол дөңгелек орбита 

бойынша биіктігі Н=230 км - ге тең. Одан басқа ЗТ қозғалыс программасы 

келесідей жағдайларды қамтамасыз етеді: 

1) ТК - ға кіру кезінде максимал жүктеме 4 бірліктен аспайды, ол ТК 

экипажына ыңғайлы шарттар жасайды. 

2) Бірінші бөліктің жұмысының бағдарламасын ЗТ корпусына жұмыс 

істейтін шамадан тыс жүктеулерге шек қоятын q<270 кг/м
2
, q шапшаң күшінің 

атаулы мәнін қамтамасыз етеді. 

3) Бірінші және екінші бөліктердің қозғалыс программалары бүйірлеу 

және ЗТ - ның орталық блоктарының үйлесімді аймақтарында құлауды 

қамтамасыз етеді. 

4) Үшінші бөліктің программалық тангаж бұрышы ТК - ға Перигей 

орбитасы бойынша минимал параметрлермен кіруді қамтамасыз етеді: 

 

T=88,13 ± 22c, 7

14min 220

H км; 

i=51,62°±3,5', 47

48max 272

H км; 

tшын=301 орам. 

ББ - ның жалғасуымен перигей орбитасына минимал кіру арқылы 

минимал гравитациялық жоғалтулар болады. 

Жан - жақты зерттеу бағдарламасы тангаж бұрышы мен жүктеменің тік 

осі уақыт бойынша 3.2 – а, б,  суреттерде  көрсетілген. 

 

 

 
а) 
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б) 

3.2 сурет – Тангаж бұрышының уақытқа тәуелділік характерстикалық 

сипаттамасы 

 

ББ ЗТ НИП - тің радио көру аймағында үнемі қарауда болады. Бұл 

телеметриялық ақпарат және траекториялық өлшемдер жүргізуге мүмкіндік 

береді және ол ББ соңында орбитаның мән-жайын білуге мүмкіндік береді. 

 
3.3 сурет – Траекторияға кіріспе сұлбасы 

4 Орбиталық маневр жасау 

 

ҒА қозғалыс басқару  арқылы орбитаның өзгеру нәтижесін маневр деп 

атаймыз. 

Маневрды қолдануына қарай: 

- түзететін маневрлар; 

- орбитальді ауысу маневры; 
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-  кездесу операциясын жасағандағы маневрлар; 

- ҒА - ның орбитадан түсу маневры. 

Жоғарыда атап өткен маневр түрлері орбитаны өзгертеді, демек маневр 

ол орбиталдық ауысу болып саналады. Бірақ әрбір маневр түрінің өзіне сай 

ерекшеліктері бар. 

4.1 Түзететін маневрлар элементінің импульстік орбитасы 

Түзететін  маневрдың мақсаты аты затына сай келіп тұр, орбитаны 

түзеумен айналысады. Түзететін маневрлар белгілі бір факторлардың әсерінен 

өзгеріп тұратын орбитаның элементтерін түзеуге, планета аралық 

траекторияны түзеу үшін қолданады. 

Ереже бойынша орбитаның элементтерін түзеткіш маневрмен өзгерту 

өте қиын болады. Орбитаның жазықтықта көлемін, формасын және де 

бағытын өзгертетін маневрларды -  ұзақтығы бар маневрлар дейді, ал өзінің 

кеңістікте мекен-жайын өзгертетінді – бүйірлі деп атайды. 

Егер түзету маневрының мақсаты - орбитаның бір параметрін өзгерту 

болса, онда оны бір параметрлі дейді, ал екеуден көп параметрді көп 

параметрлі деп атайды. Негізінде түзету маневрының параметрін  есептегенде 

қалай басқарылатындығын іздейді, себебі, ол минималды шығын шығарады 

(отынды оңтайлы жұмсау есебі бойынша). Оны орбитаның элементтерін 

импульсті қоздырушы күштер арқылы іске асыруға болады (4.1  кестені қара). 

Жоғарыда айтылған мәліметтерден былай түйіндесе болады: импульс 

нүктелерін олардың мекен-жайын, өлшемін, бағытын түзету арқылы 

орындауға болады. 

 

4.1 кесте 

Орбита 

элементтері 

Құрамдас қоздырушы қозғалыстар 

 Тангенсалды Нормальді Бүйірлі 
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Осындай үлкен жарты тангенсалды импульс арқылы өзгере алады. 

Демек, оны түзету үшін оның орбита бойынша векторлық бағытын  өзгерту 

керек.Үлкен жарты осьтің үнемділігін келесіден көрсек болады: 

JT =(μ /2 a
2
 V) ∆a. 

Мұнда: JT – түзету импульсінің ұзындығы өзінің шамасына  Перигей 

орбитасы бойынша тангенсиалды импульс арқылы жетеді (ҒА жылдамдығы 

максимал). Бұл жағдайда ∆a үшін минималды импульс қажет. 

Эксцентриситета түзетуі тангециалды және нормаль импульсі арқылы 

жұмыс істей береді. Экцентрисетаның коррекциясы үшін тангенсалды 

импульс апсисалар енінің тиісті ∆е өзгеріс таңбасына байланысты орынды 

нүктеге қоса тіркейді. Оны былай жазса болады: 

 

JT={V/[2·(e+cos(υ))]}·∆e. 

 

Бұл жағдайда импульстің ұзындығы кіші болады. 

Апсис линиясының өз жағдайы мынандай түзетуде өзгермейді екінші 

тоғысқан апсиске келіп қосылады. 

Перигейдің дәлелін  түзету үшін тангенсиалды импульс үшін 

қосымшаның  ұтымды нүктелері - екіншіге тоғысады (4.1 суретті қара), себебі 

өткізілген хордасы бар эллипстің қиылысу нүктесі  Р және Р', осы жағдайда 

екінші тоғыс оның бұрылысының максимал бұрышын қамтамасыз ететін 

апсисалардың бастапқы сызығына перпендикуляр бойынша ауыстырылады. 

 

4.1 сурет - Перигей аргументінің коррекциясы  тангециалды импульс 

үшін оңтайлы нүктесі 

Перигей эксцентриситет және дәлел түзеу үшін тангенс импульспен 

қатар нормалы импульс қолдана алады. Кестеде көрсетілген өрнектерді 

талдаудан ұтымды импульс қосымшалар нүктелерін алуға болады, перигейде 

эксцентриситетте және дәлелде бұл түзеуде орбиталар үлкен осьтері 

өзгеріспен көріне алмайды. 

Осы өрнектен перигейдің дәлелінің ұтымды түзеуін қамтамасыз ететін 

қалыпты  импульсқа орнатылған апогейі немесе орбиталы перигей болып 

табылады. Шындығында, осындай импульс екінші тоғысқан доға бойынша 

ПF2 немесе AF2 радиусымен дөңгелек орнына (4.2 суретті қара) түсіп жатыр. 
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 Доғада аз  импульсқа қатысты алмастыруға болады және санау не 

жылжу апсисаларға бастапқы сызыққа перпендикуляр бойынша іске асып 

жатыр. 

Эксцентриситет нәтижесінде еш  өзгермейді, ал апсисалардың 

сызықтары бұрылыстың бұрышы максимал болады. 

 
 

4.2 сурет - Нормалды  импульс әсердің астында апсисалардың 

сызықтарының  жылжуы 

 

Айта кететін бір жайт 4.1 кестеде көрсетілгендей  керекті нормал  

импульсі кіші экцентриситеттер орбита  үшін екі есе көбірек тангенсиалды 

керек болады. Эксцентриситеттің үлкеюмен бұл айырмашылық азайып жатыр. 

Егер ол нүктелерді қоса тіркесе эксцентриситет өзгеріс үшін ең төменгі 

нормалы импульсті талап етеді, Р және Р' нүктелері бұл жағдайда апсисалар 

бастапқы сызық (аз импульсті) үшін осы бағытта ауыстырылады. 

Бүкілінің жылжу нәтижесінде тоғысқан арақашықтықтары өзгеріске 

ұшырайды, бұл эксцентриситеттің өзгеруіне алып келеді. 

Қажетті қоса тіркеу өспелі түйінін қисайту және ендігін түзеу үшін ҒА 

бинормалды импульсін басқа элементтің өзгерістерін шақырмау үшін 

қолданады. Сонымен қатар  түзеу сол үшін маңызды емес отынды шығыста 

минимум болып қамтамасыз етілгендіктен, басқа элементтің импульсі ең 

төменгі керектік шамада өндіріліп  алынады. 

 

4.2 Орбиталдық маневрға ауысу 

 

Бұл маневр орбиталды элементтерді түбегейлі өзгертеді. Маневр 

жасаған уақытта  орбита жазықтығының кеңістікте мекен-жайы өзгермесе 

онда ол маневр – компланарлы деп, ал өзгерсе – компланарлы емес деп 

аталады. Компланарлы ауысуды қарастырайық. Олар бір импульсті және көп 

импульсті болуы мүмкін (2, 3 немесе одан да көп). Егер бастапқы және соңғы 

орбиталар ортақ нүктесі болған жағдайда  бір импульсті ауысу болады. 

Ол дәл бұл ортақ нүктеде импульс бағдарлаушысы қосымша жолмен 

іске асып жатыр. Мұндай маневр аудару аппаратының дөңгелек орбитадан 

үлкен эллиптикалыққа ауысу кезінде керек болады (мысалға, айға ұшу үшін). 

Бұл жағдайда түпкі орбитадағы перигейдің биіктігі бастапқы айналма 

орбиталар биіктігіне тең болады. 
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Жылдамдыққа қажетті өсімшені анықтау үшін бұл орбиталарға ортақ 

нүктедегі жылдамдық үшін лайықты өрнектер жазып аламыз. Орбитадағы  

бастапқы айналма жылдамдығы: 

./ nКР rV   

 
4.3 сурет - Бір импульсті ауысу 

 

Бұл жағдайда түпкі орбитадағы перигейдің биіктігі бастапқы айналма 

орбиталар биіктігіне тең болады. 

Жылдамдыққа қажетті өсімшені анықтау үшін бұл орбиталарға ортақ 

нүктедегі жылдамдық үшін лайықты өрнектер жазып аламыз. Орбитадағы 

бастапқы айналма жылдамдығы: 

./ nКР rV   

Перигейдің түпкі эллиптикалық орбитадағы жылдамдығы: 

./)1( nn rеV   

Қажетті импульс өзара айырмашылығын көрсетеді: 

 

).11(///)1(  еrrrеVVV nnnКРn   

Бұл жердегі  ∆V бір импульсті маневрдың жылдамдығын көрсетеді. 

Жылдамдық сипаттамасы көмегімен маневрдың энергия 

сыйымдылығын ыңғайлы бағалауға болады, ол бастапқы және түпкі 

орбиталардың энергетикасымен байланысты болғанымен, ҒА-ның 

сипаттамаларымен қатарлас емес. Басқа тараптан жылдамдық сипаттамасы 

керектік мән болып, маневрдың  параметрлері сияқты анықтауға болады. ҒА-

ның технико-тактикалық сипаттамалары сияқты қиылыспайтын  орбиталар 

арасында өткелдер екі қосымша жолмен немесе көп импульсті іске асыра  

алады. Бұл жағдайда ҒА белгілі бір уақытта орбиталдық ауысу бойынша 

қозғалады. 

Сондай өткелдердің сұлбалары әртүрлі және олар маневрдың 

тағайындауымен анықталғандықтан олар бастапқы және түпкі орбиталардың 

параметрлерімен анықталады. 

Кейбір орбиталық өткелдердің түрлерін қарап шығайық: 

а) ауыспалы орбита бастапқы және түпкі орбиталарға тиіп жатыр. 
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Маневр келесі түрмен іске асады. Бастапқы айналма орбиталардың 

кейбір нүктелеріне жанама импульс ∆V1  қойылады, ол ҒА - ны апогеймен 

бірге эллиптикалық орбитаға ауыстыруымен  дөңгелек орбитаның түпкі 

биіктігіне ауыстырады. Одан кейін ауыспалы орбитаның апогейінде  жанама 

импульс ∆V2  қойылады, ол аппаратты түпкі дөңгелек орбитаға ауыстырады 

(4.4  суретті қара). 

 

 
4.4 сурет - Екі импульсті ауысу 

 

Керекті импульс шамалары  бар бұл орбиталар  арасында және керектік 

жылдамдықтардың  айырымымен анықталып жатыр. 

 

∆V1 =Vп
пер

 -Vкр
исх

 ; ∆V2=Vкр
кон

-Vа
пер

 . 

Өткелдің жиынтық импульсі 

∆V∑ = ∆V1 + ∆V2. 

 . 

Немесе,  эксцентриситет үшін жылдамдықтарға және өрнекке лайықты 

мәндерге бұл байланыстарды қоюға болады. 

 

е=(rа -rп)/(rа +rп), 

бұдан шығатыны: 

 

);1)1/(2(/1  ann rrrV   

);1)1/()/2((/2  anаnn rrrrrV   

).1)1/(2)r/1((/ а 


 annn rrrrV   

Бұл ауысу - Хомоновски ауысуы деп аталады. 

Ауыспалы орбита бойынша қиылысу бұрышы  180°- қа тең, бұл ауысу 

кезінде энергетикалық шығындар минимал болады: rn/ra=15.6.  Үлкен шамада 

болғанда rn/ra  Хомоновски ауысуы оңтайлы болмай қалады. 

б) ауыспалы орбита бастапқы орбитаны жанап өтеді және де түпкі 

орбитаны кесіп өтеді (4.5  суретті қара). 
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4.5 сурет – Екі импульсті ауысудың оңтайлы емес жағдайы 

Бұл жағдайда ∆V1 және ∆V2  импульстері жанама ауысуға қарағанда 

үлкен болады, ал ауысу уақыты аз болады; 

в) ауысу орбитасының еш орбитаға қатысы болмайды (4.6  суретті қара). 

 
4.6 сурет - Екі импульсті ауысудың оңтайлы емес ауысуы, бұл ауысу 

орбитасының бастапқы және түпкі кескіні болады 

 

Мұндай ауысу тез болады және көп мөлшерде энергияны қажет етеді. 

Шекті жағдаймен сондай ауысудың радиал импульсі қосымша болады. Себебі, 

ҒА - ның энергетикасы шектеулі, практика жүзінде оның оңтайлы  ауысуын 

қолданады. 

Мынадай жағдайға ауысу уақыты отын шығынына қарағанда мәні зор 

болған жағдайда тап болуы мүмкін. Сапа жағынан бастапқы және түпкі 

орбиталардың орнына эллиптиялықтар бола алады. 4.7 - суретте компланарлы 

айналмалы және орбиталық ауысудың сұлбасы көрсетілген. Энергетикалық 

шығынды ең аз кетіретін апогейдің түпкі орбитасына ауысу. 
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4.7 сурет - Айналмалы және эллиптикалық орбиталардың  

екі импульсті ауысуы 

Осьтес компланарлы эллиптиялық орбиталардың арасындағы ауысуы 

4.8 - суретте  сұлбасы  көрсетілген. Мұндай ауысу апсисалды деп аталады 

(апсисал нүктелерінің бастапқы және түпкі орбиталарымен ауысуы) импульс 

апсиске перпендикуляр бағытта орналасқан. 

 

4.8 сурет - Эллиптикалық орбиталардың екі импульсті ауысуы 

 

Бір осьтес эллиптикалық орбиталардың арасындағы ауысудың ықтимал 

сұлбасы  4.10 - суретте көрсетілген. Эллиптикалық орбиталар ауысулары ең 

көп орбиталды ауысулар қатарына кіреді. 
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4.9 сурет - Кесіп өтетін ауыспалы  орбита бойынша осьтес эллиптиялық 

орбиталардың арасындағы  ауысу 

 

 

 

4.10 сурет – Осьтес эллиптикалық арасындағы 

орбиталардың өту сұлбасы 

 

4.2.1 Компланарлы емес орбиталды өткелдері. 

Егер бастапқы және түпкі орбиталардың жағдайлары дәл келмесе, онда 

жазық орбита бұрылыс маневры керек. Орбитаның жазықтығының 

бұрылысының өте қарапайым шешімі бинормалды импульсті жылдамдықты 

бастапқы және түпкі орбитаның түйінінде қолдану керек. 4.11- сурет 

жорамалда жылдамдықтар импульс мәні, не бинормалды импульс 

жылдамдықтың шамасын өзгертпейді ол тек қана бағытын өзгертеді, 

жылдамдықтардан мынадай үшбұрыштар пайда болып  жатады: 

V=2Vкр sin(Δβ /2). 

 

Мұнда: Vкр – жергілікті айналмалы жылдамдық; 

Δβ - жазықтық орбитасының бұрылу бұрышы; 

Жазықтық орбитасын 1° - қа бұру үшін ΔV=144 м/с  болу керек,  ал 

Δβ=60° жағдайында жылдамдықтық өсуін көреміз ол жергілікті 

жылдамдықпен сай келеді. Жазықтықтық орбитаның бұрылу маневры энергия 
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сыйымдылығы болады. ҒА - ның жылдамдығы өскен сайын оның орбитасы 

төмен болады. Тиімді бұрышқа бұрылу үшін импульсті қажет етеді. 

 

4.11 сурет –Компланарлы емес орбиталды өткелдері 

Кейбір жағдайларда  эллиптикалық өтулерде апогей биіктігін қолдану 

оңтайлы болады. Ол жағдайда маневр келесідей жұмыс істейді (4.12 суретті 

қара). Бірінші импульс ΔV1  бастапқы орбитаға қатыстысы бастапқы және 

түпкі орбиталардың түйіндеріне (П нүктеге) қоса тіркеліп жатыр. Бұл импульс 

ҒА - ны сол жазықтықта жатқан ауысу орбитасына ауыстырады. Екінші 

түйінмен сәйкес келетін апогей  ауысу орбитасына ортогональ импульсі ΔV2 

жазықтыққа орбитаны бұру үшін  қойылады. 

ҒА - ның жылдамдығы осы нүктеде төмен екенін ескерсек, бастапқы 

орбитаға қарағанда онда жылдамдық пен жазықтықта орбитаның бұрылуы аз 

болады. 

Үшінші жанама импульс ΔV3 нүктесіне қойылған ҒА - ны өзінің 

орбитасына жаңа жазықтыққа әкеледі. 

Мұндай маневр - үш импульсті маневр деп аталады. Барлық импульстің 

қосындысы  былай жазылады:  

ΔVS=ΔV1+ΔV2+ΔV3. 

     VS<ΔV0, кезінде үш импульсті маневрлер пайдалы болады, мұнда ΔV0 – 

бір импульсті маневрдың жылдамдық шығындары тәжірибелер жүргізе келе 

орбитаның параметрлер ауданы мен бұрылу бұрыштарын үш импульстерде 

қолдану пайдалы болып келеді.  Керек бұрыш Δβ  анықталады және rn/ra, ra – 

апогей орбитасының ауысуы. ΔVS тәуелділік характерстикалық сипаттамасы 

3.13 суретте көрсетілген. Көрініп тұрғандай энергетикалық шығыны бұрылыс 

үлкен бұрыштар үшін өте биік болып жатыр. 

    Үш импульсті маневр  ҒА – ны шығару үшін қолданады (r=36000 км, 

i=0°). 

Орбиталар бұрылысының бірнешесі кем энергия сыйымды әдіспен  

бірнешесі бөліктерге, бұрылысқа, бұрышқа ажыратуда тұр және лайықты 

тізбектер орындауға үш импульсті маневрлар қажет. Бірақ мұндай маневрды 

жасау өте қиын болады және көп уақытты алады. 

Тағы бір әдіс ол жазықтықты орбита бұрылысына аз мөлшерде 

энергетикалық шығындалу, осылай қолдануды аэродинамикалық маневр деп 

те атайды. 
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4.12 сурет –Үш импульсті орбиталды өту 

 
4.13 сурет – Иілу бұрышының жылдамдық шығынына  

тәуелділік графигі 

Бұл маневр  аэродинамикалық сапамен ие болатын ұшу аппаратында 

қозғалыста пайда болатын аэродинамикалық күшке  бұрылыс үшін қолдануы 

да атмосферада керек болады. 

Маневр мәні негізінен 4 кезеңнен тұрады (4.14  суретті қара): 

1) ҒА арқылы орбитадан түсу тежеуішнің импульсі арқылы, Кеплер 

орбитасы  бойынша  атмосфераның қалың орамдарына кіруі. 

2) Атмосферада ұшу және түсу кезінде жылдамдық төмендейді. Ол Крен 

арқылы басқарған уақытта бүйір жазықтық маневры болады.  

3)  Шабуыл бұрышын басқару арқылы  бастапқы биіктікке көтерілу. 

4)  Алынған биіктікте орбиталды жылдамдықты алу.  
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4.14 сурет – Синергетикалдық орбиталды маневр 

 

Бірінші және төртінші кезеңдерде зымыран қозғаушысыда таратуда 

көмектесе алады. Бұл жеке кезеңдерде сәйкес келе алады. 

Анализ  көрсеткендей (4.15 суретті қара) аэродинамикалық маневрдың  

бір импульсті маневрға қарағанда  оң жағы, олар K>1.5 және   Δβ>10° кезінде 

табылады, мұнда,  К - аэродинамикалық сапаның коэффициенті. 

 
4.15 сурет – Бұрылу бұрышының жылдамдық шығынына  

тәуелділік графигі 

 

Сұлбада көрсетілгендей аэродинамикалық маневр Vхар көптеген 

шығынға ұшырауына әкеп соғады. Барлық VS импульс былай болады: 

VS =ΔV1+ΔVa+ΔV2. 

     Мұнда: 

     V1 -  орбитадан түсуге берілген импульс; 
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      Δ V2 – орбитаның биіктігін қайтадан жасау үшін берілген 

импульс; 

          ΔVa – ҒА - ның атмосфера бойынша жылдамдықты жоғалтқан 

кездегі импульсі. 

V1 және ∆V2 үлкен емес, олар  секундына он шақты метр болады және 

орбитаның биіктігіне тәуелді. ∆Vхар ең көп шығынын ∆V2 импульсі құрайды. 

ҒА – ның атмосферада жылдамдық жоғалтуы өте жоғары. 

Олар қозғалыс программасы және бұрылу бұрышы сияқты  үлкен 

болады. Жазықтық орбитасын K=2 кезінде  40° - қа бұрғанда  ∆VS=3 км/с  

керек болады (тура осы бұрылыс  үшін бір импульсті маневрда 5 км/с қажет 

болады 4.15  суретті қара). 

Ең көп орбиталды ауысу жағдайы не үшін көп болады, себебі бастапқы 

және түпкі орбита бір жазықтықта жатпайды және әртүрлі параметр болады. 

        Осындай ауысулар кеңістіктік маневрлері деп аталады. Осындай 

маневрдың түріне үш импульсті биэллиптикалық ауысу жатады (екі ауыспалы 

эллипс арқылы ауысуы), 4.16 суретте көрсетілген. 

 

 
4.16 сурет – Үш импульсті биэллиптика (биэллиптического)  

ауысудың сұлбасы 

 

5 Ғарыштық аппараттың ұшуының жақындаудағы динамикасы 

5.1 Жақындаудың басқару қағидалары 

Орбитада ғарыштық объектілердiң кездесуi ең маңызды 

операциялардың бiрi болады, ғарышта төменгі есептердi шешуге мүмкiндiк 

береді: 

- iрi конструкциялар және әртүрлi мақсаттағы орбиталық 

станцияларының құрастыруын; 

- ҒА - ға  жеткiзудi және жүктердiң  орбиталық станциялары; 

- ҒА - ны жөндеудi өткiзу және алдын алу жұмыстары; 
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- орбиталық ұшуды меңгерiлетiн станциялардың экипаждарының 

периодты ауысымын; 

- апат жағдайындағы экипаж мүшелерiнiң құтқарылуы; 

- ҒА  күйін бағалайтын  мақсаты бар инспекция. 

Бұл операциядан байқайтынымыз жалпы  жағдайда екі немесе одан да 

көп космостық аймақтарға объектілер енгізіледі, объектілердің жақындауы 

және олардың арасындағы беттесудің пайда болуымен түсіндіріледі. 

Анықтамадан кемінде екі объект кездесу операциясына қатыса 

алатынын көруге болады. Солардың бiрi әдетте  маневр жасамайды. Енжар 

объектінің рөлiн (ОС) орбиталық станция орындай алады. Белсенді объектіні 

(маневр жасайтын космостық аппарат) транспорттық кеме деп атаймыз. 

Келесi белгiлерді енгiземiз: 

Rц(t), Vц(t) – сәйкесінше радиус-вектор және орбитальды станцияның 

жылдамдық векторы; 

Rп(t), Vп(t) - радиус-вектор және ТК жылдамдық векторы; 

 R(t)=Rц(t)-Rп(t) – ОС қатысты ТК күйінің векторы; 

V(t)=Vц(t)-Vп(t) – жылдамдыққа қатысты вектор. 

∆V(t) жылдамдығына қатысты вектордың үш компоненті және ∆R (t) 

күйіне қатысты вектордың үш компонентімен  q(t)={∆ R (t), ∆V(t)} векторы 

анықталады, жанасу операциясына қатысатын аппараттардың массаларының 

салыстырмалы жылдамдығы және салыстырмалы күйі кез келген уақытта 

жалпылама суреттейді. 

Екі ҒА - ға қатысты кездесу маневр негізін оның вектор q(t) күйін 

кездесу операциясына қатысатындар аяқталу уақытында қалған мәнмен 

қабылдайды. 

tk маневрдың аяқталуы кезінде талап етілетін қандай да шарттарға 

байланысты  маневрдың бірнеше түрін ажыратады: 

1) Қатысты жағдайдағы вектордың барлық компоненттері нөлге кездесу 

кезіндегі назар аударуы: 

q(tk)=0; R(tk)=0, V(tk)=0 . 

Мұндай маневр   беттесу  есептерiнiң шешiмiнде әдетте қолданылады 

және жұмсақ байланыс атауымен аталады. 

2) Қатысты  жылдамдықтың векторының компоненттерi салыстырмалы 

жағдайының векторының компоненттерi нөлге, маневр  соңында (әдетте аз 

жеткiлiктi)  қалған мәндер қабылдануы тиіс, яғни: 

V(tk) = 0, R(tk) = Rk  

3) Кездесу уақытына қатысты компонент векторлары сәйкесінше 0-ге 

тең, көлемі бойынша компланар вектор жылдамдығы (қатты байланысу) 

мынандай  шамада болады: 

R(tk) = 0; V(tk) = Vk . 

Мұндай  маневр ҒА  жоюды есептiң шешiмiнде қажет. 

Кездесу маневрінің  жүзеге асыру  қағидасын  екi кезеңге бөлуге 

болады: ТК қорытындысы  және апараттардың  жанасуы. 
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Бiрiншi кезең алыс көрсетулi кезең  деп аталады, екiншi - жақын 

көрсетулi кезең деп аталады. 

Алыс көрсетудi бөлiмше аралық орбитадан немесе  бiржола жою тiкелей 

бөлiмшеден бастай алады. Жақын көрсету  ТК  радиолокациялық 

құралдардың  ОС  басып алуынан  және  тауып алу сәтінен басталады, 

осылайша алыс және жақын көрсету бөлiмшелердiң арасындағы шекара 

(бортовых)  бүйiр құралдардың мүмкiндiктерiмен анықталады. 

 

5.2 Алыс көрсету  кезеңі 

 

Алыс көрсету кезеңінде жақындаудың траекторияларын екi негiзгi 

класқа бөлуге  болады: 

1) Кездесу аймаққа бiржола жоюдың түзу  траекториялары, яғни 

бiржола жою бөлiмшесімен жақындасуы. 

2) Фазалайтын аралық орбиталардың қолданумен ұшырасуының 

траекториялары. 

 

 

5.2.1 Бiржола жою бөлiмшеден жақындауы. 

Бұл  жағдайда ТК  кездесу аймақта тiкелей iске аспай қалады. Қосылу 

кезі мынадай есептеумен таңдалады, ТК шығыс нүктесі  кездесудің  есептік  

нүктесі шартараптағы  орбитаға түседі. Алыс көрсету кезеңiн (5.1 суретті 

қара) бiржола жоюмен сәйкес келедi. 

 
5.1 сурет - Бiржола жоюдың түзу траекториясы 

 

Кездесу  аймақтарда ТК - нің  тікелей  бiржола жою компланарлы және 

компланарлы емес болып бөлінеді. Компланарлы қосылу мына жағдайда ғана 

қамтамасыз етіледі, егер ОС орбита бастама  нүктесi арқылы өтсе көбінесе ТК 

және ОС қосылу кезінде жүзеге асыру болады. 

Бұл  жағдайда ТК қорытындысы сол траектория бойынша iске асады. 

Осылайша кездесудің есепті к нүктенің шартарабына ТК және ОС бiр 

уақыттағы шығыс  қамтамасыз етiледi және  ОС шығыс нүктесімен орбитаға  

сәйкес келеді. 
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Формуламен  анықталатын іске қосуды компланардың шарттарының 

орындауы n  орамнан кейiн  басталады: 

nk =(Tз /Tос) mк . 
(

(5.1) 

Мұндағы: nк- ОС орамының нөмiрi  сәйкесінше  компланарлық шарты; 

Тос - ОС аймағының кезі; 

mк – тәулік саны ОС қосылуы кезде өткен компланарлық шарттарының 

орындалу кезеңі.  

Tз  – Жер  өз осімен айналғандағы кезі. 

Егер Тз/Тос қатынасы  бүтiн сан болса, онда ОС орбита старттың (яғни, 

қосылудың компланарлық шарттары орындалады) нүктесi арқылы  ағымында 

ТК nк-орамын жасайды, тәулік арқылы өте алады. Егер Тз/Тос қатынасы –

рационалды түбір болса, онда компланарлылық шарт mк тәулік саны арқылы 

орындалады. 

Бұдан әрi компланарлылықты шарт тәулік саны арқылы еселік бөлімге 

(кратное знаменателю) орындалады, яғни орбита жазықтығының жағдайы 

Жерге қатысты Тк - nкТос кезімен (периодически) кезі (периодом) түрде 

қайталанады. Мұндай орбиталар (жердің айналымының кезі, ОС 

айналымының кезіне еселігі) геопериодты деп аталады. ТК ең кiшi мәні mк=1 

сәйкес келедi және 24 сағатқа  тең. Мұндай орбиталар минималды 

геопериодикалық орбиталар деп аталады. 

Егер Тз/Тос  қатынасы  иррационалды сан болса, ОС орбитасы ешқашан 

старт нүктесі арқылы өтпейді, яғни қосылудың компланарлықты шарты 

орындалуы мүмкін емес. 

Қорыта келгенде, компланарлықты іске қосуды қамтамасыз ету үшiн ТК 

бастапқыда сол орбиталардың геопериодикалық шартын қамтамасыз ету 

керек. Егер ОС орбитасының геопериодикалық шарты атқарылмаған болса, 

ОС үндеуiнің кезін түзету керек. Бұдан басқа компланарнарлық шарттарын 

орындау үшiн TK нақтылы уақытта iске қосуылуын  шығару керек. 

Геопериодикалықтан ОС үндеуi кезіндегі номиналды тура ауытқу 

сияқты кез-келген iске қосудың мезетiнің ауытқуы компланарлық шарттардың 

бұзылысына (5.1 суретті қара) алып келедi. Бұдан басқа  зымыран - сақтаушы 

сипаттамаларымен жекеше байланысқан  iске қосу жүзеге асыруында шектеу 

және тағы басқа қателері орын алады, сондықтан  iс жүзiнде  компланарлық 

қосылуды iске асыру амалы болмайды. ТК бiржола жоюдың траекториясында 

Пайда болатын компланарлы емес бұрышы және ΔVхар  сипаттамалық 

жылдамдықтың шығынын көршілес бiржола жою бөлiмшеден алып тастау 

керек. 
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5.2 сурет - Компланарлықты шарттардың бұзылысы 

 

ТК-ң басталу уақытында қателік неғұрлым көп болған сайын соғұрлым 

Δβ компланарлық емес бұрышы және ΔVхар  жылдамдықтың шығыны 

көбейеді. Сондықтан ТК-ң басталу мезетiн ауытқуға ең төменгi  шектеу 

жабылады: 

t1 = t0 - t < t0< t0 + t = t2 . 
(

(5.2) 

 

Бұл (t2-t1) уақыт интервалы аралық немесе iске қосудың терезесi деп 

аталады. Бұл уақыт интервалдың көлемі Vхар компланарлы емес бұрыштың 

қорымен анықталады. 

Старттың мезетiмен маневр жасау шектеудiң және жеке қателер 

компенсациялауы  жартылай мүмкiндiк бередi. 

Егер iске қосу ТК-ң бастау ағымында аралығы жүзеге аспаса, ΔVхар 

орналастыратын қоры туындаған компланарлы емес бұрышты ыдыратуға 

рұқсат етпейді. Келесi жолы компланарлы шарт Тк=nк·Тос арқылы 

орындалады. 

Жалпы жағдайда ТК бастамасы алғанда басқа траектория бойынша 

басқа нүктеден туындауы мүмкін. Егер ОС орбитасының көлбеу бастама 

нүктесі ендігі үлкен болса, компланарлықтың шарттары қамтамасыз етіледі. 

Станция ТК бастамасы кезінде орбитаның туынды нүктесіне орналаса алады, 

сондықтан кездесудiң аймағына бiржола жоюдың траекториясы енжар 

бөлiмше қосуы керек. ТК - ны іске қосу уақытында көрсеткiштен анықтауға 

болады: 

tс=N T+ Δt- Δtа- Δtп . 
(

(5.3) 



72 

 

Мұнда: N - перигей арқылы бiрiншi өту кезеңнен ОС жасалған толық 

айналымдар саны; 

T - ОС үндеуiнің кезі; 

Δt – ОС перигейдiң соңғы өтуiнен кездесу нүктеге дейiн қозғалыс 

уақытына сәйкестенген уақыт интервалы; 

     Δtа - белсендi бөлiмшенiң ұзақтығы; 

     Δtп - ҒА бiржола жою траекториясының енжар бөлiмшесiнің ұзақтығы. 

     ОС-мен ұштастыруды қамтамасыз етуi үшiн ТК қосылу уақыты 

жоғарыда келтiрiлген (5.3) формуласымен және (5.2) формула  бойынша, 

қосылу уақытына тең  болуы анықталады. Мұндай теңдiктiң жетiстiгi Δtп 

уақыт интервалы оң көрсеткiштiң бiр бөлiгiнде (5.3) тұратын тек қана 

өзгертуімен анықталады. 

     Енжар бөлімше траекториясы, демек Δtп қозғалыс уақыты жақын 

көрсетудің бастама сатысының мезетіне дейін бұл аймақта белсенді бөлімше 

соңында ҒА қозғалыс сипаттамаларымен анықталатын болады. 

     Бiржола жоюдың енжар бөлiмшесiндегi үнемдi траекториямен 

компланарнарлықты тамаша шарттарды сақтауда Хоман эллипсі бастама 

бөлімшенің соңғы нүктесі біржола жою траекториясының перигейі болып 

табылады. Хоман эллипс бойынша бiржола жоюдың траекториясы 4.3 - 

суретте бір қисығы  келтірілген. 

     2 - траектория ЗТ-ның энергетикалық мүмкiндiктерiн толық қолдануда 

сәйкестенедi. 

 
5.3 сурет - Орбитада бiржола жоюдың траекториясы 

 

Осылайша ТК және ОС мүмкін болатын ұштастыру нүктесі станция 

орбитасын доғамен В1В2 де орналасқан. Бұл аудан кездесу ауданы деп 

аталады. Іске қосылу терезесі  С1С2 – мен (В1В2 сәйкесінше) анықталады, ТК 

бастамасы кезінде орбитаға ОС жағдайын сипаттайды. 

Iске қосудың бұл нұсқасы (кездесу отынның ең төменгi шығынында 

болады) үнемдi. Дегенмен бастама мезетiнің күту уақыты жоғары бола алады. 

Нақты бұрышқа орбитаның жазықтығының бұрылысымен белсендi 

бөлiмшесiнен бiржола жоюдың сұлбасын (5.4 суретті қара) қарап шығамыз. 
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5.4 сурет - Орбитаның жазықтығының бұрылысымен тікелей  

бiржола жоюдың сұлбасы 

 

5.2.2 Аралық орбитаның қолдануы мен ұшырасудың аймағына бiржола 

жоюдың траекториясы. 

Жақындасу сұлбасын іске асыру үшін ТК кіріспе траекториясы және ОС 

орбитасының кіріспе бөлімшесінен бірқатар шектеулерге қанағаттандыру 

қажет. 

Бұдан басқа мұндай сұлба бойынша бiржола жою әжептәуiр үлкен 

энергетикалық шығындарды керек қылады. Көрcетiлген шектеулерді шешу 

және энергетикалық шығындарды төмендету үшін аралық орбитадан 

жақындаудың сұлбасын қолданады. Осы жағдайда алдыңғыдай iске қосу 

компланарлы емес және компланарлы бола алады. 5.5 суретте аралық 

орбитаны қолдануымен компланарлық кіріспе сұлбасы көрсетілген. 

  

  5.5  сурет - Аралық орбитадан бiржола жоюдың сұлбасы 
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Бұрыштық объектiлер арасындағы қашықтық (5.6 суретті қара) фазалық 

бұрыш деп аталады. Фазалық процесінің мiндетi көрсетілген шамаға дейiн 

фазалық бұрыштың кiшiреюiнен тұрады. 

Транспорттық қайықтың аралық орбитаға шығарылатыны – фазалық, 

немесе бiраз уақыттың iшiнде осы орбитада орналасқан күту орбитасы. Бұл 

басқару сұлбасы қабылдануына байланысты бiрнеше орамдар немесе бiрнеше 

тәулік болуы мүмкін. 

Фазалық бұрыштың кiшiреюi үдеудiң мерзiмдерiнiң айырмашылығының 

есебiнен болады. Бұл жерде келесi екi нұсқа белгілене алады: 

 
5.6 сурет - Фазада элипстік орбитаны қолдану 

 

1) бастапқы орбита эллипстік, ол апагейеде түпкi орбитаға жанасады. 

ТК-ң айналым сандары сәйкесінше шекаралық аймақта кездеседі, яғни 

бастапқы орбита (5.6  суретті қара) фазалық рөльдi атқарады; 

2) бастапқы (аралық немесе фазировалық) орбита (5.7 суретті қара) ОС 

орбитасына тимейді. 

 

 
5.7 сурет - Фазада Айналма орбитаның қолдануы 

 

Бiрiншi нұсқаны қарап шығамыз (5.6 суретті қара). ТК үндеудiң кезі 

эллипстік орбита бойынша теңдеудi бiлдiредi: 

.2/)(/2 3
nа RRT    
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Егер,  Ra=Rn, онда ТК және ОС үндеудiң мерзiмдерiнiң қатынасы мына 

түрде берілген: 

T /T = [0.5(1+Rn/R0)]
3
. 

 

Осы жағдайда ОС әрбір айналымы ТК және ОС арасындағы фазалық 

бұрыш мына шамаға азаяды: 

∆φ = 2π∙(1-TTK/TOC). 

 

Егер,  фазалық бұрыштың бастапқы мәні мәлiм болса, онда толық 

айналым санын анықтауға болады: 

nтк = φ0/∆φ.  

 

Берілген шамаға дейiн фазалық бұрышты кiшiрейту үшiн қажеттi nᵩ 

орамдардың (5.7 суретті қара) санын дөңгелек орбитада фаза кезінде екiншi 

нұсқада формуламен анықталады: 

nᵩ=ROC∙∆ φ0/ (3
π
 (ROC-RTK)-1/4. 

Мұнда:  ROC, RTK – сәйкесінше ОС және ТК орбиталардың 

радиусы; 

          ∆ 0 - ТК және ОС арасындағы бастапқы фазалық бұрыш.  

5.8 суретте дөңгелек  фазалық орбита үшін  ∆ 0 бастапқы бұрыштан 

орамдар санына тәуелді сұлбасы берілген. 

 
 

5.8 сурет - Фазалық орамдардың саны,  дөңгелек (круговых) 

орбиталардың биіктігінің өзгерісіне тәуелділігі 
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Неғұрлым түпкi және фазалық орбита биіктігінің айырмашылығы көп 

болса, соғұрлым фазалық орбитаның =200 км биіктігі кезінде және ОС -

ның  Н1=300 км және H2=900 км биіктігінде  орамның қажет ететін саны 

сәйкесінше  44,2 және 6,7 құрайды. Осы жағдайда фаза орындаудан кейiн 

орбиталық өтуге әдеттегiдей маневр өткiзу керек. Бұл маневр фазамен сәйкес 

келедi. 

 

 

 
5.9 сурет - Орбиталардың эллипстік  түрлі биіктігінен  

фазалық орам санының тәуелдiгі 

 

5.9 суретте элипстік орбита үшін фазалық орам санының тәуелділік 

сұлбасы көрсетілген.  

Мұнда: ОС -  орбитасында жататын кемел;  

Н1 – фазалық орбитаның перегей биіктігі. 

Дәл осы шақта бірнеше фазалық орбита маневр жасаудың процесінде 

қолданылады. 

 

5.3 Жақын көрсету кезеңі 

 

Ережеге сай алыс көрсету кезеңінен кейін жақын көрсету кезеңі 

жалғасады. Жақын көрсету кезеңінің міндеті (ұштастыру, айнала ұшу және 

тағы басқалар) фазалық кеңістікті алыс көрсету және эллипсоидының кез 

келген нүктесінен шектелген облысқа алып шығу. 

Жақын көрсету кезеңінде жақындасуды басқаратын әдіс екі топқа 

бөлінеді: 

- орбиталық қозғалыстың заңдарында ескерілген әдiс; 

- орбиталық қозғалыстың заңдарында ескерілмеген әдiс. 

Жақын көрсету кезеңде ТК бортындағы жақындасу әдісін қолдану және 

қатысты қозғалыс сипаттамасын өлшеу тәуелділігі басталады.  
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5.3.1 Жақын  көрсету кезеңіндегі салыстырмалы координаталар 

жүйелерi. 

Қозғалысты зерттеу үшiн жақындау кезеңінде координатаның түрлі 

жүйелері қолданылады, мақсаттың масса орталықта кедергі жасауға ыңғайлы 

бастамасы заң бойынша мақсаты белгілі орбита бойымен енжар қозғалыс 

жасайды. Жайлы орналастыратын әртүрлi координаталар жүйелерiн 

қолданады. Келесi координаталар жүйелерi жиi пайдаланылады. 

1) Орбиталық координаталар жүйесi (ОКЖ ). 

 ОY осі барлық уақытта мақсаттары радиус-векторына қарай 

бағытталған, олар ОХ бірқалыпты орбита жазықтығында жатыр және 

қозғалысқа қарсы бағытталған. Оңға дейінгі жүйені ОZ осі толықтырады (5.10 

суретті қара). 

 

5.10 сурет – Орбиталық координаталар жүйесi 

 

2) Сәулелік координаталар жүйесi (СКЖ ). 

Бұл координаталар жүйесi «сәулемен» немесе көрініс сызығымен 

байланысқан, ОХ осі бағыттаушымен ұстап алушы аралығындағы (көріністік 

сызық бойымен) вектор бойымен бағытталған,  OZ осі лв көрініс сызығының 

бұрыштық жылдамдығының векторымен сәйкес келеді, координаталар 

жүйесiнің оң жағы  ОY осімен толықтырылады. OX  (5.11 суретті қара).  
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5.11 сурет – Көріністік координаталар жүйесi 

 

Орбиталық – сәулелік (орбиталық – көріністік)  координаталар жүйесi 

(ОККЖ ). 

Бұл координаталар жүйесi бағыттаушы орбитаның жазықтығымен және  

көріністік (визирования) сызықпен байланыстырылған. ОХ осі қашықтық 

векторы бойымен бағытталған, ОY осі бағыттаушы орбита жазықтығында 

жатыр және ОХ осіне қарағанда нормальды орналасқан. OZ осі оңға дейін 

жүйені толықтырады  (5.12 суретті қара). 

 

5.12 сурет – Орбиталық - көріністік координаталар жүйесi 

 

СКЖ және ОККЖ-ны қоллдану , ωДВ (қашықтық, жақындасу 

жылдамдығы, көріністік сызықтың бұрыштық жылдамдығы) тікелей 

өлшенетiн параметрлердін қозғаласына сәйкес теңдеулерді жазуға үмкіндік 

береді, ал бұл өз кезегінде ғарышкерлермен қабылданатын көріністік 

бейнемен жақсы келістіріледі.  Алайда бұл координаталар жүйелерінің 

қозғалыс теңдеулері айтарлықтай кең ауқымды болады. 
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ОКЖ СК С ОККЖ 

xорб xв xов 

yорб 0 0 

zорб 0 0 

x'орб x'в x'ов 

y'орб y'в y'ов 

z'орб 0 z'ов 

Көріністік және орбиталды көріністік координаталар жүйесінде 

сызықтық жылдамдықтардын орынына  бұрыштық жылдамдықтар  

қолданылады. 

Инерттілік кеңістікке қатысты бұрыштық жылдамдықпен айналатын 

көріністік координаталар жүйесін екі айналымға бөлуге болады: көріністік 

сызықтың инерттілік кеңiстiгiндегі СКЖ осімен бiрге айналуы және СКЖ 

осьтерінің көріністік сызыққа (X осі) қатысты айналуы. СКЖ айналуының 

бұрыштық жылдамдығының толық векторы келесi координаттарға ие:  

 

ωв = (ωx, ωy, ωz) . 

 

Мұндағы: ωx – СКЖ осьтерінің көріністік сызықтар айналасында 

айналуының бұрыштық жылдамдығы (жақындасу жазықтықтығының айналу 

жылдамдығы) ; 

ωy=0 ; 

ωz –көріністік  сызықтың  айналуының бұрыштық жылдамдығы 

ωz = ωлв = y'в/ . 

Осыған сәйкес бұл ұстап қалушының фазалық векторы СКЖ сияқты 

болады. 

( , 0, 0, , 0, ωлв). 

Көріністік сызықтың айналуының бұрыштық жылдамдық векторының 

проекциялары орбиталық - сәулелiк координаталар жүйелерiнде мына түрге 

ие: 

ωуов=- ов/ , ωzов = ов/  . 

және фазалық вектор жазылады ( , 0, 0, , ωy, ωz). 

Тіректі координаттар жүйесін таңдауда әдетте келесі пікірлер алға 

шығарылады: 

1) Ол ҒА есептерінің шешіміен сәйкес болуы керек. 
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2) Ол қозғалыс теңдеулерiнiң барынша қарапайым жазылуын  

қамтамасыз ету керек. 

3) Ол ҒА борттық аппаратымен орындалуы керек. 

Әрбір қарастырылған координаталар жүйесін үштік бұрышқа тізбектік 

бұрылыс арқылы кез келген басқа жүйемен байланыстыруға болады. Кез  

келген үш өлшемдi вектордың  бір жүйеден екінші жүйеге түрлену матрицасы 

мынандай түрде болады: 

)cos()cos()sin()cos()cos()sin()sin()sin()sin()cos()sin()cos(

)sin()cos()cos()cos()sin()sin()sin()cos()sin()sin()sin()cos(

)sin()cos()sin()cos()cos(

A













 . 

Мұндағы: ψ, ,γ - (5.10 суретті қара) координаталар жүйесiнің 1 - ден 2 - 

ге өтуі кезіндегі сәйкес осьтер айналасындағы бұрылыстық  бұрыштары. Кез 

келген вектордың бір координаттар жүйесінің екінші түрге турленуі мына 

түрде көрсетіледі: 

L1 =||A|| L. 

Ауысу матрицасының түрi координаталар жүйелерiнiң өзара бағытына 

тәуелдi болады. 

Осылайша ОКЖ – ның СКЖ –ға ауысуы ОКЖ дағы көріністік 

сызықтардың жағдайын анықтайтын бұрыштары ,  бар ||A || матрицасы 

арқылы iске асады. 

ОКЖ - ден ОККЖ - ге ауысуы бұл координаттар жүйесінің тіректік 

жазықтықтарына сәйкес келетіндіктен γ бұрышына қарай бұрылыстың 

болмауымен  ерекшеленеді. 

Осыған сәйкес ауысу матрицасы мына түрге ие: 

)cos()sin()sin()sin()cos(

0)cos()sin(

)sin()cos()sin()cos()cos(

A1











 . 

СКЖ-ден ОККЖ-ге өту ||A2||  матрицасы арқылы iске асады: 

)cos()sin(0

)sin()cos(0

001

A 2







 . 

Өйткенi бұл координата жүйелерiнiң тiректік жазықтықтары  

бұрышына қисайған (5.11 және 5.12 суретті қара). 
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Қысқартылған сөздер 

ЗТ –    Зымыран тасушы 

ҒА –   Ғарыштық  аппаратура 

КЖ –  Координат жүйесі 

ОҚ -   Орталық қысым  

БҚ -   Басқармалы қозғаушылар 

МО – Масса орталығы 

ҚД -  Қозғалыс деңгейі 

РҚ –  Рульмен қозғалтқыш 

ББ –  Белсенді бөлімше 

ҚҚ -  Қозғалту қондырғысы 

ТК -  Транспорттық кеме 

ҰУОС -  Ұзақ уақытты орбиталық станция 

КК -  Контакттың көтерілуі  

АҚЖ - Апаттан құтқару жүйесі 

БС -  Бас сүйірлік 

ОС -  Орбиталық станция 

СКЖ- Сәулелiк координаталар жүйесi 

ОКЖ- Орбиталық координаталар жүйесi 

ОККЖ - Орбиталық – сәулелік (орбиталық – көзбелгі (визир))  

координаталар жүйесi  
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